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DANKWOORD 

Wij houden eraan al diegenen te danken die hebben bijgedragen tot de realisatie 
van dit werk. 

Een woord van dank gaat in het bijzonder naar de heer Gouverneur en de leden 
van de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg die er voor zorgden dat het 
Provinciaal Gallo-Romeins Museum een onderzoek kon ondernemen. 

Wij danken de heer J. Spits, toenmalig gemeentesecretaris van Vlijtingen, voor 
het ter beschikking stellen van zijn collectie die bewaard wordt in het Museum van 
Vlijtingen en voor de hulp die hij ons verleende tijdens het onderzoek. Ook het 
toenmalig gemeentebestuur van Vlijtingen en in het bijzonder de heer W. Men-
gels, burgemeester, mogen wij niet vergeten in ons dankwoord. 

Onze dank gaat ook naar de gemeente Riemst voor de praktische realisatie van 
de Opgravingscampagne in 1978. 
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universiteit te Leiden, Nederland voor de petrografische analyse van de dissels; Dr. 
W. Van Neer (Onderzoeksfonds K.U.L.) voor het paleontologisch onderzoek ; Dr. 
P. Diriken van het Instituut voor Aardwetenschappen, K.U.L. voor het onderzoek 
der macroresten; Fr. Janssens voor het onderzoek van slijpplaatjes van het aarde-
werk en N. Symens voor het micro-wearonderzoek op enkele vuurstenen artefac-
ten. 

Voor de grafische weergave van de opgravingsplannen en het fotograferen en 
tekenen van het aardewerk en het lithisch materiaal danken we R. Geeraerts, L. 
Cleeren', M. Van Meenen. 

Leuven, september 1985. 



A. Historiek van het onderzoek 

B. Opgravingstechnie ken 

Het bovenste gedeelte van het plateau, waar de opgravingen plaats vonden, was 
sterk geërodeerd zodat artefacten zowel in de bouwvoor als onmiddellijk eronder 
aangetroffen werden. Bij prospecties werden nog andere in het colluvium op de 
helling gevonden. De prospecties hebben ook aangetoond dat de nederzetting zich 
uitstrekte aan de andere kant van de weg Vlijtingen-Laeffelt. 

Een proefsleuf, met een breedte van 4m, werd in 1961 getrokken langs voor-
noemde weg. De geringe diepte waarop de bewoningssporen te voorschijn kwa-
men liet vermoeden dat een groot deel ervan verdwenen was. Alleen het onderste 
gedeelte van de paalkuilen en van de afvalkuilen bleef over. 

In deze omstandigheden kon men het graafwerk niet met behulp van een graaf-
machine laten doen. Heel het werk geschiedde aldus met spade en schop. Bij 
iedere opgravingscampagne werden twee á vier arbeiders ingezet. Tijdens de op-
gravingen van 1978 konden we beroep doen op twee studenten, nl. H. Heymans en 

A. Vanderhoeven. 
Op een diepte van ca. 40 á 50 cm waren de bewoningssporen duidelijk te lezen. 

De werkputten hebben, op enkele uitzonderingen na, altijd een breedte van 4m 
gehad. De lengte varieerde naar gelang de breedte van de percelen. 

De werkputten werden zo uitgegraven dat telkens tussen twee van hen een 
strook van 5 m werd uitgespaard. Op de vrijgelaten banken kon de grond van twee 
halve sleuven geworpen worden. Na het toewerpen van de sleuven kon de uitge- 
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spaarde banken onderzocht worden. Er bleven telkens twee kleine bankjes van 
0,50m staan. Deze laatste werden doorgesneden daar waar het noodzakelijk was, 
bvb. voor het opsporen van paalkuilen of voor het uitwerken van afvalkuilen. Al 
de paalkuilen werden in het midden doorgesneden en de profielen werden opgete-
kend; slechts een keuze van de doorsneden is weerhouden. 

De afvalkuilen werden eveneens in hun midden doorgesneden en stratigrafisch, 
per laagjes van 2 â 5 cm, opgegraven. De juiste ligging van al de artefacten werd op 
de plannen ingetekend. Ook voor de afvalkuilen is een keuze gemaakt en alleen de 
meeste representatieve doorsneden werden weerhouden voor publicatie. 

C. Localisatie, geomorfologische en geologische aspecten 
van het site 

Het site is gelegen op de "Kayberg" te Laefeld, vroeger gemeente Vlijtingen, nu 
gemeente Riemst. De Kayberg vormt één van de talrijke heuvels, typisch voor dit 
Haspengouws landschap. Het site zelf ligt geëxposeerd naar het zuidwesten, 92,5m 
boven de zeespiegel (fig. 1). Ongeveer 1 km van de nederzetting verwijderd vloeien 
twee kleine beken : het Hezerwater en de Wijerkenzouw, die ook nabij het site van 
Rosmeer vloeit. 

Het gebied heeft drie verschillende bodems (BAEYENS, 1965) : op het plateau 
overwegend leemgronden met gevlekte of homogene textuur B-horizont (Aba(B) 
en Aba-bodem) en in de valleien, gronden op leem (Abp); op lagere delen van de 
helling komt een fase voor met begraven textuur B-horizont op geringe diepte. De 
hogere gedeelten van het landschap werden geërodeerd zodat aldaar vele bewo-
ningssporen uit het verleden uitgewist zijn en slechts het onderste gedeelte van de 
woonstructuren en de afvalkuilen bewaard bleef (vandaar de gemiddelde diepte 
van slechts 50 cm voor de meeste bewoningssporen). 

Artefacten bevinden zich dan ook onmiddellijk onder de bouwvoor of in secun-
daire positie in het colluvium aan de voet van de helling. 

De bodemkundige structuur van het site kan volledig vergeleken worden met 
deze van het Bandkeramische site van Rosmeer ('). Het volstaat dan ook te verwij-
zen naar de bodemkundige studie met betrekking tot dit laatste site (SCHEYS, 
1962). 

(1 ): d'r. mondelinge mededeling door de Heer G. Scheys bij een bezoek aan de opgravingen, 
september 1962. 



Fig. la: Situatiekaart: 1. Bewoningssporen uit de Bandkeramiek en de IJzertijd; 2. Romeinse villa (uit 
Vanderhoeven, 1978: 7). 

lb: Kadasterplan met aanduiding van het onderzochte terrein (situatie na de ruilverkaveling) (uit 
Vanderhoeven, 1978: 6). 
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I. SPOREN VAN BEWONING 

1. Inleiding 

Paalgaten en wandgreppels die door hun ligging en onderlinge samenhang een 
welbepaalde structuur vertonen gelden als sporen van bewoning. Ook de afvalkui-
len worden als dusdanig beschouwd. In deze kuilen wordt bovendien een meerder-
heid van het archeologisch materiaal aangetroffen. De bewoningssporen werden 
tijdens de opgravingen als donkere verkleuringen met een typische vorm en groot-
te zichtbaar op verschillende dieptes onder de bouwvoor. Zij blijven niet beperkt 
tot één of enkele sectoren van het opgegraven terrein doch liggen verspreid over 
het ganse woonareaal. Het merendeel van hen kan niet meer gegroepeerd worden 
tot huisplattegronden. Het is waarschijnlijk dat, althans een gedeelte, behoord 
heeft tot woonstructuren die omwille van de erosie niet meer als dusdanig herken-
baar zijn (fig. 2). Figuur 2 geeft het horizontale verspreidingsplan van alle bewo-
ningssporen weer. Kuil 1 en kuil 2 komen hierop niet voor. Zij liggen ten noord-
westen van het eigenlijke opgravingsterrein, nabij kuil 3 en kuil 4. 

Een gebrek aan tijd en aan andere middelen bracht mee dat niet gans het terrein 
volledig en systematisch kon worden onderzocht. Enkele kuilen en andere archeo-
logische structuren werden door de opgravers slechts gedeeltelijk opgegraven. 
Bovendien hebben een bewoning in de IJzertijd, respectievelijk Romeinse periode 
en recentere vergravingen, meerdere Bandkeramische elementen doorsneden en 
verstoord. Op het algemene opgravingsplan is tevens duidelijk dat enkele Band-
keramische paalgaten, afvalkuilen en wandgreppels elkaar gedeeltelijk doorsnij-
den of omringen waardoor een horizontale stratigrafie van de bewoningssporen 
kan opgesteld worden. 

2. Beschrijving van de bewoningssporen 

A. Huisplattegronden 

Om een inzicht te krijgen in voorkomen en samenhang van de bewoningssporen 
hebben we op figuur 3 alleen de paalgaten en wandstructuren van het algemene 
opgravingsplan (fig. 2) overgenomen. De opgravingssector met de kuilen 40 tot en 
met 48 komt hierop niet meer voor aangezien in deze sleuf slechts één paalgat 
voorkomt. Geen enkele volledige huisplattegrond bleef bewaard. De woonsporen 
blijven beperkt tot fragmentarische wanddelen waarvan de onderlinge samenhang 
vaak niet onmiddellijk duidelijk is. Een gedetailleerde analyse van de huisplatte-
gronden wordt hierdoor onmogelijk. Wij willen ons dan ook beperken tot een 
beknopte beschrijving van de enkele restanten van woonstructuren zonder er ver-
regaande interpretaties aan toe te voegen. 

Alle restanten werden gemeten. Lengte en breedte werden telkens genomen 
vanaf het midden van de wandstructuur, gezien algemeen wordt aangenomen dat 
de wanden van een Bandkeramisch huis doorgaans in het midden van een funde-
ringsgracht of wandgreppel staan. De afmetingen tussen haakjes geven de maximale 
breedte, respectievelijk lengte weer van de onvolledige wanddelen. 

Vooraf dient tevens gewezen op het hypotetisch karakter van de reconstructies 
van gebouw G2 en gebouw G3. Slechts enkele fragmenten hiervan bleven bewaard 
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waardoor ons in feite voldoende positieve argumenten ontbreken om de verschil-
lende wanddelen te beschouwen als de noordwestelijke gedeelten van twee afzon-
derlijke gebouwen, zoals dit door ons bij de beschrijving (zie infra) gesuggereerd 
wordt. 

Gebouw A 
Lengte: (5m25) 
Breedte : N.W. gedeelte : 3 m 87 
Oriëntatie : 52 0  west 

Gebouw A is de enige huisplattegrond waarvan één wand, meer bepaald de 
noordelijke wand, volledig bewaard is. De ganse structuur is N.W.-S.E. georiën-
teerd. Het noordwestelijk gedeelte bestaat uit een continue standgreppel met cir-
kelvormige paalgaten op welbep"aalde afstand van elkaar. 
Het fragment van de zuidwestelijke wand tekent zich af als een aaneenschakeling 
van een vijftal paalgaten. In het verlengde van beide wanden komen nog enkele 
afzonderlijke paalgaten voor. Aan de binnenzijde bevinden zich in het centrum 
een drietal paalgaten op één lijn gerangschikt in N.W.-S.E. richting. De gemid-
delde diameter van de paalgaten is 30cm. Het meest zuidelijke paalgat binnenin 
heeft echter een diameter van 50cm en is ook veel dieper uitgegraven. In de vulling 
is nog duidelijk het negatieve spoor van een paal te onderscheiden met een ver-
moedelijke diameter van ca. 30cm. De vulling van de overige paalgaten en ook 
deze van de standgreppel is homogeen en uitermate houtskoolrijk. De standgrep-
pel heeft een gemiddelde breedte van 31 cm. 

Gebouw G2 
Lengte : (3m 72) 
Breedte : N.W. gedeelte : 6 m 35 
Oriëntatie : 41° west 

Alleen een klein gedeelte van de zuidwestelijke wand, respectievelijk noordoos-
telijke wand van dit gebouw is bewaard. Het zijn continue wandgreppels waarin 
paalgaten op regelmatige afstand van elkaar werden uitgegraven. De noordweste-
lijke wandgreppel ligt tevens in een bredere, onregelmatige funderingsgracht. De-
ze is wat betreft vulling duidelijk te onderscheiden van de greppels en de paalga-
ten, die beide een hoge concentratie aan houtskool bevatten. De funderingsgracht 
heeft een maximale breedte van 1m06. De wandgreppels daarentegen hebben een 
gemiddelde breedte van 52cm en de paalgaten een gemiddelde diameter van 64 cm. 
Paalgat 6 en paalgat 7 kunnen deel hebben uitgemaakt van de noordoostelijke 
wand, gezien zij in het verlengde van de wandgreppel liggen. Kuil 17 wordt door-
sneden door de zuidwestelijke wand en is er bijgevolg anterieur aan. Brokstukken 
van de onderste vullingslaag van kuil 17 worden teruggevonden op de bodem van 
het meest zuidelijk gelegen paalgat van de zuidwestelijke wand. Zowel in de paal-
gaten, de wandgreppel als in de funderingsgracht werden enkele artefacten opgete-
kend. 

Gebouw G3 
Lengte : (3m 62) 
Breedte : N.W. gedeelte : 5 m 60 
Oriëntatie : 45° west 

Slechts fragmenten van de noordoostelijke en noordwestelijke wand bleven be-
waard. De paalgaten in deze laatste wand worden met elkaar verbonden door een 
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smalle wandgreppel die in een bredere funderingsgracht is uitgegraven. De noord-
oostelijke wand bestaat uit meerdere paalgaten die telkens op een kleine afstand 
van elkaar liggen in een funderingsgracht. Beide wandgreppels zijn maximaal 
80 cm breed. De paalgaten hebben een gemiddelde diameter van 43 cm. Zij zijn 
gevuld met een houtskoolrijke, zwarte vulling die op de bodem vaak tot een 
compacte, vettige laag geworden is, waaruit echter alle houtskoolpartikels verdwe-
nen zijn. 

Gebouw B 
Lengte : (13 m 15) 
Breedte : / 
Oriëntatie : 58° west 

Van dit gebouw werd enkel een gedeelte van de noordoostelijke wand opgegra-
ven. Het vergt wel enige moeite om inzicht te krijgen in de structuur en de samen-
hang van de verschillende paalgaten. De noordoostelijke wand bestaat gedeeltelijk 
uit een ensemble van acht paalgaten in een smalle wandgreppel, uitgegraven in een 
bredere funderingsgracht. Vijf paalgaten uit dit ensemble liggen op een rechte lijn. 
In het verlengde van de funderingsgracht liggen nog een zevental paalgaten. In het -
midden (?) van de plattegrond bevinden zich een viertal paalgaten, min of meer in 
elkaars verlengde. De paalgaten hebben een gemiddelde diameter van 40 cm. De 
wandgreppel is maximum 52cm breed. Ook hier is de vulling van de paalgaten 
houtskoolrijk. Enkele artefacten werden opgetekend in de noordoostelijke wand-
greppel en in paalgat 41. De meest zuidelijke gelegen paalgaten worden verstoord 
door bewoningssporen uit de Romeinse tijd. 

Gebouw G4 

Nabij kuil 30 werd op 35 cm onder de bouwvoor een brede funderingsgracht 
zichtbaar met een lengte van 3m (fig. 2) en een homogene bruine vulling, gemengd 
met een weinig houtskool. In deze gracht is een 24 cm brede wandgreppel uitgegra-
ven waarin nog de negatieve sporen van vier paalgaten zichtbaar zijn. Twee paalga-
ten zijn cirkelvormig met een gemiddelde diameter van 22 cm. Het meest noorde-
lijke en zuidelijke paalgat hebben een rechthoekige omtrek. Het noordelijk paal-
gat (37 cm x 20 cm) is schuin trechtervormig uitgegraven in de bodem. Dit paalgat 
bevat een homogene houtskoolrijke vulling. Het zuidelijke paalgat (op 1 m onder 
de bouwvoor : 60 cm x 20 cm) is eveneens trechtervormig uitgegraven in de bodem 
maar verbreedt bovenaan plotseling vrij sterk. In de vulling, die aan de basis zeer 
houtskoolrijk is, is duidelijk het negatieve spoor van een paal zichtbaar met een 
diameter van 30 cm. In het verlengde van deze wandgreppel werd meer zuidelijk, 
op een diepte van 35 cm onder de bouwvoor, een tweede fragment van een wand-
greppel aangetroffen, uitgegraven in een bredere funderingsgracht. Aan het zuide-
lijke uiteinde van deze greppel ligt één paalgat met een diameter van 22 cm. 

B. Afzonderlijke paalgaten 

Een essentiëel deel van de paalgaten ligt verspreid over het site en kan niet meer 
gestructureerd worden tot welbepaalde patronen. Opvallend is het ensemble van 
paalgaten bij kuil 33. Het merendeel van hen is posterieur uitgegraven aan deze 
kuil. Met uitzondering van enkele ovale paalgaten hebben alle paalgaten een ronde 
omtrek. Hun gemiddelde diameter is 56 cm. Gezien de eroderende werking van de 
bodem is slechts het onderste gedeelte van de paalgaten bewaard. Hierdoor kan 
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een reconstructie van de oorspronkelijke diepte en vaak ook van de oorspronke-
lijke vorm niet meer gegeven worden (dit geldt overigens ook voor de wandstructu-
ren en afvalkuilen). Enkele paalgaten, ondermeer paalgat 39 en paalgat 40 (fig. 4), 
zijn uitgegraven in een grotere, ovale kuil die echter minder diep reikt dan de 
paalgaten zelf. De afzonderlijke paalgaten, alsmede de paalgaten in duidelijke 
associatie met woonstructuren, hebben gebogen, steile tot rechtopstaande wanden 
en een afgeronde of vlakke bodem (fig. 4). Enkele werden onregelmatig uitgegra-
ven in de bodem (fig. 4: P13; P3). De vulling van de paalgaten bestaat meestal 
uit een zeer donkere kern met een hoge concentratie aan houtskool, omringd door 
een houtskoolarme vulling. In, de donkere kern kan soms duidelijk het negatief 
spoor van een paal herkend Worden (fig. 4). Andere paalgaten zijn gevuld met 
een homogene, overigens ook houtskoolrijke vulling (fig. 4: P45). Uitzonderlijk 
worden in de vulling rood verbrande leembrokken aangetroffen, ondermeer in 
paalgat 6 en paalgat 6a die elkaar en tevens ook kuil 33 doorsnijden. Zij werden 
op 70 cm diepte zichtbaar. Verbrande leembrokken werden op deze plaats reeds 
aangetroffen op —65 cm. 

C. De afvalkuilen 

Achtenveertig Bandkeramische kuilen, waarvan enkele elkaar in min of meerde-
re mate doorsnijden werden opgetekend. Slechts kuil 17 en kuil 37 kunnen geasso-
ciëerd worden met de huisplattegronden aangezien zij deze laatsten doorsnijden of 
er anterieur aan zijn. 

Cl. Opvulling van de kuilen 

De opvulling van een kuil vangt aan zodra hij uitgegraven is in de bodem. 
Antropogene en natuurlijke factoren spelen hierbij een belangrijke rol en treden 
vaak in wisselwerking op. Het blijkt dat de opvulling steeds homogener en zeer 
houtskoolrijk wordt naar boven toe. Op deze hoogte worden de meeste artefacten 
gevonden. Doorgaans is de opvulling gelaagd door een afwisseling van houtskool-
rijke en -arme lagen en lagen rood verbrande leembrokken (zie profiel van kuil 
39: fig. 5). De houtskoollagen kunnen ofwel dikke, zwarte, doch niet-compacte 
lagen vormen (fig. 5 : K.33; fig. 6 : K.11; fig. 6 : K.30; fig. 9 : K.32) ofwel zeer dunne 
zwarte lagen die vettig aanvoelen. Deze laatste bevatten veel houtskool waaruit 
echter alle houtskoolpartikels verteerd zijn. Zij bedekken de bodem van de kuil 
(fig. 7: K.24; K.3) of kunnen elkaar opvolgen in verschillende laagjes boven elkaar 
(fig. 5: K.39). Een duidelijke, geargumenteerde verklaring voor deze dunne, zwar-
te laagjes kan niet gegeven worden. Zij kunnen de restanten vormen van een brand 
in situ (LUNING in FARRUGGIA et al., 1973 : 56). De bodem van kuil 5 is 
bedekt met een dunne laag (maximum 2 cm) rood verbrande leem en een zwarte, 
vettige houtskoollaag, waarin alle houtskoolpartikels verteerd zijn (fig. 6). Enkele 
kuilen zijn gevuld met rood verbrande leembrokken. Mogelijk gaat het hier om 
verbrande wanddelen die in de kuil werden geworpen. Een duidelijke illustratie 
hiervan is kuil 14 (fig. 7) : de bodem wordt bedekt met een dikke (maximum 15cm) 
grijze laag. Daarboven ligt een laag rood verbrande leem met een maximale dikte 
van 2cm. Boven deze laag is een dun laagje zuivere leem aangespoeld. Iets ge-
lijkaardigs werd opgemerkt bij het ensemble van kuil 12 (fig. 8). Het westelijk 
gedeelte van kuil 12c is gevuld met rood verbrande leembrokken. Deze plaats is 
zuiver van houtskool en artefacten. Het betreft hier geen aangestampte vloer doch 
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Fig. 5: Omtrek en vertikaal profiel van kuil 39 en kuil 33; omtrek van kuil 49 1  - 492; kuil 42a - 42b - 42c 

(legende zie fig. 9) 
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eerder een kuil waarin men eveneens verbrande delen van een wand heeft gewor-
pen. 
Houtskoolrijke, zwarte afvallagen worden ook afgewisseld met zuivere leemlagen 
die doorgaans ook vrij van archeologica zijn (fig. 6 : K.11). In zeldzame gevallen 
bestaat de opvulling uit één homogene, overigens vaak houtskoolrijke vulling, 
soms gemengd met rood verbrande leembrokken, zoals in kuil 3 (fig. 7). 

CI.2. Vormen van de kuilen 

Het ensemble van kuilen kan teruggebracht worden tot een viertal basisvormen. 
Kuilen met een ronde, ovale, langwerpige en onregelmatige omtrek worden onder-
scheiden. Zes kuilen zijn dermate verstoord door post-Neolitische vergravingen 
zodat een reconstructie van de vorm niet meer mogelijk is. 

C.2.1. Ronde kuilen 

Tot deze categorie behoren slechts twee kuilen namelijk kuil 37 en kuil 22. Zij 
hebben een diameter van 1m28, respectievelijk 1m14. Zij zijn niet alleen groter 
dan de ronde paalgaten doch bevatten archeologisch materiaal, in tegenstelling tot 
de meeste paalgaten. Hierdoor kunnen beide categorieën van bewoningssporen 
duidelijk van elkaar onderscheiden worden. Het is opvallend dat zij zeer regelma-
tig, komvormig uitgegraven zijn in de bodem. 

C.2.2. Ovale kuilen 

63% van de kuilen heeft een ovale omtrek. Een gedeelte hiervan is aan één of 
beide zijden al dan niet sterk ingesnoerd en verliest als dusdanig zijn uitgesproken 
ovale vorm (fig. 2 : K.21, K.20, K.19). De lengte varieert van 1m18 tot 4m33 doch 
ruim de helft heeft een lengte tussen 2m en 3m. De breedte schommelt tussen 
0,80m en 2m92. Een maximum aantal heeft een breedte tussen 1 m en 2m. Deze 
kuilen kunnen gebogen steile tot rechtopstaande wanden hebben en een afgeronde 
of vlakke bodem, alhoewel dit laatste eerder zelden voorkomt (fig. 5: K.39, K.33). 

C.2.3. Onregelmatige kuilen 

Het betreft hier doorgaans complexen van meerdere kuilen die elkaar vaak 
gedeeltelijk doorsnijden, zoals kuil 42 (fig. 5) en kuil 12 (fig. 8). Deze laatste be-
staat uit een ensemble van drie kuilen, die verstoord worden door kuilen uit de 
IJzertijd. Kuil 12e wordt zowel doorsneden door kuil 12b als door kuil 12e en wordt 
hierdoor relatief-chronologisch de oudste kuil van het ensemble. Tevens hebben 
een aantal afzonderlijke kuilen een eerder onregelmatige omtrek (fig. 5 : K.49; 
fig. 6: K.11; fig. 9: K.32). Deze kuilen zijn ook heel onregelmatig uitgegraven in de 
diepte. Qua afmetingen zijn zij alle heel verscheiden. Hun lengte schommelt tus-
sen 0,82m en 4m70 en hun breedte variëert van 0,70m tot 4m30. 

C.2.4. Langwerpige kuilen 

Slechts kuil 24a is langwerpig en minstens aan één smalle zijde afgerond. De 
oorspronkelijke lengte kan niet meer bepaald worden aangezien de kuil doorsne-
den wordt door een andere, dieper uitgegraven Bandkeramische kuil (fig. 7). Toch 
is het duidelijk dat hij opmerkelijk langer dan breed is. Hij heeft een minimum-
lengte van 2 m 43, terwijl hij slechts 64cm breed is. De kuil is maar over een kleine 
diepte zichtbaar (maximum 20 cm) en heeft zachtjes hellende wanden en een vlak-
ke bodem. Hij is uitzonderlijk gevuld met een homogene bruine vulling waarin 
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slechts sporadisch houtskoolpartikels werden aangetroffen. Langwerpige kuilen 
met onregelmatig horizontaal en vertikaal profiel, zoals die reeds op andere Band-
keramische sites werden aangetroffen in associatie met woonstructuren (LI)NING 
in FARRUGGIA et al. 1973 ; MODDERMAN, 1970; SCHIETZEL, 1965) wer-
den op het site niet teruggevonden. 
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3. Post-Neolitische aanduidingen van bewoning 

Hoofdzakelijk in het centrum van het site komen kuilen en paalgaten voor uit de 
IJzertijd die in enkele gevallen Bandkeramische bewoningssporen doorsnijden. 
Qua vulling en qua morfologie zijn zij duidelijk te onderscheiden van deze laatste. 

Bewoningssporen uit de Romeinse tijd werden opgetekend in het zuidelijk ge-
deelte van het site. Ook zij doorsnijden kuilen uit de Bandkeramiek. 

Tenslotte worden een zestal 13andkeramische kuilen verstoord door recente sto-
ringen zoals wortelkuilen en dergelijke. 

4. Besluit 

Het is vrij moeilijk een klare kijk te krijgen op de woonsituatie aan de hand van 
het algemene verspreidingsplan (fig. 2). Slechts fragmentarische sporen van zes 
huisplattegronden bleven bewaard. Van een aanzienlijk aantal paalgaten blijft 
aard en funktie enigmatisch vanwege hun verspreide ligging. Enige vergelijking 
met de uitvoerige studie van P.J.R. MODDERMAN (1970) over de Bandkerami-
sche woonstructuren in Nederland en met de huisplattegronden op de sites van 
Langweiler 2 (KUPER in FARRUGGIA et al. ; 1973 ) en Langweiler 9 (KUPER 
in KUPER et al.; 1977) is bijgevolg uitgesloten. Om niet te vervallen in pure 
fantasie bij een reconstructie van de woonsituatie op het site van Vlijtingen willen 
wij ons dan ook beperken tot enkele losse samenvattende bedenkingen. 
Een onderscheid tussen de verschillende gebouwen qua oppervlakte en grootte is 
duidelijk aanwijsbaar. Een verschil in breedte en lengte van de wandstructuren en 
in doorsnede van de paalgaten doet vermoeden dat onder andere gebouw A kleiner 
moet geweest zijn dan gebouw G2. Alvast het noordwestelijk gedeelte van de 
verschillende gebouwen bestaat uit een doorlopend standspoor waarin de paalga-
ten, al dan niet op regelmatige afstand van elkaar ingeplant zijn. Een doorlopend 
standspoor bij dit gedeelte van een huisplattegrond is een typisch element van het 
klassiek Bandkeramisch woonhuistype (MODDERMAN, 1970). De schaarse res-
tanten geven ook geen enkel uitsluitsel over een interne rangschikking van de 
paalgaten bij de verschillende huisplattegronden. 
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II. HET ARCHEOLOGISCH MATERIAAL 

Het archeologisch materiaal omvat : 
1. Artefacten in vuursteen 
2. Artefacten in andere gesteenten : dissels, maal- en wrijfstenen, slijpstenen en 

rode oker 
3. Versierd en niet-versierd aardewerk 
4. Fauna- en floraresten 
5. Houtskool. 

In onderstaande tabel wordt het aandeel van het lithisch materiaal en het aarde-
werk numeriek en procentueel weergegeven. 

Materiaal in vuursteen 
(kernen, kernverversingsprodukten, 
debitageprodukten, werktuigen) 

1831 38,8% 

Materiaal in andere gesteenten 214 4,5 % 

Aardewerk (versierd en niet-versierd) 2675 56,7 % 

Totaal 4720 100,0% 

Bij een interpretatie van het archeologisch materiaal moeten wij steeds voor 
ogen houden dat het beschikbaar materiaal slechts een gedeelte vormt van de 
oorspronkelijke industrie. Vele voorwerpen en gegevens zijn ten gevolge van na-
tuurlijke en/of menselijke oorzaken definitief voor ons verloren. Een meer uitge-
breide opgraving en een onderzoek van de colluviumlaag zouden ons mogelijk 
vooralsnog meer gegevens verstrekken. 

Het ensemble van het materiaal in vuursteen en het aardewerk vormen duidelijk 
de twee belangrijkste en meest omvangrijke groepen. Dissels, maalstenen, slijpste-
nen en rode oker zijn in vergelijking tot beide eerstvermelde groepen fel in de 
minderheid. Toch kunnen deze werktuigen ons informatie verschaffen over de 
economische bedrijvigheid op het site. Het aardewerk vertegenwoordigt ruim de 
helft van het totale ensemble artefacten. Hierbij dient echter opgemerkt dat wij 
vooral bij het niet-versierd aardewerk een aanzienlijk aantal scherven niet hebben 
kunnen reconstrueren tot één geheel. Dit verklaart dan ook enigszins het hoge 
percentage ervan. Toch mogen wij het aandeel en belang van het aardewerk geens-
zins onderschatten. 

Vooreerst wordt een typologische beschrijving van het materiaal gegeven. In 
afzonderlijke catalogi (bijlage 1: p. 76 e.v.) wordt het kwantitatief aanbod van de 
verschillende categorieën van artefacten per kuil vermeld. Telkenmale wordt hier-
bij een onderscheid doorgevoerd tussen : 
1. Materiaal, aangetroffen in kuilen met Bandkeramisch materiaal. 
2. Materiaal, afkomstig uit IJzertijd-kuilen, waarin echter ook Bandkeramisch 

materiaal vookomt. Enkele versierde scherven uit deze kuilen kunnen geplakt 
worden aan scherven uit zuiver Bandkeramische kuilen. Andere vertonen een 
typologische frappante gelijkenis met het Bandkeramisch materiaal. 

3. Materiaal, aangetroffen in paalgaten en wandstructuren behorend tot de Band-
keramische woonfase op het site. 
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1. Artefacten in vuursteen. 

Een essentieel deel van de archeologica bestaat uit artefacten van vuursteen. De 
tabel op fig. 10 geeft een samenstelling van de totale vuursteenindustrie weer. In 
catalogus A (bijlage I, p. 77 ) wordt het vuursteenmateriaal in twee delen opge-
splitst. Het eerste gedeelte betreft het kwantitatief aanbod per kuil van de kernen, 
kernverversingsprodukten, debitageprodukten, debitageafval en schilfers. Het 
tweede gedeelte van de catalogus heeft betrekking op de kwantitatieve verdeling 
van de verschillende werktuigtypes 

N 

kernen 16 0,87 
kernverversingsprodukten 10 0,55 
debitageprodukten 914 49,92 
debitage-afval 51 2,78 
schilfers 399 21,79 
werktuigen 441 24,09 

1831 	 100,00 

Fig. 10: Algemene samenstelling van de industrie in vuursteen. 

Zowel de debitageprodukten als de werktuigen in vuursteen zijn kwantitatief 
goed vertegenwoordigd. Niet-geretoucheerde klingen en afslagen maken tesamen 
ongeveer de helft uit van de totale industrie in vuursteen. De kwantitatieve belang-
rijkheid van de debitageprodukten enerzijds en een kwalitatieve overeenkomst 
met de werktuigen anderzijds laten ons toe te besluiten dat het site ook het produk-
tiecentrum geweest is van de aldaar aangetroffen werktuigen. Uitzonderlijk is wel 
het hoge aantal werktuigen (24% van de totale industrie). In dit opzicht neemt 
Vlijtingen een bijzondere plaats in ten overstaan van andere Bandkeramische 
nederzettingen. Nergens is het aandeel van de werktuigen zo aanzienlijk als hier, 
een in oppervlakte zeer klein site vergeleken met andere sites zoals bijvoorbeeld 
Langweiler, Duitsland. Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in een langdu-
rige bewoning van het site doch dan zouden ons inziens zowel meer restanten van 
bewoning als een grotere hoeveelheid archeologisch materiaal moeten aangetrof-
fen worden. Wij moeten echter steeds voor ogen houden dat het opgegraven vlak 
mogelijk niet representatief is voor het totale site. De ambachtelijke produktie is 
echter duidelijk gericht op het vervaardigen van klingen, die blijkbaar ook als 
klingfragment bruikbaar bleven voor verdere bewerking. 

Vierendertig silexkeien, waarvan zes verbrand, werden tijdens de opgraving 
verzameld. De nodige argumenten ontbreken ons om deze artefacten zonder meer 
als werktuigen te beschouwen. Bijgevolg worden zij ook niet opgenomen in de 
inventarislijst. 

A. De grondstof. 

Het vuursteen wordt gekenmerkt door een ruime variëteit in kwaliteit en kleur. 
Verschillende tonaliteiten grijskleurig vuursteen en verschillende kwaliteiten zwart 

25 



vuursteen zijn aangewend bij de vervaardiging van de artefacten. Er blijkt geen 
uitgesproken voorkeur aanwezig voor een welbepaalde kwaliteit van vuursteen bij 
de verschillende types van werktuigen. Slechts twee exemplaren vallen op door een 
afwijkende kleur. Het betreft enerzijds een boor op kling, vervaardigd van een 
bruingrijs, tamelijk grofkorrelig vuursteen en anderzijds een spits op kling, ver-
vaardigd van een bruinachtige gladde variëteit. Een eventuele gedetailleerde her-
komstbepaling van het vuursteen kan tot op heden niet gegeven worden (STOCK-
MANS et a/., 1981). In de onmiddellijke nabijheid van het site liggen de bekende 
mijncentra van Rijckholt St. Geertruid (Limburg, Nederland) en Jandrain-Jandre-
nouille (Brabant, België) waar het vuursteen op talrijke plaatsen dagzoomt. Het is 
zeker niet uitgesloten dat de Bandkeramische mens ook het gebied van Spiennes 
bezocht heeft om er de nodige voorraad vuursteen te verzamelen. 

B. De debitage. 

B.1. Kernen (fig. 36,1). 

Slechts een kleine hoeveelheid kernen en kernfragmenten is bewaard. Een groot 
aantal andere kernen vertoont klopsporen op het oppervlak en wordt bijgevolg bij 
de werktuigen opgenomen als kernkloppers. Eén kern is volledig aangetast door 
het vuur en hierdoor ook gebroken. Uitzonderlijk is het voorkomen van rode oker 
op een kern. Twee vlakken en ook de rib ertussen zijn volledig bedekt met deze 
kleurstof. Verpulverde rode oker is nog zichtbaar in oneffenheden van het silex. 
Soms voelen de randen van het slagvlak van de kernen stomp aan of vertoont het 
slagvlak secundaire afhakingen. Op één kern is een gedeelte van de kernflank 
afgehaakt door een slag vanuit het voorbereid slagvlak. De kernen hebben een 
gemiddelde lengte van 58 mm. Bij een drietal stukken is het vrij moeilijk aan deze 
exemplaren nog een spechieke vorm toe te schrijven door de intensieve debitage 
ervan. Men krijgt overigens niet alleen bij deze kernen maar ook bij de andere 
exemplaren de indruk dat >  op het site slechts deze stukken worden aangetroffen die 
door een intensieve debitage ervan onbruikbaar waren geworden. Zo is het opval-
lend dat het merendeel van deze kernen gediend heeft voor de produktie van 
afslagen, hoewel 61 % van de debitageprodukten (zonder het debitageafval en de 
schilfers) bestaat uit klingen en ook 71 % van de werktuigen vervaardigd is op 
kling. Bovendien vertonen sommige kernen de negatieven van slechts zeer kleine 
afslagen. Vooral langwerpige kernen worden aangetroffen. De overige kernen zijn 
ofwel min of meer sferisch, ofwel conisch van vorm. Een andere is vrij plat en doet 
eerder denken aan een plaket. Ook het aantal slagvlakken is zeer verscheiden. De 
klingen en afslagen werden zowel afgehaakt van een niet-voorbereid als van een 
voorbereid slagvlak. Meerdere slagvlakken (vier á vijf), alle voor de produktie van 
afslagen, kunnen vaak onderscheiden worden. Deze slagvlakken liggen steeds in 
diverse hoeken ten overstaan van elkaar. Twee kernen hebben beide één dominant 
voorbereid slagvlak voor de produktie van afslagen, respectievelijk klingen, en een 
tweede niet-voorbereid slagvlak dat het voorgaande kruist. Van dit laatste slagvlak 
werden alleen afslagen afgehaakt. 

B.2. Kernverversingsprodukten. 

Kernverversingsprodukten worden slechts in beperkte mate aangetroffen. Voor 
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een classificatie van deze artefacten wordt rekening gehouden met het onderscheid 
tussen kernrand, kerntablet en kernflank. Kernranden, waarvan er zes werden 
ingezameld, worden doorgaans afgehaakt om de mogelijkheid te scheppen van 
debitagerichting te veranderen. Het dorsale vlak vertoont de negatieven van ver-
schillende afslagen in tegenover elkaar gestelde richting vanaf één centrale rib. Het 
afhaken van een kerntablet of kernflank daarentegen heeft de bedoeling een totaal 
opgebruikt slagvlak af te haken. Dit bleek niet altijd even gemakkelijk en vaak 
kwam dan ook slechts een gedeelte van de kernflank mee. Deze beide laatste 
types zijn overigens in beperkte mate aanwezig, namelijk drie kerntabletten en één 
kernflank. Enkele kernverversingsprodukten werden nadien tot werktuigen omge-
vormd. Zij worden dan ook bij de werktuigen besproken en in de numerieke 
inventarislijst bij de werktuigtYpes in kwestie gerekend. 

B.3. Debitagetechniek. 

Afslagen en klingen kunnen een grote of kleine hiel hebben (beide vormen zijn 
in gelijke mate aanwezig) die bij ongeveer de helft van het materiaal met het 
ventrale vlak een hoek vormt kleiner dan 90°. Bij 40% is deze hoek gelijk aan 90° 
en slechts bij enkele exemplaren is deze hoek groter dan 90°. Ruim 8 5 % van het 
totale aantal afslagen en klingen heeft een vlakke, niet-gefacetteerde hiel. Soms 
kan de hiel ook tweevlakkig, puntvormig of lijnvormig zijn. Driemaal komt een 
gefacetteerde hiel voor. Slagpunt en slagkegel zijn steeds afwezig. Ook de slagbult 
is op de meeste stukken slechts tamelijk tot helemaal niet uitgesproken. 

C. De debitageprodukten. 

Uit fig. 11 blijkt dat de debitage van het vuursteen op het site toegespitst was op 
de produktie van klingen, aangezien deze categorie 40,5 % uitmaakt van het totale 
aantal debitageprodukten. Dit wordt eveneens bevestigd door de werktuigen, waar 
71 % op kling werd vervaardigd. Een kleine hoeveelheid werd aangetast door het 
vuur. 

N pN % P% 

Afslagen 362 26,54 
volledig 205 15,03 
fragment 157 11,51 

Klingen 552 40,47 
volledig 52 3,81 
proximaal fragment 228 16,72 
mediaal fragment 227 16,64 
distaal fragment 45 3,30 

Debitageafval 51 3,74 3,74 
Schilfers 399 29,25 29,25 

Totaal 1364 100,00 100,00 

Fig. 11: Classificatie van de debitageprodukten 

Cl. Afslagen. 

1/4 van de afslagen vertoont nog schors op het dorsale vlak. Indien deze schors 
de helft of meer van het dorsale vlak bedekt worden zij als mantelafslagen gedefi-
niëerd (9,3 %). Ruim 40% van het totale aantal afslagen zijn fragmenten. Gezien 
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de onregelmatige vorm van de afslagen werd slechts hun maximale lengte gemeten. 
Op basis hiervan kunnen vier grootte-klassen afgezonderd worden : 

klasse 1: 1 cm 5 max. L. <3 cm 
klasse 2: 3 cm -5 max. L. <5 cm 
klasse 3 : 5 cm -5 max. L. < 7 cm 
klasse 4: 7 cm max. L. <9 cm 

Op fig. 12 wordt het aantal afslagen per klasse numeriek en procentueel weergege-
ven. 

N 

Klasse 1 125 _ 	34,53 
Klasse 2 182 50,28 
Klasse 3 43 11,88 
Klasse 4 12 3,31 

Totaal 362 100,00 

Fig. 12: Classificatie van afslagen. 

Hieruit blijkt dat de afslagen doorgaans 1 tot maximum 5 cm lang zijn met een 
maximum aantal waarvan de lengte variëert van 3 cm tot 5 cm. 

C.2. Klingen en klingfragmenten. 

De volledige klingen vormen slechts een zeer kleine groep in het ensemble van 
debitageprodukten. Ruim 90% van de klingen is aan één of beide einden afgebro-
ken, 80% door een dwarse flexiebreuk. Hoofdzakelijk proximale en mediale kling-
fragmenten komen voor, respectievelijk 41,3% en 41,1%. Gezien het enorme 
aantal fragmenten kunnen wij dit verschijnsel niet als een loutere toevalligheid van 
de baan schuiven. 55 % van de werktuigen werd bovendien als fragment aangetrof-
fen. Vaak kunnen wij hier echter niet meer uitmaken of de werktuigen ook op 
klingfragment werden vervaardigd, dan wel nadien gebroken. Bij het ensemble 
van de niet-geretoucheerde klingen mogen wij de mogelijkheid niet uitsluiten dat 
althans een gedeelte ervan ook ongemodificeerd door de Bandkeramische mens 
werd gebruikt. Analyses van gebruikssporen op deze artefacten zouden ons hier-
over eventueel meer zekerheid verschaffen. Dit blijkt echter, na een test op enkele 
klingfragmenten niet mogelijk door een te sterke verwering van het materiaal ('). 

Klingen werden naar onze mening in hoofdzaak gedebiteerd om ze nadien tot 
werktuigen om te vormen. Het grote aantal werktuigen op kling bewijst deze 
stelling. Daarom is het belangrijk na te gaan of er een standaardisatie qua afmeting-
en is nagestreefd. Het best kan deze gezocht worden bij de werktuigen op kling, 
aangezien logischerwijze slechts deze klingen, die voldeden aan de gestelde eisen 
tot werktuigen werden omgevormd. In deze laatste categorie kunnen de klassen 
van de geretoucheerde klingen en de eindschrabbers op kling als een representatie-
ve steekproef beschouwd worden gezien hun grote hoeveelheid en kwalitatief be-
lang voornamelijk wat betreft de eindschrabbers. Uiteraard moeten de resultaten 
van dit onderzoek vergeleken worden met de metingen, verricht op de niet-gere-
toucheerde klingen. Zowel de lengte, de breedte als de dikte werden gemeten en 
vergeleken (fig. 13). Gelijkaardige metingen werden ook uitgevoerd op de debita-
geprodukten van het Bandkeramische site van Langweiler 9. Duitsland (LOHR 

(1): mondelinge mededeling van Nicole Symens. 
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in KUPER et al., 1977) en in het kader van een studie over het Rijnlands 
Vroeg-Neolithicum (FIEDLER, 1979). Hierdoor is een vergelijkende studie met 
deze complexen mogelijk. Voor het Rijnlands Vroeg-Neolithicum wordt ecliter 
geen rekenkundig gemiddelde of standaarddeviatie gegeven. 

N 

VLIJTINGEN _. 
X a 

LANG WEILER 9 ..... 
X 	CJ 

Lengte van de klingen G 8 5,6 cm 1,152 6,5 cm 1,352 
NG 52 5,0 cm 1,500 4,8 cm 1,679 

Lengte van de proximale G 45 4,4 cm 1,235 4,0 cm 1,159 
klingfragmenten NG 228 3,7 cm 1,349 3,7 cm 1,335 
Lengte van de mediale G 47 3,1 cm 1,129 3,4 cm 1,193 
klingfragmenten NG 227 2,9 cm 1,333 2,9 cm 0,989 
Lengte van de distale G 7 4,4 cm 1,595 4,7 cm 2,053 
klingfragmenten NG 45 3,9 cm 1,495 3,1 cm 1,212 
Breedte van de klingen G - 200 2,0 cm 0,265 2,1 cm 0,452 
en klingfragmenten NG 552 1,9 cm 0,503 1,9 cm 0,564 
Dikte van de klingen G 200 0,5 cm 0,153 0,7 cm 0,220 
en klingfragmenten NG 552 0,5 cm 0,173 0,6 cm 0,234 

Fig. 13: Rekenkundig gemiddelde en standaarddeviatie voor lengte, breedte en diktewaarden van 
niet-geretoucheerde klingen en klingfragmenten van Vlijtingen en Langweiler 9, Duitsland. 

G = geretoucheerd 
NG = niet-geretoucheerd 

C.2.1. Lengte van de klingen (fig. 14.1-4). 

Voor deze meting werd enkel rekening gehouden met de geretoucheerde klingen 
en niet met de eindschrabbers, aangezien wij van oordeel zijn dat het bij deze 
laatste klasse niet meer duidelijk is of het hier volledige klingen dan wel klingfrag-
menten betreft. 

Volledige klingen (fig. 14 1 A-B). 

Slechts bij acht werktuigen op kling kon de lengte gemeten worden. Om ons een 
idee te vormen van de lengte die werd nagestreefd zijn we noodgedwongen aange-
wezen op de niet-geretoucheerde klingen. De lengte bij 60% van hen schommelt 
tussen 3,5 cm en 5,5 cm met een meerderheid tussen 4,5 cm en 5,5 cm. De klingen 
uit het Rijnlands Neolithicum zijn over het algemeen langer. Dit verschil in lengte 
is ons inziens echter te wijten aan een andere keuze van klasse-intervallen, die vrij 
groot werden genomen voor het Rijnland. De gemiddelde lengte van de volledige 
niet-geretoucheerde klingen van het site van Langweiler 9 ligt iets lager dan te 
Vlijtingen (fig. 13). 

Klingfragmenten (fig. 14. 2-4). 

Zowel de mediale, distale als proximale geretoucheerde en niet-geretoucheerde 
klingfragmenten kunnen in duidelijke grootteklassen verdeeld worden (fig. 14). 
De werktuigen op proximaal klingfragment zijn gemiddeld langer dan de niet-gere-
toucheerde fragmenten. Dit komt duidelijk naar voor bij een vergelijking van de 
beide verdelingen (fig. 14.2) en gemiddelde waarden (fig. 13). Een gelijkaardig 
beeld krijgen we voor de klingfragmenten van Langweiler 9. Voor de lengte van de 
distale klingfragmenten zijn we eveneens uitsluitend aangewezen op de niet-gere-
toucheerde artefacten aangezien er slechts acht geretoucheerde distale klingfrag-
menten zijn. Bij 60% van de niet-geretoucheerde distale klingfragmenten schom- 
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melt de lengte tussen 2,5 cm en 4,5 cm, met een meerderheid in het klasse-interval 
3,5cm en 4,5cm (fig. 14.3). De gemiddelde waarde voor dezelfde artefacten van 
Langweiler 9 ligt lager (fig. 13). Voor de mediale klingfragmenten is er geen noe-
menswaardig verschil in lengte tussen de geretoucheerde en de niet-geretoucheer-
de artefacten. De verschillende verdelingen overlappen elkaar nagenoeg 
(fig. 14.4). De gemiddelde waarden liggen echter voor de geretoucheerde mediale 
fragmenten, zowel voor Vlijtingen als voor Langweiler 9, duidelijk hoger dan de 
niet geretoucheerde fragmenten (fig. 13). De hoge lengtewaarden voor alle kling-
fragmenten worden verklaard door het feit dat vaak slechts een klein gedeelte van 
de stukken is afgebroken. 
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Fig. 14: 1A: Lengte van de geretoucheerde en niet-geretoucheerde volledige klingen. 
1B: Lengte van de klingen uit het Rijnlands Vroeg-Neolithicum (uit FIEDLER, 1979). 
2: Lengte van de geretoucheerde en niet-geretoucheerde proximale klingfragmenten. 
3: Lengte van de niet-geretoucheerde distale klingfragmenten. 
4: Lengte van de geretoucheerde en niet-geretoucheerde mediale klingfragmenten. 
5A: Breedte van de geretoucheerde en niet-geretoucheerde klingen en klingfragmenten. 
5B: Breedte van de klingen uit het Rijnlands Vroeg-Neolithicum (uit FIEDLER, 1979). 
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C.2.2. Breedte van de klingen (fig. 14.5 A-B). 

Voor de breedte werd geen onderscheid gemaakt tussen volledige klingen en 
klingfragmenten. De verdelingen van de niet-geretoucheerde en geretoucheerde 
klingen overlappen elkaar volledig. De meeste artefacten (38,5% geretoucheerd; 
36% niet-geretoucheerd) hebben een breedte die variëert van 1,8 cm tot 2,2 cm. 
Een gelijkaardig beeld krijgen we voor de klingen van het Rijnland (fig. 14/5.B) en 
bij een vergelijking met Langweiler 9 (fig. 13). 

C.2.3. Dikte van de klingen (fig. 14.6). 

5 

Ook voor de dikte van de klingen werd geen onderscheid gemaakt tussen volle-
dige klingen en klingfragmentén. Een duidelijke standaardisatie is ook voor deze 

,  meetwaarde aantoonbaar aan de hand van de verdelingen van zowel geretoucheer-
de als niet-geretoucheerde fragmenten. Bij beide catergorieën hebben 46% van 
het totale aantal een dikte variërend van 0,4 cm tot 0,6cm. Er zijn echter procentu-
eel gezien meer werktuigen die een dikte hebben groter dan 0,6cm (43,5 %), in 
tegenstelling tot niet-geretoucheerde fragmenten (30 %). De gemiddelde dikte-
waarden voor het materiaal van Langweiler 9 liggen iets hoger (fig. 13). 

C.2.4. Besluit. 

Tot slot kunnen we stellen dat een duidelijke standaardisatie in lengte, breedte 
en dikte werd nagestreefd bij de klingproduktie. De werktuigen op klingfragment 
blijken gemiddeld langer te zijn dan de niet-geretoucheerde fragmenten. Doch wat 
betreft de breedte en dikte is er weinig verschil tussen beide. De voorkeur van de 
Bandkeramische mens ging blijkbaar uit naar artefacten met een minimumlengte 
van 3,5 cm. De breedte van de klingen bedroeg doorgaans 1,8cm tot 2,2 cm. Ook 
slechts dikkere klingen (0,4cm tot 0,6 cm en dikker) kwamen in aanmerking voor 
verdere omvorming. 

C.3. Debitageafval en schilfers. 

Tot het debitageafval worden alle fragmenten en brokstukken gerekend die nog 
niet zijn opgenomen bij de overige klassen van debitageprodukten. Artefacten met 
een maximale lengte, kleiner dan 1 cm, worden als schilfers weerhouden. Enkele 
ervan werden door het vuur aangetast. 

D. De werktuigen 

24% van de totale industrie in vuursteen wordt gevormd door klingen en afsla-
gen, die door doelbewuste bewerking van de mens omgevormd zijn tot welbepaal-
de werktuigen. Een differentiatie in het ensemble van werktuigen is duidelijk 
merkbaar en verscheidene types kunnen afgezonderd worden. Zij worden elk 
afzonderlijk besproken en waar mogelijk vergeleken met gelijkaardige types op 
andere Bandkeramische sites. Fig. 15 geeft een gedetailleerde inventarislijst van de 
werktuigtypes weer. 
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D.1. Eindschrabbers (fig. 36-37). 

De categorie van de eindschrabbers vormt veruit de meest omvangrijke groep 
van werktuigen in vuursteen. Belangrijk bij een studie van dit materiaal zijn voor-
eerst de criteria die gehanteerd worden om dit type te onderscheiden van andere 
types, in casu de klasse van de aflmottingen. Door het regelmatig en intensief 
retoucheren van één of beide uiteinden van klingen en afslagen door abrupte of 
schuine retouches werd een schrabhoofd met een welbepaalde vorm verkregen. 
Juist dit element is bepalend voor de determinatie als eindschrabber. In de bespre-
king die volgt wordt zowel de morfologie van dit schrabhoofd als de vorm van de 
totale eindschrabber bekeken. Zoals ook reeds J.P. FARRUGGIA (1973 : 108) 
heeft vooropgesteld is het van belang te weten in hoeverre bepaalde kenmerken 
van de eindschrabbers onafhankelijk van elkaar evolueren. In navolging van de 
bespreking van de eindschrabbers van Langweiler 2, Duitsland (FARRUGGIA et 

al., 1973 ) wordt getracht de relatie na te gaan tussen enerzijds de morfologische 
aspecten van het debitageprodukt waarop de eindschrabbers werden vervaardigd 
en anderzijds tussen de graad van kromming (m.a.w. de lengte van het schrab-
hoofd) en de dikte van het schrabhoofd. Door juist deze elementen te behandelen, 
die ons inziens ook de meest relevante zijn, wordt een vergelijking mogelijk met 
het Bandkeramisch site te Langweiler 2. Ook de breedte van het schrabhoofd 
wordt besproken. 

Werktuigen N % pN P% 

1. Eindschrabbers 132 29,93% 

— op volledige afslag 32 7,26 
— op fragmenten van afslagen 5 1,13 
— op volledige kling 39 8,84 
— op klingfragment 54 12,24 
— dubbelschrabber 1 0,23 
— fragment van eindschrabber 1 0,23 

2. Sikkelklingen 55 12,47% 

— op niet-geretoucheerde klingen 23 5,21 
— op andere werktuigen 32 7,26 

transversaal afgeknotte klingen ( 8 ) 
gekerfde klingen (I) 
klingen met afgestompte boord (6) 
eindschrabbers op kling (10) 
geretoucheerde klingen (6) 
boren (1) 

2. Boren 26 5,90% 

— type 1 1,13  5 
— type 2 0,91  4 
— type 3 3,18  14 
— varia 0,68  3 

3. Spitsen 10 2,27% 10 2,27 

4. Geretoucheerde klingen 108 24,49% 108 24,49 

5. Gekerfden 19 4,31% 19 4,31 

6. KIMgen en afslagen 
met afgestompte boord 17 3,85% 17 3,85 

7. Afknottingen 9 2,04% 9 2,04 

8. Getanden 2 0,45% 2 0,45 

9. Geretoucheerde afslagen 10 2,27% 10 2,27 

10. Kloppers 49 11,11% 

— type a 0,91  4 
— type b 0,91  4 
— type c 1,81  8 
— type d 1,36  6 
— afslagen met klopsporen 6,12  27 

11. Afgeschilferde stukken 4 0,91% 4 0,91 

Totaal 441 100,00% 441 100,00 

Fig. 15: Typologische inventarislijst van Vlijtingen: Werktuigen in vuursteen. 
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Typologische benadering van het materiaal. 

Op een totaal van 132 eindschrabbers werden er 37 op afslag, 54 op klingfrag-
ment en 39 op "volledige kling" (d.w.z. waarvan de slagbult bewaard bleef) ver-
vaardigd. Eindschrabbers op afslag onderscheiden zich van deze op kling doordat 
zij meestal convexe boorden hebben en op het dorsale vlak de negatieven van 
vroegere afhakingen vanuit diverse richtingen. Het geringe aantal eindschrabbers 
op afslag wijst erop dat dit debitageprodukt geen voorkeur genoot. Dit verklaart 
dan ook enigszins het onregelmatig karakter ervan. Uniformiteit in vorm en groot-
te is zeker niet aanwijsbaar. Eén exemplaar valt op door de uitzonderlijke breedte 
en dikte van de afslag. Ook het schrabhoofd is ernorm lang en dit met zware, 
abrupte retouches. Twee eindschrabbers op klingfragment zijn volledig door het 
vuur aangetast. Uitzonderlijk wordt op een eindschrabber rode oker vastgesteld. 
Gans het linkse vlak, dorsaal, is met deze kleurstof bedekt. Restanten ervan wor-
den niet opgemerkt op het schrabhoofd. Alle eindschrabbers met uitzondering van 
één exemplaar op afslag en één op klingfragment zijn distaal georiënteerd. Het 
schrabhoofd wordt steeds gevormd door steile tot schuine retouches die ofwel 
evenwijdig aan elkaar liggen ofwel naar één punt convergeren. Vaak voelt het 
afgesleten aan. Dit uit zich onder meer in een sterke afsplintering van de rand of 
het stomp aanvoelen van deze schrabhoofdrand of -hoeken. Ook de boorden van 
de artefacten kunnen gebruikssporen, onder meer stomp aanvoelen of het voorko-
men van gebruiksretouches, vertonen. Het schrabhoofd is bij 85,4% van het ma-
teriaal (afslagschrabbers + klingschrabbers) convex en in veel mindere mate 
(7,7 %) eerder recht afgelijnd. Tweemaal heeft het een ovigale vorm en op twee 
andere exemplaren heeft het een getand of gekerfd karakter. Driemaal is het 
onregelmatig gevormd, onder meer tengevolge van een onregelmatigheid in het 
silex. Op een beperkt aantal schrabbers (26,9%) is het schrabhoofd schuin gelegen 
ten overstaan van de slagrichting van het stuk. Deze inclinatie bedraagt maximaal 
200 . Dat een verscheidenheid aan schrabhoofden even zoveel verschillende functies 
weerspiegelen is niet uitgesloten doch zoals reeds J. FIEDLER (1979) terecht 
opmerkte kan dit ook te wijten zijn aan verschillende gebruiksstadia van de 
eindschrabbers. 

Op 13,5% van de eindschrabbers op afslag ontbreekt de slagbult. Eén fragment 
heeft nog een weinig schors op het dorsale vlak. Een andere eindschrabber is 
gecombineerd met een gekerfde boord (fig. 36:2). Bij de eindschrabbers op volle-
dige afslag (fig. 36:3, 6-8) hebben er zeven nog schors op het dorsale vlak. Eén 
eindschrabber is vervaardigd op een mantelafslag. Op een zestal exemplaren lopen 
de retouches van het schrabhoofd gedeeltelijk of continu door op één of beide 
artefactboorden. Zij kunnen zich zowel dorsaal als ventraal manifesteren. Bij drie 
exemplaren daarentegen is één of beide boorden regelmatig geretoucheerd door 
kleine schuine tot steile retouches. Op één eindschrabber is de rechterboord ge-
deeltelijk dorsaal afgestompt door abrupte retouches (fig. 36:6) en op een tweede 
eindschrabber is de linkerboord distaal gekerfd ter hoogte van het schrabhoofd. 
Enkele andere eindschrabbers zijn op één of beide boorden geretoucheerd, onder-
meer een gekerfde boord, doch deze retouches sluiten niet aan bij het schrab-
hoofd. 

Ruim 2/3 van de eindschrabbers is vervaardigd op kling. Bij 58% hiervan blijkt 
echter het proximale gedeelte afgebroken, doorgaans met een dwarse flexiebreuk 
(fig. 36:14-15; 37:1-5). De eindschrabbers op "volledige kling" (fig. 36:9-13) kun-
nen onderverdeeld worden in eindschrabbers op korte kling (L/B 2:1) en eind-
schrabbers op lange kling (L/B > 2:1). Beide groepen verhouden zich in ongeveer 

33 



gelijke mate ten overstaan van elkaar, respectievelijk 54% van de eindschrabbers 
op lange kling en 46 % van de eindschrabbers op korte kling. Eindschrabbers op 
kernrandkling komen tweemaal voor (fig. 36:4-5). Op een totaal van 93 eind-
schrabbers hebben er 17 nog schors op het dorsale vlak. Bij slechts 4 exemplaren 
bedekt deze meer dan 50% van het oppervlak. Bij een klein aantal eindschrabbers 
(25,6%) lopen de retouches van het schrabhoofd door op de eigenlijke boorden, 
vaak slechts met enkele onregelmatige, kleine retouches (fig. 36:9-10; 37:2). Dit 
heeft tot gevolg dat de hoek gevormd door het schrabhoofd en de boorden stomper 
wordt (fig. 36:9). De retouches kunnen zich zowel dorsaal als ventraal gedeeltelijk 
of continu op één of beide klingboorden manifesteren. Zij kunnen van velerlei 
aard zijn : vlak tot steil. Een drietal stukken vertonen gedeeltelijk of continue 
wisselzijdige retouches, die deels dorsaal, deels ventraal gelegen zijn. Twee andere 
einschrabbers zijn gecombineerd met één of twee gekerfde boorden en bij een 
vierde eindschrabber tenslotte is de linkerboord continu afgestompt door regelma-
tige, abrupte retouches. Bij 30,8% van de klingschrabbers daarentegen sluiten de 
retouches van de klingboorden niet aan bij de schrabhoofdretouches van de kling-
schrabbers. Ook deze retouches blijven veelal beperkt en klein, ook al zijn ze 
regelmatig (fig. 36:11; 37:1). Ze manifesteren zich zowel op het dorsale als ventrale 
vlak en zijn van velerlei aard. Een vijftal eindschrabbers zijn gecombineerd met 
een gekerfde boord. Deze kerf kan zowel op het ventrale als het dorsale vlak 

aangebracht zijn. In het materiaal bevindt zich ook één dubbelschrabber op kling-
fragment. Dit artefact vertoont dorsaal op de linkerboord gedeeltelijke vlakke 
retouches. Gelijkaardige retouches manifesteren zich ook op de rechterboord, 

doch hier zijn ze ventraal gelegen (fig. 37:6). 

Typometrische benadering van het materiaal. 

Hiertoe is een typometrisch blad opgesteld waardoor op een vrij snelle en over-
zichtelijke manier zoveel mogelijk gegevens omtrent elke eindschrabber verzameld 
konden worden (bijlage V:p.83 ). De nummers 1 tot en met 11 op dit blad zijn reeds 
gedetailleerd besproken bij de typologische benadering van de eindschrabbers (zie 
supra). Wij beperken ons bijgevolg tot een bespreking van de overige nummers. 
Verschillende metingen zijn doorgevoerd op de eindschrabbers: 

Totale eindschrabber : a. maximale lengte (nr. 12.1a) 
b. maximale breedte (nr. 12.1b) 

c. maximale dikte (nr. 12.1c) 

Gezien het onregelmatig karakter van de afslagen is het niet nodig een ver 
doorgedreven ordening van het materiaal door te voeren. Fig. 16 met een classifi-
catie van de eindschrabbers op afslag maakt duidelijk dat 66% een maximale 

afmeting 3 cm Max. L. < 5 cm (klasse 2) heeft. 

Max. afmeting 

klasse 1 	1 Max. L. <3 cm 
klasse 2 	3 Max. L. < 5 cm 
klasse 3 	5 Max. L. < 7 cm 

Fig. 16: Classificatie van de eindschrabbers op afslag. 
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Fig. 17: 1: Lengte van de eindschrabbers op kling. 

2: Lengte van de eindschrabbers op klingfragment. 
3: Breedte van de eindschrabbers op kling en klingfragment. 
4: Dikte van de eindschrabbers op kling en klingfragment. 

lengte van de eindschrabbers 
op kling 
breedte van de eindschrabbers 
op kling 
dikte van de eindschrabbers 
op kling 

X 
Vlijtingen LW-9 

CY 
Vlijtingen LVV-9 

3,6 cm 3,3 cm 1,041 cm 0,808 cm 

2,1 cm 2,2 cm 0,387 cm 0,442 cm 

0,6 cm 0,7 cm 0,163 cm 0,193 cm 

Fig. 18: Rekenkundig gemiddelde en standaarddeviatie van de eindschrabbers op kling van Vlij-
tingen en Langweiler 9, Duitsland 

Beide groepen laten zich wat betreft lengte, breedte en dikte zeer goed met 
elkaar vergelijken. Er dient echter wel opgemerkt dat voor de lengte van de 
eindschrabbers van Vlijtingen en LW-9 geen onderscheid gemaakt werd tussen de 
klingen en de klingfragmenten. 

Het schrabhoofd. 

Reeds in de inleidende beschouwingen werd vooropgesteld dat het van belang is 
te weten in hoeverre bepaalde kenmerken van de eindschrabbers onafhankelijk 
van elkaar evolueren of juist door elkaar bepaald worden. In hoofdzake de ken-
merken van het schrabhoofd zullen hierbij van belang zijn. Eveneens wordt ge-
tracht de relatie na te gaan tussen de morfologie van het debitageprodukt waarop 
de eindschrabber vervaardigd werd en de eigenschappen van het schrabhoofd, 
meer bepaald de lengte (graad van kromming) en de dikte. 
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Lengte van het schrabhoofd (nr. 12.2a). 

De lengte van het schrabhoofd wordt gemeten volgens de methode van A. 
BOHMERS en A. BRUIJN (1958-1959: 195). Zowel bij de eindschrabbers op 
afslag als op kling ligt 37%, respectievelijk 30% in de grootteklasse 3 mm - 4 mm 
(fig. 19). Grote verschillen tussen beide diagrammen zijn niet aanwezig. Toch 
kunnen we stellen dat meer eindschrabbers op kling, namelijk 55 % van het totale 
aantal, een schrabhoofd heeft dat langer is dan 4mm, in verhouding tot de eind-
schrabbers op afslag waar dit slechts het geval is voor 48% van het totale aantal. 
Opvallend is echter het hoge percentage eindschrabbers op afslag waarvan de 
lengtewaarde van het schrabhoofd gelegen is in het klasse-interval 6mm - 7 mm, 

Dikte van het schrabhoofd (nr. 12.2b). 

De dikte wordt gemeten op de maximale hoogte van de schrabhoofdretouches, 
loodrecht op het ventrale vlak (cfr. FARRUGGIA et. al., 1973: 111). Geen 
noemenswaardige verschillen zijn merkbaar tussen de verdeling van de eindschrab-
bers op kling en op afslag (fig. 20). Zowel bij de klingschrabbers als bij de afslag-
schrabbers liggen 45%, respectievelijk 43% van het totale aantal per categorie in 
het klasse-interval 4 mm - 6 mm. Er kan gesteld worden dat relatief meer afslag-
schrabbers een schrabhoofd hebben dat dikker is dan 8mm doch de verschillen 
blijven miniem. 

Breedte van het schrabhoofd (nr. 12.2c). 

De breedte van het schrabhoofd wordt gemeten ter hoogte van de beide schrab-
hoofdhoeken. Het onderscheid klingschrabber - afslagschrabber komt wat betreft 
de breedte van het schrabhoofd duidelijk naar voren (fig. 21). Dit onderscheid 
is echter inherent aan de morfologie van een kling, respectievelijk een afslag. 

Dikte/lengte verhouding van het schrabhoofd (nr. 12.2d) 

Vervolgens wordt afzonderlijk voor de eindschrabbers op afslag en kling de 
verhouding dikte/lengte van het schrabhoofd gemeten. De aldus bekomen indices 
worden grafisch voorgesteld (fig. 22). Onafgezien van enkele uitzonderingen vormt 
de groep van de eindschrabbers op klingfragment een eenheid (fig. 22A). De 
waarde van de dikte varieert echter aanzienlijker dan deze van de lengte. Toch kan 
men stellen dat naarmate het schrabhoofd dikker wordt, het ook langer is en dus 
meer neigt naar convexiteit. Fig. 22B geeft de waarden van de dikte en lengte van 
het schrabhoofd van de eindschrabbers op volledige kling weer. Hierbij werd een 
onderscheid gemaakt tussen korte en lange klingen (zie supra). Het schrabhoofd 
van de lange klingen is relatief dikker en ook langer dus bijgevolg meer convex dan 
dat op korte klingen. Bij deze laatste groep ontstaat meer de tendens tot dunnere 
en ook meer rechtlijnige schrabhoofden. Vergelijkbare resultaten bekomt men 
voor de eindschrabbers van Langweiler 2. Fig. 22C tenslotte stelt de verhouding 
dikte/lengte van het schrabhoofd voor van de afslagschrabbers. De eindschrabbers 
op afslagfragment worden afzonderlijk aangeduid. Deze laatste zijn echter te wei-
nig talrijk om enige uitspraak te doen. Bij de eindschrabbers op volledige afslag is 
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een positieve correlatie aanwezig tussen de dikte en de lengte van het schrabhoofd. 
Ook voor deze groep kunnen we stellen dat hoe dikker het schrabhoofd wordt, hoe 
meer het neigt naar convexiteit. 
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Fig. 19A : Lengte van het schrabhoofd van de eindschrabbers op kling. 
19B : Lengte van het schrabhoofd van de eindschrabbers op afslag. 

Fig. 20A: Dikte van het schrabhoofd van de eindschrabbers op kling. 
20B : Dikte van het schrabhoofd van de eindschrabbers op afslag. 

Fig. 21A : Breedte van het schrabhoofd van de eindschrabbers op kling. 
21B : Breedte van het schrabhoofd van de eindschrabbers op afslag. 

Fig. 22A : Dikte/lengteverhouding van het schrabhoofd van de eindschrabbers op klingfragment. 
22B : Dikte/lengteverhouding van het schrabhoofd van de eindschrabbers op kling. 
22C : Dikte/lengteverhouding van het schrabhoofd van de eindschrabbers op afslag. 
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D.2. Klingen met sikkelglans (fig. 37:7-13; 38:1-10). 

12,47% van de werktuigen wordt door het voorkomen van glans op het opper-
vlak als een aparte groep beschouwd. Voor deze categorie menen wij dat de term 
"klingen met sikkelglans" gerechtvaardigd is, en wel om volgende redenen. Expe-
rimenteel onderzoek heeft onder andere duidelijk gemaakt dat een volkomen iden-
tieke glans verkregen wordt op niet-geretoucheerde klingen die als sikkelwerktuig 
werden aangewend bij het oogsten van gerst en haver, beide siliciumhoudende 
planten (SEMENOV, 1964: 121). De karakteristieken die de auteur vermeldt voor 
deze klingen met sikkelglans gelden ook voor de artefacten van Vlijtingen. 

Klingen met sikkelglans hebben meestal op de met glans bedekte boorden, 
ventraal en/of dorsaal kleine onregelmatige vlakke retouches ter hoogte van de 
glans (fig. 37:9; 38:4-6). Waar de glans verdwijnt komen ook de retouches niet 
meer voor. Gezien hun onregelmatigheid en het feit dat ook zij vaak met een lichte 
glans bedekt zijn, menen wij deze retouches te moeten beschouwen als gebruiksre-
touches. Experimenteel onderzoek naar het gebruik van sikkelklingen werd onder-
meer verricht door J. DESTEXHE-JAMOTTE (1969-1970: 55-73). Volgens deze 
auteur kunnen de retouches op de artefacten gezien worden als heraanscherpings-
retouches. Dit wordt bevestigd door de vaststelling dat meerdere retouches zich 
onder een lichte glans bevinden. 
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Sikkelglans werd ook vastgesteld op tweeëndertig werktuigen, meer bepaald 
acht transversaal afgeknotte klingen, één gekerfde kling, zes geretoucheerde klin-
gen en tenslotte één boor op kling. Deze werktuigen worden uitzonderlijk niet bij 
deze types in kwestie besproken maar volledig opgenomen bij de categorie van de 
sikkelklingen. Het voorkomen van glans is ons inziens een meer doorslaggevend 
argument bij de ordening van het materiaal dan het voorkomen van retouches. 
Vooral de groep van de eindschrabbers vertoont een vaak intense glans op het 
oppervlak (fig. 37:7,9 13;38:1-3). Op slechts één eindschrabber manifesteert de 
glans zich ook op een gedeelte van de schrabhoofdretouches. De rechter kling-
boord van dit artefact is afgestompt door continue abrupte retouches (fig. 37:7). 
Op drie andere eindschrabbers op klingfragment is het linkervlak van het artefact 
ter hoogte van het schrabhoofd eveneens met glans bedekt doch deze beperkt zich 
tot de klingboord (fig. 37:9; 38:1). Ook hier is één eindschrabber gecombineerd 
met een afgestompte boord, deze tegenover de met glans bedekte boord. Voorts 
zijn er een drietal eindschrabbers waarvan een gedeelte van het dorsale en ventrale 
vlak, mediaal tot proximaal met glans bedekt is terwijl het schrabhoofd distaal 
georiënteerd is (fig. 37:13). Tenslotte werden nog drie dubbelschrabbers met sik-
kelglans ingezameld. Ook op deze artefacten blijft de glans beperkt tot de eigen-
lijke artefactboorden (fig. 38:2-3). Een boor is vervaardigd op een kling met sik-
kelglans. Ter hoogte van het boorgedeelte situeert er zich een zwakke glans op het 
linkse dorsale vlak, anterieur aan de retouches aldaar. Ventraal strekt de glans zich 
uit over een gelijke lengte doch hij blijft tot de rand zelf (fig. 38:7). Het gekerfde 
proximale klingfragment op fig. 38:8 vertoont op het distale linkse vlak, bifaciaal 
een intense sikkelglans. De kerf is proximaal gelegen op dezelfde klingboord doch 
wordt niet met glans bedekt. Op zes klingen en klingfragmenten met afgestompte 
boord is eveneens een gedeelte van het oppervlak met glans bedekt. Bij drie 
artefacten is het de afgestompte klingboord die een glans vertoont doch slechts op 
één artefact liggen de retouches onder diezelfde glans. Bij de overige twee exem-
plaren is dat niet het geval ook al bedekt de glans op één stuk distaal tot mediaal 
het ganse ventrale vlak (fig. 38:10) en op het andere stuk distaal tot mediaal het 
dorsale vlak (fig. 37:12). Op drie andere stukken is de artefactboord tegenover 
deze met glans afgestompt door abrupte, regelmatige retouches. Ook bij een acht-
tal afgeknotte klingen en klingfragmenten met sikkelglans, zijn er slechts een 
tweetal exemplaren waar de glans zich op een zeer klein gedeelte van de afknotting 
manifesteert (fig. 38:5-6). Bij vijf andere stukken blijft de glans beperkt tot de 
eigenlijke klingboord, ook al reikt de glans tot aan de retouches van de afknotting 
(fig. 38:4). Twee klingfragmenten zijn bovendien aan beide uiteinden afgeknot 
door schuine en steile retouches. Eén afgeknotte kling is gecombineerd met een 
afgestompte boord. De glans situeert zich echter proximaal op de rechter kling-
boord, bifaciaal. Op een zestal klingen en klingfragmenten tenslotte is de artefact-
boord tegenover deze met glans gedeeltelijk geretoucheerd door kleine, schuine 
retouches, die op enkele stukken zeer onregelmatig zijn aangebracht (fig. 38:9). 
Op één artefact is ook de met glans bedekte boord geretoucheerd met kleine, 
regelmatig vlakke of schuine retouches die onder deze glans liggen. Eén kling 
vertoont een glans op beide boorden bifaciaal maar op de linkerboord is hij proxi-
maal gelegen, terwijl hij op de rechterboord slechts het distale gedeelte van de 
kling bedekt. De linkerboord is bovendien ventraal distaal geretoucheerd door 
parallelle schuine retouches die geen glans vertonen. 

D.3. Boren (fig. 38:11;39:l-9). 

Boren zijn slechts voor 5,9% vertegenwoordigd in het ganse werktuigbestand uit 
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vuursteen. Zij zijn alle op kling vervaardigd. 46% is bovendien proximaal afgebro-
ken. Twee boren hebben nog een weinig schors op het dorsale vlak. Het boorge-
deelte is merendeels aangebracht op het distale gedeelte van de kling. Slechts 
tweemaal is de boor proximaal georiënteerd. Telkenmale werd hier het andere 
uiteinde van het artefact ook geretoucheerd. Het distale gedeelte van één proxima-
le boor is schuin afgeknot door steile retouches (fig. 39:1). Bij het andere exem-
plaar is het distale gedeelte eveneens schuin afgeknot door steile retouches die 
echter hier deels dorsaal, deels ventraal werden aangebracht. Bovendien is de 
linkerboord distaal tweevlakkig geretoucheerd door steile en schuine retouches. 
De boren kunnen gedeeltelijk of continu geretoucheerd zijn. Ventrale retouches 
komen uiterst zelden voor. Weliswaar wordt vaak vastgesteld dat het boorgedeelte 
ventraal enkele retouches vertoont, doch deze gaan meestal gepaard met een 
sterke versplintering van de boorden. Beide elementen zijn dan ook te wijten aan 
een veelvuldig en intens gebruik van deze werktuigen of in het geval van de 
proximale boor om de slagbult weg te werken. Ook het feit dat bij 20% van de 
boren het booruiteinde afgebroken is, is daar niet vreemd aan. Voortgaande op 
onderlinge verschillen in morfologie van de boren kan een ordening in drie subty-
pes doorgevoerd worden : 

Type 1 (fig. 38:11;39:1,9) 

Bij vijf boren wordt het boorgedeelte bekomen door de insnoering van beide 
boorden door normale steile retouches. Met uitzondering van één exemplaar is het 
boorgedeelte distaal georiënteerd. Bovendien ligt het steeds in het verlengde van 
de slagrichting van de werktuigen. Retouches maken het booruiteinde ofwel afge-
rond zoals duidelijk op fig. 39:1,9 of geven het een spitse vorm. Ook de eigenlijke 
artefactboorden kunnen retouches dragen, doch op deze hoogte worden zij schuin 
aangebracht. 

Type 2 (fig. 39:4,7) 

Bij vier andere boren wordt het boorgedeelte bekomen door normale steile 
retouches, die slechts één van beide boorden distaal insnoeren. De retouches 
kunnen ook hier verder doorlopen op de eigenlijke boorden. Doordat slechts één 
boord ingesnoerd is en de ander steil geretoucheerd, ligt het boorgedeelte niet 
meer in het verlengde van de slagrichting van de klingen doch is het meer naar de 
zijkant verschoven. 

Type 3 (fig. 39:3,5-6,8) 

Bij 56% van alle boren wordt het boorgedeelte gevormd door normale steile 
retouches die beide boorden ter hoogte van het boorgedeelte niet insnoeren maar 
doen convergeren in een spits. Door deze convergentie verkrijgen de artefacten een 
eerder driehoekige vorm. Bij één boor is de top van het boorgedeelte afgerond 
door retouches (fig. 39:3). De boordretouches op de artefacten beperken zich 
ofwel tot het eigenlijke boorgedeelte, ofwel is ook een gedeelte van de boorden 
steil tot schuin geretoucheerd. Bij zes boren, vier distale klingfragmenten en twee 
klingen, zijn beide klingboorden over een grote lengte tot zelfs continu dorsaal steil 
geretoucheerd. Eén van deze boren is uitzonderlijk proximaal georiënteerd. De 
hiel van deze kling bleef bewaard waardoor het boorgedeelte tamelijk breed 
wordt. 
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Varia. 

Op één boor op kling wordt het boorgedeelte gevormd door twee schuine af-
knottingen (fig. 39:2). De rechtse afknotting is concaaf. De retouches beperken zich 
tot het eigenlijke boorgedeelte. Bij een tweede artefact wordt het vrij moeilijk dit 
zonder meer als boor te classificeren. Het stuk is vervaardigd op kling doch de 
rechterboord is gedeeltelijk afgebroken. De linkerboord is onregelmatig door nor-
male, steile retouches. Het is echter mede door het fragmentarisch karakter van dit 
artefact, moeilijk uit te maken of het hier niet eerder een spits dan wel een boortje 
op kling betreft. Een ander stuk waarvan het proximale gedeelte is afgebroken, is 
zeer sporadisch geretoucheerd. De linkerboord heeft enkele steile retouches en 
ook de spits is ventraal, vlak geretoucheerd. De beide boorden convergeren in een 
spits en geven het artefact een driehoekige vorm. Ook hier kan men de determina-
tie van dit stuk als boor in vraag stellen. 

D.4. Spitsen (fig. 39:10-17). 

Opvallend is het zeer beperkte aanbod van spitsen. Slechts tien exemplaren 
werden ingezameld. Dit kleine aantal kenmerkt overigens ook vele andere Band-
keramische sites. Evenals H. LOHR (in KUPER et al., 1977 : 237) zijn wij de 
mening toegedaan dat, indien deze werktuigen als jachtwapen gebruikt werden, 
een aanzienlijk aantal verloren is gegaan. Dit vormt een eerste, zij het ontoerei-
kende verklaring voor het beperkte aanbod. Ook de jacht als activiteit op zich kan 
een minder belangrijke rol gespeeld hebben in het voordeel van de landbouw die 
onmiskenbaar bedreven werd op het site. 

Alle spitsen zijn op kling vervaardigd. Met uitzondering van één exemplaar is de 
spits steeds distaal georiënteerd. Op dit ene stuk is het spits gedeelte aangebracht 
op het proximale gedeelte van het artefact. De slagbult is gedeeltelijk bewaard (fig. 
39:12). De basis van deze spits wordt gevormd door een breukvlak dat gedeeltelijk 
dorsaal werd geretoucheerd. Voor het vervaardigen van de spitsen werd, voor 
zover kon worden vastgesteld, geen gebruik gemaakt van de kerfhalveringstech-
niek. Op geen enkele spits kan een piquant trièdre worden vastgesteld. Wel is de 
rechterboord van vier spitsen distaal niet geretoucheerd. Het is echter zeer waar-
schijnlijk dat deze werktuigen vervaardigd werden op het distale uiteinde van het 
artefact (fig. 39:17). Dit kan onder meer worden afgeleid uit het feit dat deze 
stukken ter hoogte van de spits erg dun worden. De overige spitsen werden waar-
schijnlijk gevormd uit het mediale gedeelte van de artefacten. Zij liggen niet in de 
lengte-as van de kling doch eerder op de klingrand (fig. 39:15-16). Een zekere 
standaardisatie kan opgemerkt worden in de manier van retoucheren. Zij is vooral 
merkbaar bij de retouches van de basis en de rechterzijde.' De basis is zwak tot 
duidelijk concaaf of recht, hoewel dit laatste slechts vijfmaal werd vastgesteld, en 
wordt gevormd door dorsale schuine tot steile, regelmatige retouches die herno-
men worden door ventrale vlakke retouches. De retouches kunnen doorlopend of 
gedeeltelijk zijn, met dit laatste echter in de minderheid. De rechterboord van de 
spitsen is recht of zwak convex afgeknot door dorsale, vaak brede, schuine tot 
steile retouches, die aan deze boord een getand karakter geven. De linkerboord, 
die meestal de natuurlijke rand van het artefact is, wordt gevormd door dorsale 
kleine, regelmatige retouches, aangebracht over de ganse lengte. Bij één spits zijn 
deze retouches uitsluitend ventraal gelegen. Deze spits wijkt ook in andere aspec-
ten af van de doorsnee-spits : haar basis is ook uitsluitend ventraal geretoucheerd 
door brede, schuine retouches. Ventrale boordretouches komen overigens in het 
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algemeen zelden voor. De ventrale retouches op de proximaal georiënteerde spits 
worden door ons beschouwd als retouches die het stuk ter hoogte van de slagbult 
moeten verdunnen. Ook de ventrale retouches op de spits, afgebeeld op fig. 39:13 
werden ons inziens aangebracht ter verdunning van het stuk. Op de spits op fig. 
39:11 worden de dorsale boordretouches hernomen door ventrale vlakke retou-
ches. 

Typologische benadering van het materiaal. 

I. Driehoekige spitsen. 

Acht spitsen kunnen gedefiniëerd worden als driehoekige spitsen. Om echter te 
bepalen in welke mate het hier symmetrische dan wel asymmetrische exemplaren 
betreft hebben wij ons gebaseerd op het systeem, toegepast op de Bandkeramische 
spitsen van de Aldenhovener Platte, Duitsland (ZIMMERMAN, 1977). Het be-
perkte aanbod van spitsen voor Vlijtingen laat niet toe verregaande vergelijkingen 
tussen beide ensembles door te voeren. 
In navolging van het systeem van A. ZIMMERMAN kunnen we voor Vlijtingen 
stellen dat : 

> symmetrische spitsen : hoek basis/korte zijde 80 0  
> asymmetrische spitsen : hoek basis/korte zijde > 80° 

Vier spitsen van Vlijtingen kunnen via de gevolgde methode gedefiniëerd wor-
den als symmetrische spitsen (fig. 39:11-12,16). Eén van deze spitsen kan als een 
traditionele Omalspits gezien worden (VERMEERSCH, 1971: 68) (fig. 39:16). 
Het uitgesproken asymmetrisch karakter, eigen aan een Omalspits, wordt bij dit 
artefact verminderd door een eerder rechtlijnige basis. Vier andere spitsen zijn 
duidelijk asymmetrisch driehoekig (fig. 39:14-15,17). Drie ervan (fig. 39:15,17) 
beantwoorden volkomen aan de definitie van de traditionele Omalspits. Het asym-
metrisch karakter van één van deze exemplaren wordt eveneens afgezwakt door 
een rechtlijnige basis (fig. 39:17). 

2. Trapezoïdale spits (fig. 39:13). 

De twee zijden en de basis van deze spits zijn onregelmatig geretoucheerd door 
kleine, steile retouches die steeds hernomen worden door vlakke, ventrale retou-
ches. 

3. Halffabricaat (fig. 39:10). 

Eén spits wijkt in menig aspect af van de overige werktuigen en wordt hierdoor 
afzonderlijk besproken. Enerzijds is deze spits breder dan de andere en anderzijds 
valt zij ook op door het feit dat alleen de linkerboord en de basis geretoucheerd 
zijn. Die basis heeft enkele retouches dorsaal, hernomen door continue ventrale 
vlakke retouches. Het artefact is afgebroken aan één uiteinde. Wij zijn van mening 
dat het hier eerder een halffabricaat dan wel een afgewerkte spits betreft. De 
driehoekige vorm die het stuk door verdere modificatie moest bekomen komt nu 
reeds goed tot zijn recht. 
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D.5. Geretoucheerde klingen (fig. 40:1-3). 

Een klein percentage van de geretoucheerde klingen (18,5%) heeft nog een 
weinig schors op het dorsale vlak. 22,6% van de klingen met boordretouches zijn 
klingfragmenten, in ongeveer gelijke mate mediale en proximale fragmenten met 
respectievelijk 47 en 45 artefacten en slechts een beperkt aantal distale fragmenten 
(7 artefacten). Eén exemplaar is lateraal gebroken. 

Ongeveer 2/5 heeft regelmatige retouches op één of beide boorden. De retouches 
zijn doorgaans gedeeltelijk, maar kunnen ook doorlopen over de ganse kling-
boord. Enkele klingen met boordretouches hebben wisselretouches of wisselzijdige 
retouches. De boordretouches kunnen van velerlei aard zijn : vlak tot steil en 
uitzonderlijk schubvormig. Soms is het distale einde ventraal of dorsaal geretou-
cheerd door vlakke tot schuinelretouches. Vaak is het helemaal niet duidelijk of de 
klingfragmenten gebroken zijn vooraleer zij verder door retouchering omvormd 
werden tot werktuigen. Op een aantal klingfragmenten echter kan met zekerheid 
bepaald worden dat het breken van de klingen posterieur is aan de retouches. De 
klingen in kwestie zijn namelijk telkens gebroken in de retouches. Eén mediaal 
klingfragment heeft glanssporen op het dorsale middenvlak. Bij microscopisch 
onderzoek door Nicole Symens bleek het hier echter niet te gaan om sikkelglans 
doch eerder een glans afkomstig van planten. Het is niet uitgesloten dat deze glans 
een gevolg is van een langdurig wrijven van plantenwortels tegen het klingfragment 
in de bodem. 

D.6. Gekerfden (fig. 40:4-8). 

Dit type van werktuig wordt vertegenwoordigd door dertien gekerfde klingen 
(fig. 40:6-8) en zes gekerfde afslagen (fig. 40:4-5). Op enkele stukken zit nog een 
weinig schors. Eén afslag is een kernflank waarvan de rechterboord, distaal ge-
kerfd is door dorsale, schuine retouches. Op twee andere afslagen is de kerf steeds 
ventraal gelegen op de linkerboord (fig. 40:4-5). Een vierde afslag is gefragmen-
teerd door de hitte (bij gedeeltelijke verbranding van het artefact) en nadien gebro-
ken. Posterieur aan deze laatste breuk werd op één van de boorden een kerf 
aangebracht. Eén afslag, afgehaakt van een kernklopper werd nadien gekerfd (fig. 
40:5). De gekerfde klingen zijn afgebroken ofwel boven, ofwel onder de kerf. 
Twee klingfragmenten zijn echter afgebroken in de kerf. De gekerfde klingen zijn 
afgebroken in de kerf. Een aantal gekerfde klingen is geassociëerd met retouches 
op één van beide klingboorden (fig. 40:7). Viermaal is de kerf verkregen door 
ventrale, schuine retouches (fig. 40:6). Uitzonderlijk is de kerf aangebracht op een 
distaal breukvlak van een kling (fig. 40:7). De linkerboord van dit stuk is ventraal 
gedeeltelijk geretoucheerd door kleine, regelmatige steile retouches. Bij de overi-
ge exemplaren is de kerf steeds op het dorsale vlak aangebracht. (fig. 40:8). 

D.7. Getanden. 

Slechts twee getande afslagen werden ingezameld. Eén van beide is een partiële 
kernflank. De tweede afslag is waarschijnlijk gefragmenteerd door het vuur. De 
rechterboord is getand door ventrale, schuine retouches. De linkerboord heeft 
ventraal distaal, vlakke parallelle retouches. Het stuk heeft nog een beetje schors 
op het dorsale vlak. 
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D.8. Klingen en afslagen met afgestompte boord (fig. 40:9-12). 

3,85% van de werktuigen zijn klingen met één of twee afgestompte boorden, 
hoewel dit laatste slechts viermaal voorkomt, en één afslag met afgestompte boord 
waarvan het distale gedeelte afgebroken is. De klingen met afgestompte boord zijn 
alle fragmenten met een duidelijk overwicht van proximale klingfragmenten 
(62,5% van het totale aantal). Distale fragmenten komen niet voor. De klingen 
kunnen zowel één of twee gedeeltelijke als continue afgestompte boorden verto-
nen. Aan de hand van het materiaal wordt duidelijk dat de artefacten steeds 
gebroken zijn posterieur aan de retouchering ervan. Twee werktuigen hebben nog 
een weinig schors op het dorsale vlak. Wanneer de artefacten slechts één afge-
stompte boord vertonen kan deze zowel dorsaal als ventraal gelegen zijn. Dit 
laatste komt driemaal voor. Op twee exemplaren is het steeds de rechter kling-
boord. Wanneer beide klingboorden afgestompt werden door abrupte retouches 
kan dit ook hier deels ventraal, deels dorsaal zijn. Een exemplaar vormt enigszins 
een uitzondering in het geheel. Beide boorden zijn continu afgestompt door abrup-
te retouches die aan de klingboorden echter min of meer een getand uiterlijk 
geven. Bovendien werden de retouches op de rechterboord deels dorsaal deels 
ventraal aangebracht. Twee klingfragmenten met afgestompte boord zijn aan de 
andere klingboord gedeeltelijk geretoucheerd door schuine retouches. Op één 
fragment zijn zowel de afgestompte boord als de andere retouches ventraal gele-
gen. Het proximale klingfragment op fig. 40:10 heeft gedeeltelijk afgestompte 
boorden. Het is zeer goed mogelijk dat het hier eerder om een boor op kling gaat, 
waarvan het eigenlijke boorgedeelte afgebroken is. Wij verkiezen echter de deter-
minatie van het artefact als kling met afgestompte boord. 

D.9. Afknottingen (fig. 40:13, 41:1-4). 

Op een totaal van negen afknottingen werden er drie op afslag vervaardigd. Eén 
artefact uit deze laatste groep is een mantelafslag. De overige afknottingen werden 
op kling aangebracht, waarvan er vier fragmenten zijn. Ook bij de afknottingen op 
kling zit er nog een weinig schors op het dorsale vlak van twee exemplaren. 

Het exemplaar op mantelafslag is schuin afgeknot en heeft op beide boorden 
distaal steile retouches (fig. 40:13). De afknotting is convex. De twee andere 
afslagen zijn transversaal afgeknot door steile retouches, die de afknotting convex 
maken (fig. 41:4). De afknottingen zijn steeds distaal gelegen op het dorsale vlak 
van de artefacten. 
Bij de afgeknotte klingen komen in hoofdzaak transversale (71,4%) en in mindere 
mate schuine afknottingen (28,6%) voor. De retouches van de afknotting zijn 
steeds vanaf het ventrale vlak aangebracht. Zij kunnen de atknotting recht afge-
lijnd (fig. 41:2) of convex maken (fig. 41:1,3). Zowel bij de klingen als bij de 
klingfragmenten is de afknotting distaal gelegen met uitzondering van één kling-
fragment waar de afknotting op het proximale gedeelte van het artefact werd aange-
bracht. Deze afknotting is gedeeltelijk afgebroken. De rechter klingboord van dit 
artefact is bovendien gedeeltelijk geretoucheerd door kleine, regelmatige schuine 
retouches. Opvallend is dat 57 % van de afgeknotte klingen gecombineerd is met 
een gedeeltelijke of zelfs een continu afgestompte boord (fig. 41:2-3). 

D.10. Geretoucheerde afslagen. 

Deze categorie wordt vertegenwoordigd door tien exemplaren, waarvan er twee 
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nog een weinig schors op het dorsale vlak vertonen. Drie kernflanken, waarvan er 
één klopsporen vertoont, werden bovendien gedeeltelijk geretoucheerd. Enkele 
afslagen zijn slechts fragmentair bewaard. De retouches kunnen van verschillende 
aard zijn : vlak tot schuin en manifesteren zich op het distale uiteinde en/of op één 
van beide artefactboorden. 

D.11. Afgeschilferde stukken (fig. 41-5). 

Vier artefacten vertonen op beide uiteinden of een aanzienlijk gedeelte van de 
rand een bifaciale afschilfering, waardoor deze werktuigen kunnen gedetermineerd 
worden als „afgeschilferde stukken (pièces esquilles)". Twee exemplaren zijn op 
kling vervaardigd. De afschilfering van de rand is zeer intens op één uiteinde, dat 
eveneens bedekt is met klopsp-  oren. De overige stukken zijn vrij dikke afslagen 
met twee slagbulten op het ventrale vlak. Aan dergelijke artefacten kan een inter-
mediaire functie toegeschreven worden bij een percussieactiviteit. Zulks is overi-
gens reeds experimenteel nagegaan met klingfragmenten op het Bandkeramisch 
site van Langweiler 9, Duitsland (LCIFIR in KUPER et al.,1977 : 246). 

D.12. Kloppers (fig. 41:6-7). 

Kloppers vormen een karakteriserend element binnen de Bandkeramiek. Zij 
kunnen een veelzijdig gebruik gehad hebben, voor het pletten van organisch ma-
teriaal of rode oker. Dit laatste gebruik was reeds gekend in Bandkeramische 
context (FARRUGGIA in FARRUGGIA et al., 1973 : 30, MODDERMAN, 
1970: 55, taf. 139). Een groot aantal kernen werd herbruikt als klopper. De klop-
sporen zijn vaak zo intens dat zij de kernen totaal omgevormd hebben. 1/4 van de 
kernkloppers heeft nog een weinig schors. De randen met klopsporen kunnen 
brede, platte retouches vertonen ten gevolge van een intensieve klopactiviteit. Het 
oppervlak van vele kernen voelt glad aan en is bovendien sterk afgesleten. De 
ribben voelen ook zeer afgesleten aan. Ook na microscopisch onderzoek van het 
oppervlak onder een binoculair door Nicole Symens kan echter niet met zekerheid 
bepaald worden of het hier inderdaad een glans betreft. Het is ons inziens uitgeslo-
ten dat het om een slijpen of polijsten van de ribben zou gaan om deze minder 
scherp te maken (SCHIETZEL, 1965: 49). Op enkele exemplaren worden op de 
klopsporen restanten van verpulverde rode oker opgemerkt. Zevenentwintig onre-
gelmatige afslagen vertonen klopsporen op het dorsale vlak. Eén afslag is waar-
schijnlijk nadien als een zelfstandige klopper gebruikt, wat de talrijke klopsporen 
op het oppervlak verklaart. Eén kernflank met schors heeft vele klopsporen op de 
randen van een gedeeltelijk bewaard voorbereid slagvlak. Op het ventrale vlak van 
dit stuk zijn twee slagnegatieven aanwezig. De kernkloppers hebben een gemid-
delde lengte van 68 mm en de sferische kloppers doorgaans een diameter van 
67 mm. De kloppers zijn zeer verscheiden van vorm. In de graad van "beschadiging 
en bekloppen" is echter een gradatie merkbaar waardoor het ensemble in vier 
groepen kan opgesplitst worden. 

a. Kernkloppers met sporadisch klopsporen. 

Vier kernen voor de produktie van afslagen hebben slechts sporadisch klopspo-
ren op het oppervlak. De vorm is bij twee exemplaren zeer moeilijk te omschrijven 
omdat zij zo onregelmatig zijn door een intensieve debitage ervan. De andere 
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voorbeelden zijn sferisch of eerder globulair. Eén kern heeft gekruiste slagvlak-
ken. Op een andere werden de afslagen zowel vanuit een voorbereid slagvlak als 
vanuit een tweetal ribben afgehaakt. 

b. Kernkloppers met klopsporen op één uiteinde (fig. 41:6). 

Bij vier kernen voor de produktie van klingen en afslagen is één van beide 
uiteinden gedeeltelijk of volledig bedekt met klopsporen. Twee kernen hebben 
ook enkele klopsporen op de ribben. Alle kernen zijn zeer verscheiden van vorm : 
langwerpig, conisch of min of meer cylindrisch. De kernen voor de produktie van 
klingen hebben steeds één of twee voorbereide slagvlakken. Bij één kern vertoont 
het slagvlak enkele afhakingen, posterieur aan de voorbereiding ervan. De kern 
voor de produktie van afslagen heeft daarentegen drie slagvlakken : één dominant 
voorbereid slagvlak, een tweede slagvlak daar juist tegenover en een derde slag-
vlak dat de beide voorgaande kruist. 

c. Kernkloppers met klopsporen op beide uiteinden. 

Op ruim 1/3 van de kernkloppers zijn beide uiteinden en soms ook de ribben 
bedekt met klopsporen. De uiteinden kunnen hierdoor volledig afgerond zijn. Al 
deze kernen, op één na, hebben gediend voor de produktie van afslagen. Eén kern 
diende zowel voor de debitage van afslagen als van klingen. De vorm is evenals bij 
de voorgaande groepen zeer verscheiden : min of meer sferisch, langwerpig of 
ovaal. Bij enkele exemplaren is het vrij moeilijk een specifieke vorm te bepalen 
omdat deze stukken zo onregelmatig zijn door voortdurende debitage. De afslagen 
zijn afgehaakt vanuit diverse richtingen. Op sommige kernen kunnen twee tot vier 
verschillende slagvlakken onderscheiden worden. Op één kern kruisen deze el-
kaar. Op een andere liggen ze tegenover elkaar. Slechts één kern heeft een voor-
bereid slagvlak. 

d. Sferische kloppers (fig. 41:7). 

Tenslotte hebben zes kernkloppers een sferische vorm verkregen door talrijke 
klopsporen. Hierdoor is het oorspronkelijk oppervlak van deze kernen niet meer 
zichtbaar. Het is vooral in deze categorie dat het oppervlak glad aanvoelt ten 
gevolge van slijtage. Eén sferische klopper is slechts voor de helft bewaard. 

2. Materiaal in andere gesteenten. 

Dissels, maalstenen en slijpstenen zijn drie werktuigtypes die mede het agrarisch 
karakter van de Bandkeramiek bepalen. 
In catalogus B (p. 78 ) wordt een gedetailleerde inventarislijst van dit materiaal 
gegeven : rode oker wordt eveneens in deze lijst opgenomen doch niet kwantitatief 
weergegeven, maar enkel aangeduid met een kruisje (x). 

A. Dissels (fig. 42:1-3). 

Op een totaal van zeventien artefacten zijn er drie exemplaren volledig en veer- 
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tien fragmentair. Doorgaans bleef bij deze laatste artefacten het afgevlakte of 
afgeronde staartgedeelte over, uitzonderlijk de snede. Bij één fragment zijn beide 
uiteinden afgebroken. Enkele fragmenten zijn zodanig klein dat een verdere deter-
minatie ervan onmogelijk is. Het betreft hier afsplinteringen van dissels, met één 
of meerdere gepolijste vlakken. 

Als materiaal voor de produktie van deze dissels werd amfiboliet, basalt, silici-
klast en een fijnkorrelige zandsteenvariëteit gebruikt. Om een antwoord te vinden 
op aard en herkomst van dit materiaal werd een analyse van slijpplaatjes van acht 
dissels, meer bepaald : K.32.166; K.32.147; K.49.16; K.49.55; K.32.486; K.32.27; 
K.26.103; K.11.164 en K.30.39 uitgevoerd door C.E.S. ARPS ('). De resultaten 
van dit onderzoek worden in bijlage II gegeven. Het overige materiaal wordt 
gedetermineerd op basis van en macroscopische vergelijking met de gedetermi-
neerde artefacten. Uit de studie blijkt ondermeer dat het materiaal gebruikt voor 
de dissels zodanig gelijkt op het materiaal gebruikt voor dissels op andere Band-
keramische sites uit Zuid-Limburg, Nederland en Langweiler, Duitsland, dat het 
tevens mogelijk is zowel voor de amfiboliet- als voor de basaltvoorwerpen de 
artefacten in te passen in een interregionale populatie (fig. 23 tot 24). 

De dissels worden gekenmerkt door een gewelfde rugzijde die ofwel onmiddel-
lijk raakt aan de buikzijde of ervan gescheiden wordt door rechtopstaande zijkan-
ten. Deze zijkanten maken de dissels vaak dikker en verminderen het gewelfd 
karakter van de rugzijde. De buikzijde daarentegen is steeds vlak. Ter hoogte van 
de snede buigt zij echter een weinig naar boven, zodat op deze plaats de doorsnede 
aanzienlijk kleiner wordt. De drie volledige dissels verbreden naar de snede toe. 
Ook alle fragmenten met staartgedeelte worden breder naar voren toe. Bij deze 
werktuigen mag worden aangenomen dat zij hun grootste breedte nabij de snede 
hadden. Alle zijden van de dissels zijn gepolijst. Bijna alle exemplaren zijn min of 
meer beschadigd : kleine stukjes die van het oppervlak zijn afgesprongen, mogelijk 
door langdurig of intens gebruik ervan. Deze beschadigingen situeren zich het 
meest ter hoogte van de snede of het staartgedeelte. Op het breukvlak van één 
dissel zit een weinig rode oker. Doorboorde dissels komen niet voor. 

Alle dissels werden gemeten. De metingen van absolute breedte en hoogte en de 
hoogte/breedte-index worden als criteria gehanteerd bij het opstellen van een typo-
logie van het materiaal. Hierbij baseren wij ons op de methode, aangewend voor 
het disselmateriaal van de Bandkeramische sites van Stein en Elsloo (MODDER-
MAN, 1970) zodat een vergelijking hiermee mogelijk wordt (fig. 25). 
De lengte van de volledige dissels heeft een gemiddelde waarde van 52,0 mm. Het 
ensemble kan opgesplitst worden in drie groepen die qua definitie aansluiten bij de 
types van J.P.R. MODDERMAN (1970). Om een vergelijking mogelijk te maken 
nemen wij dan ook dezelfde nummering van de types over. Het lijkt ons waar-
schijnlijk dat elk type voor een specifieke activiteit benut is geworden. 

1. Type IIa : Kleine dissels die vrij hoog en smal zijn. Het type wordt vertegen-
woordigd door twee exemplaren, waarvan één niet volledig 
(fig. 42:1). 

2. Type III : Brede en tamelijk hoge dissels. Het is opvallend dat de exemplaren 
van Vlijtingen die overeenkomen met dit type zich op het diagram 
op fig. 25 aan de rand van de concentratie typus III bevinden. Geen 
enkele van de vier dissels die hiertoe behoren is volledig. 

3. Type IV : Vlakke, brede dissels. Twee exemplaren zijn volledig en twee ande-
re slechts fragmentair bewaard (fig. 42:2-3). 

( 1 ): Dr. C.E.S. Arps, Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, Leiden, Nederland. 
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Fig. 23: Zes amfiboliet artefacten van Vlijtingen ingepast in een "interregionale" populatie van 103 
amfibolieten (Zuid-Limburg en Langweiler, Duitsland). 

Fig. 24: Drie basaltartefacten van Vlijtingen, ingepast in een "interregionale" populatie van 59 basalten 
(Zuid-Limburg en Langweiler, Duitsland). 
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Fig. 25: Grafiek met hoogte/breedte-index en breedte van de dissels van twee Nederlandse Bandkera-
mische sites (Stein en Elsloo) en Vlij tingen (naar MODDERMAN, 1970: 185). 

B. Maalstenen (fig. 26). 

De grondstof, gebruikt voor de maalstenen is verscheiden van aard. 60,4% is 
vervaardigd van een grofkorrelige zandsteen, 23% uit kwartsietische zandsteen, 
die overigens ook meer fijnkorrelig is dan de eerste soort en 11,7% uit micazand-
steen. Voorts kunnen nog, in mindere mate, psammieten (11,8 %), kwartsieten 
(0,9 %) en glauconietzandsteen (1,8 %) gedetermineerd worden. Het merendeel 
van deze grondstoffen wordt in primaire of secundaire positie aangetroffen in de 
nabijheid van het site. Glauconietzandsteen en grofkorrelige zandsteen zijn van 
tertiaire ouderdom. Psammiet, micazandsteen, kwartsieten en kwartsietische zand-
steen zijn paleozoïsch en worden in secundaire positie aangetroffen in de terrassen 
van de Maas, ten zuiden van de lijn Luik-Namen ('). 

Dat maaltstenen gebruikt werden voor ondermeer het fijnmalen van organisch 
materiaal, bv. graan, wordt algemeen aanvaard in de literatuur over de Bandkera-
miek. Dat ook brokstukken rode oker hierop werden platgewreven (met behulp 
van kloppers ?) wordt bewezen door het voorkomen van restanten van deze kleur-
stof op de maalsteenfragmenten. Op elf fragmenten vinden we hiervan nog sporen 
terug. Deze kleurstof zit hoofdzakelijk op één zijde en kan het ganse oppervlak 
bedekken. Bij twee fragmenten kan met zekerheid bepaald worden dat de stukken 
als brokstuk verder benut zijn aangezien restanten van rode oker ook op de ver-
schillende breukvlakken worden aangetroffen. 

Op de maalstenen kan een boven- en onderzijde bepaald worden. Als boven-
zijde wordt dit vlak genomen dat ofwel concaaf is uitgehold, ofwel afhelt naar het 
midden en bovendien ook het meeste gebruikssporen vertoont in vergelijking tot 
de onder- en zijkanten. Slechts bij één vorm (type 1) lopen beide vlakken parallel 
zodat hier de bepaling van de bovenzijde enkel gedaan wordt op basis van een 
onderscheid in intensiteit van bewerking. Vormtype 5 is wel een uitzondering van-
wege zijn enigszins afwijkende vorm. Het is ook één van de weinige vormen die 
volledig bewaard is. Mogelijk betreft het hier eerder een wrijfsteen, gebruikt om 
het materiaal fijn te malen. De vormen met een uitgeholde bovenzijde en vlakke 
onderzijde kunnen eveneens als wrijfstenen beschouwd worden, terwijl de frag- 

(1): cfr. mondelinge mededeling van Dr. R. Dreesen, afdeling historische geologie, K. U. Leuven. 

49 



menten met vlakke boven- en onderzijde als maalstenen zouden hebben gediend 
(DESTEXHE-JAMOTTE, 1951; SCHIETZEL, 1965). Vooraleer de maalstenen 
in gebruik werden genomen werden zij beklopt om de scherpe kanten en hoeken 
weg te werken. Vervolgens is met en op de stukken zeer waarschijnlijk een wrijfac-
tiviteit uitgevoerd waardoor de vlakken "glad" werden. Wrijfsporen zijn met een 
vergrootglas duidelijk zichtbaar op enkele fragmenten. Op deze stukken blijkt dat 
er zowel in één richting als in twee tegenover gestelde richtingen gewreven is. Zeer 
veel maalstenen zijn na gebruik opnieuw beklopt. Sommige plaatsen voelen name-
lijk nog glad aan, terwijl andere opnieuw tamelijk ruw zijn en klopsporen dragen. 

Het overgrote deel, namelijk 93,3%, bestaat uit fragmenten. 57,4% hiervan is 
echter zodanig klein dat een verdere determinatie ervan niet meer mogelijk is. 
Hoofdzakelijk fragmenten met één of meer zijkanten komen voor en in mindere 
mate hoekfragmenten. Wanneer twee hoeken of twee tegenover elkaar gelegen 
zijkanten van één fragment bewaard zijn, kan de lengte of de breedte bepaald 
worden. Deze bedraagt gemiddeld 150 mm. 
Slechts vier exemplaren zijn volledig. Hiervan werd zowel de lengte, de breedte als 
de dikte gemeten. De meetresultaten worden in onderstaande tabel gegeven. 

Lengte Breedte Dikte 
56,0 mm 46,0 mm 25,0 mm 
83,0 mm 77,0 mm 35,0 mm 
56,5 mm 47,5 mm 24,0 mm 

107,5 mm 85,0 mm 36,5 mm 

Opvallend in deze tabel is dat het steeds om kleine exemplaren gaat. Zowel de 
breedte als de lengte liggen steeds onder de gemiddelde waarde van de gemeten 
fragmenten (zie supra). Men kan zich dan ook de vraag stellen in hoeverre het hier 
inderdaad om volledige exemplaren gaat. Het is best mogelijk dat het eerder 
fragmenten van grotere gehelen betreft die echter verder benut werden en hier-
door sporen van bewerking vertonen op het ganse oppervlak. 
Niettegenstaande het fragmentarisch karakter van de maalstenen kan de vorm van 
42 exemplaren gereconstrueerd worden. Vijf types kunnen worden gedefiniëerd : 

Type 1 (fig. 26) : 
Dit is het meest voorkomend type. 55% van de determineerbare stukken kan 

hierin ondergebracht worden. De maalstenen hebben een vlakke, parallelle 
boven-en onderzijde en lichtjes gebogen en rechtopstaande zijkanten met afgeron-
de hoeken. De stukken zijn over de ganse lengte even breed met uitzondering van 
één exemplaar dat smaller wordt naar onderen toe door schuingelegen zijkanten. 
Twee maalstenen zijn volledig. 

Type 2 (fig. 26) : 
De maalstenen hebben een concave bovenzijde en een vlakke onderzijde. De 

zijkanten zijn rechtopstaand of lichtjes gebogen waardoor de stukken een weinig 
versmallen naar onderen toe. De hoeken zijn afgerond. De zijkanten kunnen vrij 
hoog en breed zijn. Dit type komt negenmaal voor, waarvan één volledig exem-

plaar. 

Type 3 (fig. 26) : 
De bovenzijde van deze maalstenen is zeer zwak concaaf. De onderzijde daar-

entegen is vlak en sluit onmiddellijk aan bij de zijkanten die erg gebogen zijn met 
afgeronde hoeken. De stukken versmallen naar onderen toe. Zes exemplaren 
beantwoorden aan deze definitie. 
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Fig. 26: Vormen van maal- en wrijfstenen van Vlijtingen. 
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Type 4 (fig. 26) : 
Vier maalstenen hebben een vlakke bovenzijde die afhelt naar het midden toe. 

De onderzijde is vlak en de zijkanten rechtopstaand. De stukken zijn overal even 
breed. 

Type 5 (fig. 26) : 
Viermaal is de bovenzijde van de maalstenen vlak terwijl de zijkanten sterk 

gebogen zijn en maken dat de stukken fel versmallen naar onderen toe. De onder-
zijde van één volledig exemplaar is afgerond. 

C. Slijpstenen. 

In de klasse van de slijptenen horen al deze artefacten thuis die op één of 
meerdere vlakken groeven vertonen. Alle fragmenten zijn vervaardigd uit Diesti-
aanzandsteen. Dit materiaal wordt in primaire positie aangetroffen ten noord-oos-
ten van het site, in de streek van Diest-Antwerpen. Sommige fragmenten zijn 
aangetast door het vuur. 66% van het materiaal heeft slechts sporadisch sporen 
van bewerking. 1/3 van de artefacten daarentegen vertoont duidelijk sporen van 
bewerking. Deze slijpstenen werden eerst beklopt. De groeve op het oppervlak 
van zeventien exemplaren is onregelmatig. Bij acht slijpstenen is ze duidelijk 
U-vormig en in vijf gevallen is zij V-vormig. De groeve is steeds gelegen in de 
lengterichting van de stukken. 

D. Rode oker. 

In enkele kuilen op het site wordt rode oker, onder de vorm van offlietisch 
hematiet aangetroffen (zie catalogus B, bijlage I, p. 78 ). 
Meestal betreft het slechts kleine, vormloze fragmenten die echter op één of meer 
vlakken slijpsporen vertonen. Slechts één fragment heeft een driehoekige vorm en 
vertoont slijpsporen op alle vlakken (fig. 42:4). Eén fragment is langwerpig met 
een onregelmatige, zeshoekige doorsnede (fig. 42:5). Alle vlakken zijn intens ge-
slepen. Reeds met het blote oog doch vooral onder de microscoop kunnen op de 
onderscheiden vlakken en op de beide uiteinden de richting van de slijpsporen 
vastgesteld worden. Deze verlopen steeds parallel aan de lengteas van het stuk. 
Een ander fragment hematiet heeft een driehoekige doorsnede en is doorboord 
nabij de top. De randen van de doorboring en twee vlakken van het exemplaar zijn 
volledig gepolijst. Eén van de uiteinden is afgerond. Bewerkte rode oker wordt 
ook vermeld op andere Bandkeramische sites (FARRUGGIA in FARRUGGIA 
et al., 1973 : 132). Een doorboord fragment is ons bekend op het site van Geleen, 
Nederland (B OFIMERS -BRUIJN , 1958-1959: 208; Abb . 130: 6) . 
Sporen van rode oker worden ook aangetroffen op archeologische voorwerpen. 
Ganse vlakken van meerdere maalstenen in zandsteen zijn bedekt met verpulverde 
rode oker. Kloppers in silex uit een viertal kuilen vertonen restanten van dit 
materiaal. Eén kern heeft twee slagvlakken die gans bestreken zijn met deze 
kleurstof. Resten ervan zijn nog zichtbaar in de oneffenheden van het vuursteen. 
Ook op het dorsale vlak van een eindschrabber op klingfragment werd rode oker 
vastgesteld. Op het breukvlak van één dissel zit een weinig rode oker. Het voorko-
men van rode oker op maalstenen en kloppers is ons ook bekend op andere 
Bandkeramische sites, doch het gebruik ervan op vuursteenmateriaal is tot nog toe 
onbekend in Bandkeramische context. 
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3. Het aardewerk. 

Bij de studie van het aardewerk kan een eerste onderscheid gemaakt worden 
tussen het versierd en niet-versierd aardewerk. Deze variëteiten worden dan ook 
afzonderlijk behandeld. Voorts werden er scherven ingezameld die in menig opzicht 
afwijken van het Bandkeramisch materiaal. Ook deze worden in een afzonderlijke 
paragraaf besproken. 
Scherven die tijdens het onderzoek aan elkaar geplakt worden of scherven die 
duidelijk van éénzelfde pot afkomstig zijn, doch niet aan elkaar passen, worden in de 
inventarislijst (fig. 27) als één enkele scherf beschouwd. Catalogus C (p. 78 ) geeft 
de kwantitatieve hoeveelheid weer van de verschillende variëteiten aardewerk. 

Soort 	 N 

A. Versierd aardewerk 
1. Scherven met combinaties 

van meerdere bandmotieven 
189 7,07 

2. Scherven met enkel een 
randmotief 

80 2,99 

3. Scherven met enkel een 
bandmotief 

168 6,28 

4. Scherven met enkel een onvol- 
ledig secundair motief 

2 0,08 

5. Te fragmentaire scherven of scherven 
met te onduidelijke versiering 

218 8,15 

6. Niet versierde scherven, afkomstig 
van versierd aardewerk 

119 4,45 

B. 	Niet-versierd aardewerk 
1. Niet-versierde scherven 1690 63,17 
2. Scherven met knobbelmotief 124 4,63 
3. Scherven met oormotief 34 1,27 
4. Fragmenten van oortjes en knobbels 44 1,65 

C. Niet-Bandkeramisch 7 0,26 

Totaal 	 2675 	100,00 

Fig. 27: Inventarislijst van het aardewerk 

A. Algemeen. 

Het versierd aardewerk is dunwandig en gemaakt uit een eerder fijnkorrelige 
kleisubstantie. Zowel de binnen- als de buitenwand van de scherven is glad gemaakt. 
In zeer beperkte mate komen grofkorrelige dikwandige scherven voor met versie-
ringsmotieven. Het niet-versierd aardewerk daarentegen is veel dikker en ook ver-
vaardigd uit een grofkorrelige kleisubstantie. Ook bij deze variëteit kan zowel de 
binnen- als de buitenwand glad gemaakt zijn, doch dit komt uiterst zelden voor. 

Een kleurbepaling is voor beide kwaliteiten een moeilijke zaak. Zowel het ver- : 
sierd als het niet-versierd aardewerk worden gekenmerkt door een grote kleurvaria- ., 
tie. Doorgaans hebben de binnen- en buitenwand van de scherven en de kern een 
andere kleur. De kleurschakeringen op de scherven zijn te wijten aan een ongelijk-
matig bakproces in open vuur. Het versierd aardewerk is meestal donker van kleur : 
bruinachtig, zwartgrijs tot zwartachtig. De kleuren van de niet-versierde scherven 
variëren van oranjebruin, grijsbruin tot grijszwart of zwartachtig. Hoofdzakelijk 
oranjebruine scherven komen hier voor. 

Om een betere kleisubstantie te krijgen en een succesvol bakproces te verzekeren 
werd de kleimaterie doorgaans met organische of anorganische elementen ge- 
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magerd. Uit een microscopisch onderzoek aan de hand van slijpplaatjes van veertien 
potscherven, acht versierde en zes niet-versierde, uitgevoerd door F. JANSSENS 
(1981) werden volgende resultaten verkregen. Bij de onversierde scherven is kwarts 
als magering normaal tot overvloedig aangewezen. Deze korrels bereiken zelden 
een maximale grootte van 0,6 mm. Andere mineralen zoals muscoviet, sericiet en 
plagioklaas komen ook nog tamelijk frequent voor. Voorts bevatten vijf van de zes 
niet-versierde scherven als toegevoegd verschralingsmiddel : grote potgruisfragmen-
ten (chamotte). De chamotte kan 25 % tot 40 % van de kleipasta innemen. Chert, 
kwartsiet en micazandsteen, die ook werden aangetroffen, kunnen als onzuiverhe-
den beschouwd worden. De mineralogische samenstelling van de versierde scher-
ven is onderling zeer verschillend doch steeds komen kwartskorrels meestal over-
vloedig tot zeer overvloedig voor. Muscoviet, plagioklaas en sericiet komen ook 
frequent voor. Karakteristiek is de aanwezigheid van kleine stukjes chert en kwart-
siet in de klei. Doch ook hier betreft het onzuiverheden. Opvallend is het voorko-
men van één gebrande kwartsiet met een opmerkelijke grootte van 3,88 mm. De 
korrelgrootte van de andere kwartselementen variëert van 0,3 mm tot 0,7 mm. 
Slechts in enkele gevallen zijn er aanduidingen van chamotte die meestal schaars 
aanwezig is. Tot besluit kunnen we stellen dat het schervenmateriaal tamelijk 
homogeen is wat betreft zijn materiële samenstelling. Verschillen zijn echter wel 
merkbaar tussen de niet-versierde en versierde scherven. Daar waar deze laatste 
hoofdzakelijk met kwarts gemagerd zijn en slechts af en toe een klein brokje 
chamotte, vindt men in de niet-versierde scherven bijna uitsluitend en overvloedig 
grote potgruisfragmenten. 

Enkele scherven blijken één of tweemaal regelmatig doorboord (fig. 47:20). Deze 
gaatjes werden hoogstwaarschijnlijk in de kleiwand aangebracht om breuken te 
herstellen (SCHIETZEL, 1965: 74; CAHEN, VAN BERG, 1980: 8). Bij enkele 
versierde scherven kunnen in de indrukken restanten van een fijnkorrelige witte 
pasta opgemerkt worden (fig. 49:16). Iets gelijkaardigs wordt ook beschreven op 
ander Bandkeramisch aardewerk, ondermeer in Mddersheim, Duitsland 
(SCHIETZEL, 1965: 84). 

B. Het versierd aardewerk. 

De versiering op het aardewerk is ofwel ingedrukt of gegraveerd, al dan niet met 
behulp van een kam, en bedekt gans het oppervlak van de pot. De indrukken zijn 
van velerlei aard : rond, driehoekig, ovaal. Ook nagel- en vingerindrukken of 
vingerknepen, evenals een plastische versiering komen voor. Bij 97% van de 
scherven is deze versiering aangebracht in banden, waarmee vervolgens geometri-
sche patronen worden opgebouwd zoals een aaneenschakeling van gebroken (fig. 
45:17) of gebogen lijnen (meandermotief). In mindere mate komt een rechthoekig 
of ruitvormig motief voor (fig. 43:9-10). Op enkele scherven is de versiering echter 
niet in banden gelegen maar geranschikt in friezen. Het motief kan eveneens een 
grote oppervlakte van de wand bedekken (fig. 47:15). De versiering kan ofwel 
ingedrukt zijn, ofwel gegraveerd zijn, al dan niet met behulp van een getand 
voorwerp (kam). De indrukken zijn van velerlei aard : rond, driehoekig, ovaal. Ook 
nagel- en vingerindrukken of vingerknepen, evenals plastische elementen komen als 
versieringsmotieven voor. Bij de analyse van het versierd aardewerk wordt abstrac-
tie gemaakt van al deze scherven die een zeer onduidelijke of te fragmentarische 
versiering vertonen (28 % van het totale aantal). Bovendien worden 119 onversierde 
scherven eveneens bij het versierd materiaal gerekend omdat met zekerheid kan 
gesteld worden, door overeenkomsten in kleur en kwaliteit, dat zij afkomstig zijn 
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van versierde potten. 57 % van het versierd schervenmateriaal blijft aldus geschikt 
voor verder onderzoek. Slechts 2/5 hiervan vertoont een combinatie van twee of 
meerdere motieven. De overige scherven zijn zo klein dat zij enkel een rand- of 
bandmotief hebben. Bij de typologische studie van de vorm en de verschillende 
versieringsmotieven hebben wij ons volledig gebaseerd op het typologisch schema, 
uitgewerkt voor de Bandkeramische sites van Langweiler 2 en Langweiler 9 op de 
Aldenhovener Platte, Duitsland (STEHLI in FARRUGGIA et al., 1973 ; STEHLI 
in KUPER et al., 1977). Enkele versieringsmotieven te Vlijtingen kunnen slechts 
gedeeltelijk met de Aldenhovener Platte vergeleken worden. Hier wordt dan het 
corresponderend typenummer gevolgd door een letter. Andere motieven komen 
uitsluitend te Vlijtingen voor. Deze worden aangeduid met "type VL + nummer". 
Beide laatste types worden telkenmale volledig beschreven. 

B.1. Vorm van de potten. 

Bij 37 % van het totale aantal randscherven kan met grote zekerheid het profiel 
gereconstrueerd worden. Veel voorkomend (90,6% van de randscherven) zijn 
kommetjes met gebogen wand en een peervormig of meer uitgesproken S-profiel 
(type 2) (fig. 44:1,9; 45:17; 46:1,2,4,6: 47:1,21; 48:4,5,12). Kommetjes met naar 
binnen gebogen rand konden slechts zesmaal vastgesteld worden (type 3) (fig. 43:1; 
44:8,11). Bij vierendertig scherven kan de diameter van de halsopening bepaald 
worden. Deze bedraagt gemiddeld 12cm. Bij één scherf kan tevens de buik van het 
potje bepaald worden. Deze bedraagt ca. 13 cm. Slechts van drie versierde potten is 
een bodemfragment bewaard. Eén scherf tenslotte valt op door haar uitzonderlijke 
morfologie. Het is een trechtervormig fragment (fig. 47:2). Onderaan de scherf, aan 
de binnenzijde, werden restanten van rode oker gevonden. 

B.2. Oortjes en knobbels. 

Voorkomende types (T): 

Oortjes : T1, 2, 9: cfr. Langweiler 2(') (Ti: fig. 43:2; T2: Fig. 43:3). 

Knobbels: Tl:fig. 43, 6, 8, 11; T6 : fig. 43:7; T7 : fig. 43:9-10; T9 : fig. 44:1; T14: fig. 
44: 2,5; T16: fig. 44:3). 
Het versierd aardewerk wordt in veel mindere mate dan de niet-versierde scherven 
voorzien van een handvatsel. Bovendien zijn deze doorgaans zeer klein en springen 
zij niet ver uit de wand naar voren. Zeer waarschijnlijk hadden zij niet de functie van 
handvatsel doch waren zij eerder bedoeld als bijkomend versieringselement. De 
grotere handvatsels bevinden zich op meer grofkorrelige versierde scherven. 
Oortjes werden slechts aangetroffen op vier scherven. Knobbels komen meer voor, 
namelijk op 29 scherven. Op 69 % hiervan is een knobbel van het type 1 of type 7 
aangebracht. In mindere mate zijn de andere types vertegenwoordigd. 

(t): De volgorde van de figuren sluit aan bij de volgorde van de opeenvolgende types. Dit geldt voor alle 
versieringsmotieven. 
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B.3. Bandmotieven (BM). 

Van primordiaal belang is de wijze waarop het bandmotief is uitgewerkt. Het is 
tevens het motief dat in de grootste verscheidenheid en kwantiteit optreedt. Het 
wordt aangetroffen op een totaal van 352 scherven. 

Voorkomende types zijn : 

Type 1-6, 10-16, 19, 21-22 
Type(T)1:fig. 44:4,6-7, 10; 
T2:fig. 43:1; 44:8-9, 11-15; 
T3:fig. 43:9; 45:2-6; 
T4:fig. 45:9,13; 
T5:fig. 43:11; 45;14-20; 
T6:fig. 45:21-22; 
T10:fig. 46:1-2, 7-10; 
TH:fig. 46:14; 
T12:fig. 46:5; 
T13:fig. 46:11-13; 47:1-4; 
T14:fig. 47:7-8; 
T15:fig. 47:5; 
T16:fig. 47:9, 18; 
T19:fig. 44:5; 47:11; 
T21:fig. 47:12, 14; 
T22:fig. 47:10, 15. 

cfr. Langweiler 2. 

Type 24-26, 28, 34, 36: cfr. Langweiler 9. 
T24:fig. 47:16; 
T25:fig.44:3; 
T26:fig.47:13,17,20-21,23; 
T28:fig.47:19; 
T34:fig.47:22;48:1; 
T36:fig.48:2-7; 

Type 13b (fig. 48:9): Meerdere driehoeken volgen elkaar op en zijn opgevuld met 
schuin gelegen, parallelle lijnen die afzonderlijk werden getrokken. 

Type 16b (fig. 44:1): Eén gegraveerde lijn wordt aan beide zijden begeleid door een 
enkelvoudige rij van indrukken die echter zodanig dicht bij elkaar liggen 
dat zij als het ware één lijn vormen. 

Type 28b (fig. 48:8): Plastische band die echter niet aan beide zijden door een 
gegraveerde lijn begrensd wordt. 

Type VL1 (fig. 48:10): Boogvormig gegraveerde lijn waarvan de tussenruimte op-
gevuld is met een geometrisch patroon van rijen afzonderlijke indruk-
ken. 

Type VL2 (fig. 48:11-12): Vingers of nagelindrukken werden regelmatig op één rij 
aangebracht. 

Het ganse oppervlak van de scherf is bedekt met knobbeltjes, gemodel-
leerel uit de wand zelf. Gelijkaardige scherven werden elders in Bandke-
ramische context aangetroffen (MODDERMAN, 1970: 98; id., 
1958-1959, S. 120, abb. 67: nr. 456; BUTTLER, HABEREY, 1936: 
107; TROMME, HAECK, 1974-1976: 368). 

Type VL3 (fig. 43:4) : Twee parallel aan elkaar gegraveerde lijnen. Rakend aan één 
van beide lijnen werden langwerpige indrukken aangebracht. 

De scherven blijken in hoofdzaak versierd met BM 3 (17,2 %); BM 13 (11,4 %); 
BM 36 (10,3 %); BM 26 (7,5 %); BM 5 (8,6%). 
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BM 2 (5,6 %); BM 10 (5,8 %); BM 14 (3,9 %); BM 19 (3,9 %); BM 1 (3,6 %); 
BM 12 (3,3 %); BM 22 (3,3 %) komen in mindere mate voor. 
De overige motieven worden op slechts enkele scherven aangetroffen. 
Op negen scherven komen meerdere bandmotieven in combinatie met elkaar voor 
namelijk type 11 + type 12; type 10 + type 16 (fig. 46:2) en type 15 + type 16 (fig. 
47:9). 
Uit fig. 28 blijkt duidelijk dat de verschillende bandmotieven niet beperkt blijven tot 
enkele kuilen. De motieven die veel voorkomen, zoals BM 3, BM 5 en BM 13 
liggen verspreid over een groot aantal kuilen. 

B.4. Randmotieven (RM). 

De randen van de scherven-kunnen onversierd of versierd zijn met allerhande 
motieven. Een randmotief komt voor op 173 scherven. Vaak stellen we vast dat 
rand- en bandmotief op een gelijkaardige wijze zijn aangebracht. Het randmotief is 
soms tamelijk ver van de eigenlijke rand gelegen, bijvoorbeeld bij RM 26. Eénmaal 
wordt het randmotief onderbroken door het bandmotief (fig. 48:8). 

Voorkomende types : 

Type 2-3, 5, 10, 13-17, 20, 23-36: cfr. Langweiler 2. 
Type 33, 34, 36, 38, 45, 50: cfr. Langweiler 9. 
T33: fig. 47:20,27; 
T34: fig. 47:22; 
T36: fig. 47:10; 
T38: fig. 49:2; 
T45: fig. 47:1. 
T50: fig. 45:8; 46:1; 
Type 2b: De rand is versierd met twee gegraveerde lijnen die getrokken zijn met 

een tweevoudige kam. Deze lijnen kunnen elkaar opvolgen in groepjes 
van twee (fig.48:7). 

Type 2c: Idem als type 2 doch dit type wordt onderbroken door een knobbeltje 
(fig.44:2). 

Type 3b: De rand is versierd met drie gegraveerde lijnen, getrokken met een 
kam (fig.45:9). 

Type 13b: Eén rij van nagelindrukken (fig.49:3). 
Type 36b: Vier parallel aan elkaar gelegen rijen van indrukken die zodanig dicht 

tegen elkaar liggen dat zij als het ware een lijnmotief vormen. Het 
motief wordt onderbroken door een rechthoekige onversierde zone 
(fig.49:4). 

Type 38b: Twee rijen van indrukken die zodanig dicht bij elkaar liggen dat zij als 
het ware een lijnmotief vormen. Het motief wordt onderbroken door 
één grote indruk (fig.49:6,12). 

Type 44b: Eén rij afzonderlijk aangebrachte indrukken, onderaan begrensd door 
een gegraveerde lijn (fig.44:7). 

Type VL1: Vijf gegraveerde lijnen, getrokken met een vijftandige kam 
(fig. 45:10,18). 

Type VL2: Zes gegraveerde lijnen, getrokken met een zestandige kam (fig. 49:5). 

Als randversiering wordt in hoofdzake type 16 (24,9% van alle scherven met 
randmotief) genomen. RM 17 (10,2 %), RM 5 (6,2 %) en RM 10 (6,8 %) komen in 
mindere mate voor. Alle andere motieven worden zelden aangewend. Sommige 
motieven werden slechts op één of twee scherven aangetroffen. 
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Fig. 28: Spreiding van de bandmotieven over de Bandkeramische kuilen en woonstructuren. 
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BM 
RM 

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 16b 19 22 25 2628b 34 36 type 
VL2 

type 
VL3 

2 X X X X 

- 

2b X X 

2c X 

3 X X X 

3b X 

5 X X X X 

10 X X 

13 X X X X X X 

15 X X X° X X 

16 X X X X X X X X X X X X 

17 X X X X X X 

20 X X X 

23 X 

24 X 

25 X X X 

33 X X X 

34 X 

36 X 

38 X 

38b X X 

44b X 

45 X 

50 X X X X X 

Type VL I X X X 

Type V L2 X 

Fig. 29: Combinaties van de bandmotieven en de randmotieven op de versierde scherven. 
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Interessant om na te gaan is in hoeverre de keuze van het randmotief bepaald 
wordt door het gebruikte bandmotief en omgekeerd. 
Hiertoe werd fig. 29 opgesteld. 45% van het totale aantal scherven met meerdere 
versieringsmotieven komen voor dit onderzoek in aanmerking aangezien zij zowel 
een rand- als een bandmotief vertonen. Uit fig. 29 blijkt echter dat één randmotief 
kan gecombineerd zijn met vele bandmotieven. Een onderlinge beïnvloeding van 
het randmotief op het bandmotief is niet aanwijsbaar. Twaalf randmotieven komen 
voor in combinatie met één of maximum twee bandmotieven. Tien randmotieven 
hiervan komen zelf slechts op één of twee scherven voor; dus kan hier geen sprake 
zijn van beïnvloeding. De overige types, namelijk type 3b en type 38 komen meer 
voor en komen uitsluitend voor met bandtype 4, respectievelijk bandtype 26. Ook 
wat het voorkomen van het bandmotief betreft blijkt dat de meeste motieven 
tesamen met veel verschillende randmotieven voorkomen. Elf bandmotieven zijn 
gecombineerd met slechts één of twee randmotieven. Ook hier komen zes motieven 
zelf slechts sporadisch voor. Voor de overige bandmotieven kunnen we stellen dat 
deze wellicht bewust gecombineerd werden met telkenmale hetzelfde randmotief. 
Zo is BM 10 gecombineerd met RM 10 en RM 50; BM 11 met RM 10 en RM 50; 
BM 12 met RM 16; BM 15 met RM 15 en RM 16; BM 22 met RM 36 en RM 38b. 

B.5. Secundaire motieven. 

De vrije ruimtes tussen de bandmotieven enerzijds en het band- en randmotief 
anderzijds worden meermaals opgevuld met kleinere motieven die van velerlei 
aard zijn. Deze motieven zijn doorgaans onvolledig door het fragmentarisch karak-
ter van de meeste scherven. Evenals voor de Aldenhovener Platte wordt ook hier 
een onderscheid doorgevoerd tussen de volledige en onvolledige motieven. 
Voorkomende types: 

Volledige motieven: 

Groep 1: komen voor op 43 scherven 

Type 11-14, 16-18, 21-22: cfr. Langweiler 2 	 T16 :fig.46 :13 ; 
Type (T)11:fig.47 :6,16; 	 T17:fig.43:10; 49:7; 
T12:fig.44:9; 46:11; 48:3,15; 	 T18 :fig.44 :12 ; 
T13:fig.46:7; 	 T21 :fig.47 :26 ; 
T14 :fig.45 :12 ; 	 T22 :fig.45 :3. 

Type 62 	: cfr. Langweiler 9 T62 :fig.45 :17 ;48:5. 
Type 12b : Twee ovale indrukken, onder elkaar gelegen (fig.48 :14). 
Type 13b : Een vertikale rij van vier kleine, halfcirkelvormige indrukken 

(fig. 47:17). 
Type 34b : Drie vertikale rijen van indrukken die zodanig dicht bij elkaar liggen 

dat zij als het ware een lijnmotief vormen. 
Aan weerszijden wordt dit motief begrensd door twee indrukken (fig. 
43:5). 

Type 45b : Type 45 wordt op het site van Langweiler 9 besproken bij de onvolle-
dige motieven. Op de scherf van Vlijtingen is het echter duidelijk dat 
het motief volledig is: een ovale indruk wordt concentrisch omgeven 
door kleine indrukken (fig. 49:2). 

Type 61b : Vertikale rij van indrukken aangebracht met een tweetandige kam. 
Aan weerszijden wordt dit motief in het midden begrensd door twee 
vingerindrukken (fig.47 :1). 
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Type VL1 : Drie horizontale, parallel gegraveerde lijnen die alle aan beide uit-
einden afgezoomd worden door één indruk. Tussen twee groeven 
bevindt zich een horizontale rij van gelijkaardige indrukken 
(fig.43 :4). 

Type VL2 : Twee kleine groefjes die een scherpe hoek met elkaar vormen en 
beide aan één uiteinde begrensd worden door een kleine indruk 
(fig.45 :8). 

Groep 2: dit motief komt elf maal voor. 

Dit zijn indrukken gelegen in de niet-versierde zones van het bandmotief zelf. 
Voorkomende types: 
Type 1-2, 6: cfr. Langweiler 2 
T1:fig.44:8; 45:1 
T2:fig.48:13 (fig.44 :7). 
Type 9b: Een horizontale rij van minstens vier kleine indrukken. 

Onvolledige motieven. 

Dit motief komt 51 maal voor. Soms werden verschillende motieven op één scherf 
aangebracht. 

Voorkomende types: 

Type 4,7-12, 15-17, 20, 22, 25-26, 32 
Type (T) 4:fig.44:7; 
T7:fig.47:4; fig.45:1; 
T9:fig.44:15; 
T10:fig.45:9; 
T11:fig.46:2; 47:3; 
T12:fig.46:2; 
T15:fig.45:11; 
T16:fig.47:3; 
T17:fig.49:8; 
T20:fig.43:6; 48:6; 

cfr. Langweiler 2 

T22:fig. 46:16; 
T25:fig.49:9; fig.49:15; 
T65:fig.48:15. 
Type 46, 51, 55, 59, 65: 
T46:fig.45:2; 
T51:fig.43:3; 49:1; 
T55:fig.47:5; 
T59:fig.49:15 ; 
T65:fig. 48:15. 

cfr. Langweiler 9 

Type 2b 	: Eén horizontale gegraveerde lijn, waaronder een rij van schuin gele- 
gen groefjes die deze lijn raken (fig.46:1). 

Type 61b : Vier vertikale, parallel gegraveerde lijnen die minstens aan één uit-
einde begrensd worden door een indruk (fig.45:7). 

Type 65b : Horizontale lijnen, omringd door verspreid gelegen indrukken 
(fig.46:5). 

Type VL1 : Twee horizontale rijen van minstens drie indrukken, van elkaar ge- 
scheiden door een horizontaal gegraveerde lijn (fig.46:9). 

Type VL2 : Vertikale band van vier evenwijdig aan elkaar gegraveerde lijnen, 
getrokken met een viertandige kam. Bovenaan wordt deze band 
begrensd door twee vingerindrukken. Naar onderen toe is aan weers-
zijden nogmaals één indruk gelegen (fig.48:4). 

Type VL3 : Minstens vier parallel aan elkaar gegraveerde lijnen, elk afzonderlijk 
getrokken (fig.43:11). 

Type VL4 : Een rij kleinere indrukken die aan weerszijden geflankeerd wordt 
door telkenmale één rij van grote indrukken (fig.47:24) 
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Type VL5 : Vertikale rij van indrukken die met een getand voorwerp werden 
ingedrukt (fig.44:4). 

Het secundair motief is zeer verscheiden van aard en de verschillende types komen 
in zeer wisselende mate voor, merendeels slechts op één of enkele scherven. Enke-
le motieven zijn daarentegen veelvuldig aanwezig. Het volledige secundaire motief 
type 11 en type 12 komen voor op 26%, respectievelijk 28% van de scherven met 
volledige secundaire motieven. In hoofdzake één indruk wordt aangebracht in de 
vrije ruimtes van het bandmotief zelf. Bij het onvolledige secundaire motief is het 
in hoofdzake type 51 en type 20 (elk type 20%) die teruggevonden worden op de 
scherven. De keuze van het secundaire motief wordt niet bepaald door het aanwe-
zige band- of randmotief. 

B.6. Onderbrekingen van he'r bandmotief. 

Het bandmotief kan op verschillende manieren en plaatsen onderbroken wor-
den. Deze motieven worden onderverdeeld en gerangschikt naar de vorm van het 
bandmotief waarin zij voorkomen en naar de plaats waar zij dit motief onderbre-
ken. Op vijf scherven kan echter niet met zekerheid gesteld worden of het hier om 
een boogvormig of hoekig bandmotief gaat, aangezien de scherf is afgebroken in 
het onderbrekingsmotief zelf! Vier maal wordt het bandmotief onderbroken door 
een onversierde zone die op drie scherven minstens aan één zijde begrensd wordt 
door een dwarse groeve en op één scherf door hetzelfde motief als het bandmotief. 
Eenmaal wordt het bandmotief onderbroken door een gelijkaardig motief. 
Voorkomende types van onderbrekingen zijn: 

Groep A: onderbrekingen in de top van boogvormige motieven: 

Dit motief werd op 19 scherven aangetroffen 

Type 1-4, 11, 14-15: cfr. Langweiler 9 
Type (T)1:fig.43:9; 45:5; 
T2:fig.49:14; 
T3:fig.45:4; 49:10; 
T4:fig.45:19; 
T11:fig.47:20; 

T14:fig.47:23; 
T15:fig.45:18. 
Type 2, 9: cfr. Langweiler 9 
T2:fig.47:28; 
T9:fig.43:9; 46:9,16. 
1960-1962) (fig.48:2). 

Type 10b : Een vertikale rij indrukken, aangebracht met een tweetandige kam 
(fig. 47: 14) . 

Type VL1 : Drie vertikale, parallel gegraveerde lijnen, elk afzonderlijk getrok-
ken (fig.45:15). 

Type VL2 : Vier vertikale, parallel gegraveerde lijnen, getrokken met een vier-
tandige kam (fig. 45:15). 

Type VL2b : Het gaat hier waarschijnlijk om type VL2 doch de scherf is afgebro-
ken in het motief zelf (fig.45:10). 

Type VL3 : Vijf vertikale, parallel gegraveerde lijnen getrokken met een vijf-
tandige kam (fig. 45:6). 

Groep B: Onderbrekingen in de zijkant van boogvormige motieven: 

Dit motief werd op tien scherven aangetroffen. 
Type 2, 9: cfr. Langweiler 9 T2:fig.47:28; T9:fig.43:9; 46:9,16. 
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Type VL1 : Twee korte, gegraveerde -lijnen die in een scherpe hoek staan tegen-
over elkaar en het bandmotief raken. Eén van beide lijntjes is be-
grensd door een kort dwars groefje (fig.46:3). 

Type VL2 : Een rechthoekige onversierde zone wordt opgesplitst in twee helften, 
van elkaar gescheiden door vier vertikale parallel gegraveerde lijnen. 
In de zo ontstane vlakken is telkens één vingerindruk aangebracht. 
Een identieke scherf wordt eveneens in Bandkeramische context aan-
getroffen in Chapon-Seraing, België (DESTEXHE-JAMOTTE, 
1960-1962) (fig.48:2). 

Groep C. Onderbrekingen in de top van hoekige motieven: 

Dit motief werd op een zestiental scherven aangetroffen. 

Type 13, 15-16: cfr. Langweiler 9 	 T15:fig.46:12 ; 48:7; 
T13:fig.47:13 ; 49:2; 	 T16:fig.43:11. 

Type VL1 : Beide gegraveerde lijnen van het bandmotief worden onderbroken 
door een indruk. (fig.43:1). 

De onderbrekingen van het bandmotief worden enkel bepaald door het geome-
trisch patroon, gevormd door het bandmotief, en de plaats waar het bandmotief 
onderbroken wordt. Boogvormige motieven worden in de top onderbroken door 
motieven van velerlei aard die in ongeveer gelijke mate vertegenwoordigd zijn. In 
de zijkant wordt het bandmotief het meest onderbroken (70% van het totale aantal 
scherven met een onderbrekingsmotief in de zijkant) door twee parallel gegraveer-
de lijnen die een rechthoek vormen. Hoekige motieven worden in de top door-
gaans onderbroken door een ruitvormige onversierde zone, begrensd door gegra-
veerde lijnen: door één loodrecht gegraveerde lijn of door drie parallel gegraveer-
de lijnen. 

B.7. Begrenzingen van het bandmotief. 

In de strikte zin van het woord worden de meeste bandmotieven aan één of beide 
zijden begrensd door parallel aan elkaar gegraveerde lijnen. Doch dit wordt niet 
als een eigenlijke begrenzing beschouwd doch veeleer als een constituerend ele-
ment van de meeste bandmotieven. Als begrenzingen worden dan ook deze ele-
menten, indrukken of gegraveerde lijnen genomen die het bandmotief aan één of 
beide uiteinden afsluiten of er onmiddellijk bij aansluiten. Begrenzingsmotieven 
worden in het totaal twintig maal aangetroffen. 

Voorkomende types zijn : 

Type 9, 11, 19: cfr. Langweiler 9 	 T11:fig.45:14 ; 
T9:fig.43 : 6,9 ,45: 16; 	 T19:fig.47:25. 

Type 9b 	: Het bandmotief wordt afgesloten door een dwarse groeve, waarbo- 
ven twee indrukken naast elkaar gelegen zijn (fig.48:3). 

Type 1 lb : Dit type is vergelijkbaar met type 11 op de Aldenhovener Platte, 
doch op het voorbeeld van Vlijtingen is van het motief slechts één 
hoek en bijgevolg ook één indruk bewaard (fig.49:11). 

Type 14b, 14c: Boven de top van hoekige motieven bevinden zich twee vingerin- 
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: drukken (type 14b) (fig.46:15) en boven de top van boogvormige 
motieven werden drie indrukken naast elkaar aangebracht (type 14c) 

(fig. 47:20,27). 
Type VL1 : Boven de top van hoekige motieven werden drie dubbele rijen in-

drukken aangebracht. Deze indrukken liggen zodanig dicht bij elkaar 
dat zij als het ware een lijnmotief vormen (fig.44:4). 

Type VL2 : Het bandmotief wordt afgesloten door een dwarse lijn. Boven één 
hoek bevindt zich een indruk (fig.45:20). 

Type VL3 : De groeven van het hoekige bandmotief kruisen elkaar in de top en 
lopen nog wat verder. Beide lijnen worden elk afgezoomd door een 

kleine indruk (fig.49:13). 
De aard van het begrenzingsmotief wordt doorgaans bepaald door het geometrisch 
patroon van het bandmotief. Vooral type 9 en in mindere mate type 14c komen 
voor. De overige types komen slechts éénmaal voor. 

C. Het niet-versierd aardewerk. 

Cl. Vormen. 

Bij 6,5% van het totale aantal niet-versierde scherven is de rand bewaard. 
Slechts bij achttien randscherven kan het profiel met vrij grote zekerheid gerecon-
strueerd worden en ook de diameter van de halsopening bepaald. Deze bedraagt 
gemiddeld 24 cm en is opmerkelijk groter dan de gemiddelde diameter van de 
halsopening van versierde potten. Vermoedelijk waren, althans een gedeelte van 
de niet-versierde potten, ook veel groter dan de versierde. Eén potje bleef volledig 
bewaard. Het heeft een halsopening van 11,2 cm diameter en is 8,4 cm hoog (fig. 
51:1). Niettegenstaande het kleine aantal scherven met rand dat zich leent voor een 
reconstructie van het profiel kunnen toch nog een drietal vormen worden onder-
scheiden. Twee vormen sluiten volledig aan bij type 2 (fig.51:4) en type 3 
(fig.51:1-2) reeds beschreven bij het versierd materiaal. Een derde vorm komt 
uitsluitend voor bij het niet-versierd aardewerk : namelijk een flesvormige pot met 
een rechtopstaande hals die duidelijk afgescheiden is van het eigenlijke lichaam 

(type 1) (fig.51:3). 

C.2. Oortjes en knobbels. 

Het is in hoofdzaak op het niet-versierd aardewerk dat een ganse reeks van 
handvatsels voorkomt. 2,2% van de scherven met knobbels of oortjes zijn zodanig 
fragmentarisch dat een typologische determinatie ervan niet meer mogelijk is. Bij 
18% van de scherven is ook de rand bewaard. Op deze scherven blijkt dat het 
knobbel- of oormotief vrij dicht bij de rand ligt. Merkwaardig is het grote aantal 
afzonderlijke oortjes en knobbels dat gevonden wordt (59%). Zowel bij de knob-
bels als bij de oortjes is een grote morfologische verscheidenheid aanwezig. Vele 
types zijn eerder overgangsvormen waardoor het onderbrengen ervan bij één be-
paald type met het nodige voorbehoud gebeurt. 

Oortjes. 

Vijf types van oortjes kunnen worden onderscheiden op een totaal van 33 scher-

ven. 

Type 1-2,7-9: cfr. Langweiler 9 	T2:fig.50:3,5,7; 	T8:fig.50:4,6; 

Type (T)1:fig.50:1-2; 	 T7:fig.50:8; 
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Op één scherf werden twee oortjes recht onder elkaar bevestigd (fig.51.3) Nog twee 
andere oortjes van hetzelfde potje, doch elk afzonderlijk gevonden, bleven be-
waard. Vooral type 2 blijkt zeer goed vertegenwoordigd, namelijk op 61% van de 
scherven met oortjes. Type 9 daarentegen komt slechts op een zestal scherven 
voor. De overige types worden één tot maximum viermaal aangetroffen. 

Knobbels. 

Knobbels werden aangetroffen op 124 scherven. Dit is duidelijk meer dan het 
aantal oortjes. Ook de verscheidenheid van types is groter. Zestien types kunnen 
namelijk gedefiniëerd worden. 

Type 1-4, 6-9, 12, 14-18 
Type (T)2:fig.50:10; 
T3:fig.50:11; 
T4:fig.50: 12 ; 
T8:fig.50: 13 ; 
T9:fig.50:15; 

cfr. Langweiler 2 T12:fig.50:14; 
T14:fig.50:17; 
T15:fig.50: 18 ; 
T16:fig.50: 19 ; 
T17:fig.50:21; 
T18:fig .50: 16 

Op het volledig niet-versierd potje, afgebeeld op fig. 51:1 bevinden zich nabij de 
rand groepjes van drie ronde knobbeltjes (type 1), over de ganse omtrek van het 
potje en op gelijke afstand van elkaar. Een gelijkaardige rangschikking wordt 
herhaald op de buik van het potje doch hier zijn de knobbels horizontaal ovaal 
(type 9). 32% van de scherven met knobbels hoort bij type 9 en 14% bij type 1. 
Types 2, 3, 6 tot en met 8, 12, 14, 16 en 17 en tenslotte type VL2 komen sporadisch 
voor op twee tot maximum negen scherven. De overige types worden slechts 
éénmaal opgetekend. 

D. Het niet-Bandkeramisch aardewerk. 

Zeven scherven kunnen op basis van versieringselementen en samenstelling niet 
bij het Bandkeramisch materiaal ondergebracht worden (VAN BERG, MARI-
CHAL, 1984). Zij komen uit kuil 14 en kuil 12d. Deze laatste is een IJzertijdkuil, 
waarin echter ook Bandkeramisch materiaal werd aangetroffen. 

— scherf K12d. 184: Deze scherf heeft een bruine kleur en is gemagerd met been, 
chamotte en kwarts (fig.49:19). Het is een tamelijk klein fragment, waarvan het 
ganse oppervlak versierd is met horizontale en vertikale indrukken in U-vorm. Het 
oppervlak wordt als het ware in drie sectoren verdeeld door twee vertikale, lang-
werpige groeven, eveneens met een U-vormige doorsnede. De versiering is onver-
zorgd aangebracht, blijkbaar op een ogenblik dat de klei nog niet helemaal was 
opgedroogd. Op basis van techniek en magering kunnen wij dit fragment niet als 
Bandkeramisch beschouwen. Het vertoont qua organisatie van de versiering ge-
lijkenissen met aardewerk van Geleen, Nederland, dat door P.J.R. MODDER-
MAN (1981:fig.4:2,5) wordt toegeschreven aan de Limburgkeramiek door de ma-
gering, het type en de techniek van versiering. 

— scherf K.14.74 + K.14.79: Deze scherf werd aangetroffen in samenhang met 
Bandkeramisch aardewerk en werktuigen in vuursteen. Dit fragment (fig.49:21) 
heeft eveneens een bruinachtige kleur en blijkt gemagerd met been en chamotte. 
Het is een randfragment afkomstig van een bolvormig kommetje met afgeronde 
boorden. Ter hoogte van de maximale breedte van de wand van de scherf zijn de 
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restanten van twee ronde oortjes zichtbaar met vertikale doorboring. De randver-
siering bestaat uit één horizontale rij langwerpige indrukken, ingedrukt met een 
afgerond voorwerp. Gans de wand van de scherf is versierd met drie types van 
versiering: 
1. Een geheel van vertikale indrukken, min of meer parallel naast elkaar gelegen, 

gaande van de rand naar de oortjes die het motief onderbreken. 
2. De oortjes worden als het ware met elkaar verbonden door drie horizontale, 

parallel aan elkaar gelegen groeven. 
3. De overige ruimtes worden opgevuld door horizontale groefjes, identiek aan 

nr. 2. 

Zowel de organisatie als het type van versiering en de magering onderscheidt 
deze vaas van de Bandkeramische. Het is niet volledig duidelijk of het hier om 
Limburgaardewerk gaat. Zowel het profiel van de vaas als de verdeling van de 
versiering in vierkante sectoren zijn hier tot op heden onbekend. Anderzijds ver-
toont de scherf veel gelijkenis met het Limburgaardewerk door de gebruikte mage-
ring, het versieringstype en het feit dat ook gans het oppervlak van de scherf 
versierd is (MODDERMAN, 1981). 

— scherf 14.36 + 14.41; 14.34; 14.32; 14.67; 14.66: Deze scherven (fig.49:20) wer-
den in dezelfde kuil aangetroffen als hoger genoemde scherf. Zij hebben alle een 
grijze kleur. De gebruikte kleipasta is gemagerd met been en chamotte. Bij één 
scherf is de rand bewaard. Deze buigt tamelijk ver naar buiten. Het versieringsmo-
tief bestaat uit twee symmetrisch aan elkaar gelegen spiralen, uitgevoerd door 
middel van indrukken die zodanig dicht bij elkaar liggen dat zij als het ware een 
lijnmotief vormen. Naast deze spiralen is er nog een gedeelte van een schuin 
bandmotief zichtbaar met drie rijen indrukken op een gelijkaardige wijze uitge-
voerd. Eenzelfde versiering komt voor op een andere scherf. Hierop is de spiraal 
slechts fragmentair bewaard, doch het blijkt dat het ernaast gelegen bandmotief 
aan de top hoekig is. Hier bestaat het bandmotief slechts uit twee rijen van indruk-
ken. Twee andere scherven zijn sporadisch versierd, één met een schuin motief 
bestaande uit drie parallelle groeven en de andere met een cirkel gevormd door 
vijftien kleine, ronde indrukken. 
Een laatste scherf draagt geen versiering maar hoort op basis van een gelijkaardige 
kleur en pasta bij de andere scherven. Een zekere toewijzing van dit materiaal aan 
de Bandkeramiek of het Limburgaardewerk blijft onbeslist. Vergelijkingsmateri-
aal met het Limburgaardewerk is onbestaand. Het gebruik van banden voor de 
weergave van de versiering doet Bandkeramisch aan doch zowel de vorm, de 
magering als het versieringsmotief wijken er duidelijk van af. 
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N 

24 29 12e  33 13 12b 37 30 43 11 	5 32 
9 	3 	17 40 23 14 45 39 38 10 492 19 

Kuit nr. 

2 	15 13 	19 45 30 3 	39 14 	37 	9 	492 11 
12b 42„ 21 17 33 29 22 43 24 12, 38 	5 32 

Kuil nr. 

Fig. 30: Kwantitatieve verhouding van de debitageprodukten (klingen, afslagen, debitageafval) en 
werktuigen in vuursteen per kuil. 
	: debitageprodukten; — — —: werktuigen. 

Fig. 31: Kwantitatieve verhouding van het Bandkeramisch versierd en niet-versierd aardewerk per kuil. 
	: niet-versierd; — — — : versierd. 
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N 350 

34C 

330 

320 

310 

30C 

290 

280 

270 

260 

250 

240 

230 

220 

210 

200 

190 

180 

170 

160 

150 

140 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

N.435 

23 10 15 2 	13 17 45 22 30 37 14 	3 	492  5 32 Kuit ne 
40 42a  12b 19 21 29 33 24 43 39 12, 9 	38 11 

Fig. 32: Kwantitatieve verhouding van het litisch materiaal en het aardewerk per kuil. 
	: aardewerk; — — 	litisch materiaal. 

68 



E. Aanduidingen van post-Bandkeramisch aardewerk. 

Naast Bandkeramische elementen worden op het site ook bewoningssporen uit 
de IJzertijd vastgesteld onder de vorm van paalgaten en kuilen die vaak aarde-
werk, typisch voor deze periode bevatten (VANDERHOEVEN, 1978). Eén scherf 
uit kuil 14, gelegen op de grens met de bouwlaag, vertoont veel gelijkenis met 
IJzertijdscherven uit kuil 16 (VANDERHOEVEN, 1978). Kuil 14 blijkt echter 
niet verstoord door een IIzertijdkuil, wel door een recente vergraving. Een ge-
lijkaardige scherf wordt in Bandkeramische context vermeld op het site van de 
Aldenhovener Platte, Duitsland (STEHLI in KUPER et. al., 1977: Taf. 28.9). 
Voor de scherf van Vlijtingen is het echter niet zeker of deze wel tot de Bandkera-
miek behoort, gezien juist de totale overeenkomst met het Hzertijdmateriaal en 
ook haar stratigrafische positie. 

4. Fauna- en floraresten. 

In catalogus D (bijlage I, p79) wordt met een kruisje (x) aangeduid welke kuilen 
fauna- of floraresten ter determinatie opleverden. 

A. Faunaresten. 

Het zoOlo?isch materiaal is in een zodanig slechte bewaringstoestand dat, na 
reiniging, slechts een beperkte hoeveelheid bruikbaar bleef voor verdere determi-
natie (1). De resultaten van het onderzoek worden in bijlage III gegeven. 
Het faunamateriaal dat aangetroffen wordt in niet-verstoorde Bandkeramische kui-
len kan toegeschreven worden aan dieren behorend bij de Bandkeramische woon-
fase van het site. 

B. Floraresten. 

De analyse van het floramateriaal (1) uit kuil 45 leverde weinig positieve gege-
vens op. De resultaten van dit onderzoek worden in bijlage IV gegeven. 

5. Houtskool. 

Houtskoolfragmenten werden verzameld in een vijftal kuilen. Kuil 32 leverde 
voldoende houtskool op voor een C14-dateringl die vermeld wordt op p. 73. 

6. Typologisclle differentiatie van het archeologisch 
materiaal over het site. 

Het materiaal dat aangetroffen wordt in de kuilen is vaak zeer verscheiden van 
aard. Daarom lijkt het ons interessant na te gaan in hoeverre er in de spreiding ook 
een functionele differentiatie met betrekking tot de kuilen tot uiting komt. Hiertoe 

(1): determinatie door Dr. W Van Neer, wetenschappelijk medewerker, Onderzoeksfonds K.U.- 
Leuven. 
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werden fig. 30 tot fig. 32 opgesteld. Op fig. 30 wordt de onderlinge verhouding per 
kuil weergegeven van de werktuigen en het debitagemateriaal in vuursteen. Slechts 
de kuilen met meer dan tien debitage,)rodukten en/of meer dan vijf werktuigen 
werden opgenomen in de grafiek, aang, hier met meer zekerheid kan gezegd 
worden dat de aanwezigheid van artefaci n te wijten is aan een menselijke tussen-
komst. De kuilen werden gerangschikt naar toenemend aantal debitageprodukten. 
Een gelijkaardige grafiek werd opgesteld op fig. 31 met betrekking tot de verhou-
ding niet-versierd/versierd aardewerk per kuil. Slechts kuilen die dertig of meer 
niet-versierde scherven en/of vijftien of meer versierde scherven bevatten komen 
in aanmerking. De kuilen worden gerangschikt naar toenemend aantal niet-ver-
sierde scherven. In een derde grafiek op fig. 32 wordt tenslotte per kuil de verhou-
ding lithisch materiaal/aardewerk nagegaan. Slechts deze kuilen die op één of 
beide voorgaande grafieken worden vermeld, worden ook opgenomen in deze 
laatste grafiek. 

Opmerkelijk is dat kuilen met een aanzienlijke hoeveelheid debitageprodukten 
slechts enkele werktuigen bezitten (bijvoorbeeld kuil 10, kuil 49-2, kuil 19, kuil 30, 
kuil 43 en andere). Kuil 19 neemt in dit opzicht een bijzondere plaats in. Hierin 
wordt een absolute meerderheid van schilfers aangetroffen op 25 cm onder de 
bouwvoor, verspreid over een diepte van 10 cm, zodat wij op deze plaats een 
kapatelier mogen veronderstellen. Onder dit niveau is bijna geen materiaal meer 
aangetroffen. Anderzijds zijn er kuilen, zoals kuil 13, waarin zowel werktuigen als 
debitageprodukten in ongeveer gelijke mate liggen. Doch het totale aantal artefac-
ten in deze kuilen is niet groot. Kuilen met veel niet-versierd schervenmateriaal, 
zoals kuil 11, kuil 5, kuil 12e en andere, bevatten doorgaans weinig tot zeer weinig 
versierde scherven. Kuilen met een even grote hoeveelheid niet-versierd en ver-
sierd materiaal komen uiterst zeldzaam voor (vb. kuil 2, kuil 3). Zowel het lithisch 
materiaal als het aardewerk liggen verspreid over een groot aantal kuilen. Slechts 
vijf op negentwintig kuilen bevatten kwantitatief in ongeveer gelijke mate lithische 
voorwerpen en aardewerk. Doorgaans kunnen we echter vaststellen dat kuilen, 
rijk aan lithische artefacten in veel mindere mate schervenmateriaal bevatten en 
omgekeerd. Kuil 3, kuil 10, kuil 19, kuil 22, kuil 38, kuil 12e, kuil 14, kuil 9, kuil 5, 
kuil 11 en kuil 32 vormen hiervan goede voorbeelden. 

Samenvattend kunnen we stellen dat een kwalitatieve specialisatie bij de verde-
ling van de artefacten over de kuilen duidelijk aanwijsbaar is. Kuil 32 vereist in dit 
opzicht wel een afzonderlijke bespreking. In de drie grafieken valt deze kuil op 
door een hoge concentratie van zowel lithisch materiaal als aardewerk. Ditzelfde 
geldt tevens, doch minder uitgesproken, voor kuil 5, kuil 11, kuil 9, kuil 38 en kuil 
49-2. Kuil 32 en hogergenoemde reeks kuilen, met uitzondering van kuil 49-2 en 
kuil 9, zijn ook in afmetingen veel groter dan de overige (fig. 2). Opvallend ten-
slotte is dat, wanneer meerdere kuilen elkaar gedeeltelijk doorsnijden, slechts de 
jongste kuil van het complex een aanzienlijke hoeveelheid artefacten bevat, zoals 
bijvoorbeeld kuil 49-2, kuil 12e en kuil 24. Deze these gaat niet op voor kuil 
42a-42b die geen van beide veel materiaal hebben. 

(1): determinatie door Dr. P. Diriken, Instituut voor Aardwetenschappen, K. U. Leuven. 
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III. DE CHRONOLOGIE VAN HET SITE 

1. De typo-chronologie. 

Tot op heden werd getracht in Bandkeramische context een relatieve chronolo-
gie op te stellen aan de hand van het versierd schervenmateriaal. Chronologische 
studies werden in deze zin reeds doorgevoerd voor het Bandkeramisch materiaal in 
Nederland (MODDERMAN, 1970) en voor de Bandkeramiek in het Rijngebied, 
Duitsland (DOHRN-IHMIG, 1974). Een meer beperkte chronologische studie 
werd gedaan voor de Bandkeramische sites van Langweiler 2 en Langweiler 9, 
Duitsland (STEHLI in FARRUGGIA et. al., 1973 en KUPER et. al., 1977). Voor 
deze laatste studie werd gebruik gemaakt van het chronologisch systeem van P.J.R. 
MODDERMAN. Om een vergelijkende studie mogelijk te maken hebben wij voor 
Vlijtingen zowel de methode van P. STEHLI als deze van P.J.R. MODDERMAN 
toegepast op het materiaal. P. STEHLI gaat uit van de frequentie en variatie van de 
bandmotieven per kuil. Met behulp van de computer worden hiermee een ganse 
reeks seriaties uitgevoerd. De laatste en meest ideale seriatie wordt voorzien van de 
chronologische indeling van M. DOHRN-IHMIG. Zowel het materiaal van Langwei-
ler 2 als van Langweiler 9 lenen zich vrij goed voor deze werkmethode. Aan de 
hand van de door STEHLI vooropgestelde volgorde van de bandmotieven hebben 
wij fig. 33 opgesteld. Een paar moeilijkheden deden zich echter gelden. Niet zozeer 
het aantal scherven per versieringsmotief (hierin is Vlijtingen in een lbevoorrechte 
positie) en de variatie van motieven, maar veeleer het beperkte aantal kuilen 
maakt het uiteindelijk resultaat eerder verward. Een fasenindeling zoals die voor-
opgesteld wordt door Stehli blijkt niet goed mogelijk. Er is wel een lichte ver-
schuiving van de bandmotieven merkbaar van links boven naar rechts onder en 
bandmotieven die zogezegd typisch zijn voor een oude fase (nl. BM 15, BM 10 en 
BM 1) komen bijna steeds tesamen voor met een aanzienlijke hoeveelheid typisch 
"jonger" materiaal (nl. BM 2, BM 11, BM 5, BM 13, BM 3). Er dient bovendien 
vermeld dat het merendeel van de bandmotieven die op de Aldenhovener Platte 
zeer kenmerkend zijn voor de "oude" fase (nl. BM 8 en BM 9) in Vlijtingen totaal 
ontbreken. 
P.J.R. MODDERMAN baseert zijn chronologisch systeem eveneens op een kwa-
litatieve verscheidenheid in combinaties van bandmotieven. De auteur onder-
scheidt twee hoofdfasen (I en II) die beide onderverdeeld worden in vier subfasen 
(A tot D). Deze chronologie met bijhorende bandmotieven wordt schematisch 
voorgesteld op fig. 34, aangevuld met de overeenkomstige bandtypes van Vlijtin-
gen (types van Modderman boven de lijn, types van Vlijtingen onder de lijn). 
Enkele bandmotieven die wel kunnen gedefiniëerd worden in het schervenmateri-
aal van Vlijtingen zijn niet aanwezig in het Nederlands materiaal. Uit een verge-
lijking met dezelfde bandmotieven die voorkomen in de verschillende kuilen te 
Vlijtingen blijkt dat in hoofdzake "jongere" bandmotieven hier voorkomen, d.w.z. 
bandmotieven die verspreid voorkomen over gans de fase II van de Bandkeramiek 
of één van de laatste periodes uit fase! (nl. BM 13, BM 3, BM 19, BM 11, BM 5 en 
BM 24). Bandmotieven typisch voor een "oudere" fase komen in het algemeen niet 
veel voor en liggen bovendien totaal gemengd met het andere materiaal. Het niet-
Bandkeramisch aardewerk, waaronder twee scherven die vermoedelijk tot het Lim-
burgaardewerk behoren, worden zoals reeds vermeld aangetroffen in kuil 12d en 
kuil 14. Kuil 12d is een LIzertijdkuil en staat hier dus buiten kwestie, alhoewel dit 
materiaal eveneens gemengd was met "jongere" types van Bandkeramische scher-
ven (nl. type 12). Doch in kuil 14 komen naast de niet-Bandkeramische scherven 
zowel jongere als oudere types van versieringsmotieven op Bandkeramisch aarde-
werk voor. Een relatieve chronologie aan de hand van de kuilen die elkaar overlap-
pen kan niet opgebouwd worden, aangezien steeds slechts één kuil per complex 
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BM 
K 15 10 1 12 34 26 2 11 5 13 3 19 22 14 

21 1 1 1 2 2 

35 2 1 

11 2 2 5 3 1 1 3 4 14 8 3 

30 1 3 2 4 1 

3 2 2 1 1 3 4 

14 3 5 1 

16 1 3 1 1 

24 1 1 

43 1 1 3 1 1 2 

32 1 2 1 2 3 14 2 17 2 

38 3 1 2 1 1 1 3 1 

9 3 3 5 1 3 4 1 

2 1 1 1 1 1 1 2 1 

37 1 1 

45 1 

22 1 1 1 

12e 1 1 

5 2 1 5 6 3 

23 1 1 2 1 

492  1 3 2 1 1 

12b 1 1 1 

39 1 2 1 2 5 

13 1 1 

19 2 1 1 

Fig. 33: Seriatie van 24 kuilen met twee of meer bandmotieven (BM) en 14 bandmotieven die in minstens twee 
kuilen voorkomen (naar STEHLI, in FARRUGGIA et al., 1977: 155). 
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rijk is aan versierd schervenmateriaal. De gelijktijdigheid van enkele kuilen (kuil 
10 en kuil 11; kuil 28 en kuil 32) wordt bevestigd door de mogelijkheid om versier-
de scherven uit beide kuilen aan elkaar te plakken. 

Tot besluit kunnen we stellen dat noch het systeem van Stehli noch dat van 
Modderman toelaat voor de versierde potscherven van Vlijtingen tot een bevredi-
gende seriatie en typo-chronologie te komen. Wellicht moeten wij ons hier de 
vraag stellen in hoeverre de inhoud van een kuil slechts één welbepaalde tijdsfase 
uit het leven van een Bandkeramische site weerspiegelt. De mogelijkheid lijkt ons 
niet uitgesloten dat een kuil open bleef en benut werd gedurende verschillende 
opeenvolgende woonfasen. Voorts mogen we niet uit het oog verliezen dat tot op 
heden het onderscheid tussen een oude en jonge Bandkeramiek aan de hand van 
14C-dateringen nog niet is aangetoond (CAHEN. GILOT, 1983). Wij willen dan 
ook de mogelijkheid niet uitsluiten dat een typologische differentiatie van het 
versierde aardewerk eerder functioneel of cultureel bepaald is dan wel chronolo-
gisch. Het site van Vlijtingen leent er zich echter niet toe, wegens de beperktheid 
van het onderzochte oppervlak deze stelling afdoende te bewijzen. Toch menen wij 
dat zij een bruikbare hypothese vormt voor verder onderzoek. 

Oude Bandkeramiek = Fase I 	I Jonge Bandkeramiek = Fase II 

A 	B 	C 	DIA 	B 	 C 	 D 

Al 

BMI/ 0M2 
BI/ BIl/DI 

BM11 IBM 12 IBM 10 

DIL  

BM 13 

All / CI / E III 

BM 3 

EI / EI!  

BM 15 / BM 16 

F 

BM 20 

/ B III / F1  

BM 4 IBM S IBM 19 

Fll /AIV/ C II /D III 

BM 36 /BM 6/BM14/BM 21 

Fig. 34: Relatief chronologisch systeem op basis van het versierd schervenmateriaal op de Bandkerami-
sche sites in Nederland (MODDERMAN, 1970), aangevuld met het versierd aardewerk van 
Vlijtingen. 

2. Absolute datering. 

Houtskoolfragmenten uit verschillende kuilen werden tijdens de opgravingen 
verzameld. Enkele kuilen, waaronder kuil 32 leverden voldoende materiaal op 
voor een 14C-analyse. Wij hebben ons voor verder onderzoek beperkt tot deze kuil 
aangezien zij een essentieel deel van het archeologisch materiaal bevat. De analyse, 
uitgevoerd door E. Gilot (1) leverde een volgende datering op: 
Lv-1117 D:6160±95 BR 

(1): E. Gilot, Laboratoire de Carbone- 14, Louvain - la-Neuve. 
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Algemeen besluit. 

Zowel in het kwalitatief en kwantitatief aandeel van het lithisch materiaal als in 
het aardewerk bevat Vlijtingen alle karakteristieken van een typisch Bandkerami-
sche nederzetting. Hierdoor is een goede vergelijking mogelijk met de bekende 
Nederlandse en Duitse Bandkeramische sites ten oosten van Vlijtingen en ander-
zijds met andere Belgische sites zoals Rosmeer (ULRIX-CLOSSET, ROUSSEL-
LE, 1982). Met dit laatste site zijn er zowel op technologisch als op typologisch 
vlak meerdere raakpunten aanwezig. Op alle hogergenoemde Bandkeramische 
sites is zowel de grondstof, aangewend voor de vervaardiging van de vuurstenen 
artefacten als voor de dissels en maalstenen dezelfde. 

Het merendeel van de vuurstenen werktuigen is vervaardigd op kling en telken-
male maakt de categorie van de eindschrabbers een essentieel deel hiervan uit. 
Spitsen en boren zijn daarentegen steeds schaars vertegenwoordigd. De belang-
rijkheid van de dissels, maalstenen en slijpstenen komt voor alle sites kwantitatief 
duidelijk tot uiting. Enkele categoriën van artefacten zijn slechts gedetermineerd 
op een beperkt aantal sites. Het zijn echter doorgaans types die ook in het alge-
meen geen doorslaggevende rol spelen bij het bepalen van het eigen karakter van 
de Bandkeramiek. Gelijkenissen in het aardewerk komen reeds onbetwist naar 
voren bij het bekijken van de vele tekeningen en foto's in de literatuur van deze 
sites. Wij durven dan ook besluiten dat Vlijtingen kan beschouwd worden als een 
locale uiting van éénzelfde, algemene en wijdverspreide Bandkeramische cultuur, 
aanleunend bij de Bandkeramische sites van Nederlands Limburg, Duitsland en 
het oosten van België. 
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BIJLAGE I. 

Catal2g1 van het archeologisch materiaal. 

A.1 Kernen, kernverversingsprodukten, debitageprodukten en debitageafval in 
vuursteen. 

A.2 Werktuigen in vuursteen. 
B. Materiaal in andere gesteenten: dissels, maal- en wrijfstenen, slijpstenen en 

rode oker. 
C. Het aardewerk: versierd aardewerk, niet-Bandkeramisch aardewerk en 

niet-versierd aardewerk. 
D. Fauna- en floraresten en houtskool. 

Oprr erkingen bij de cgi 

1. Kuil 45 is, in tegenstelling tot de andere kuilen, niet stratigrafisch leeggehaald. 
2. Kuil 49 1  en kuil 492  vormen een complex van twee kuilen die elkaar gedeeltelijk 

doorsnijden. Het materiaal uit beide kuilen wordt afzonderlijk vermeld. Onder 
kuil 49 worden al deze artefacten ondergebracht die als inventarisnummer 
K.49.0 hadden. Het betreft steeds artefacten die opgetekend werden bij het 
eerste afschaven van de kuil. 

3. Onder kuil 42 worden al deze artefacten opgetekend die het inventarisnummer 
K.42.0 hadden. Bij deze artefacten kon niet verder gespecifiëerd worden in 
welke kuil 42 zij werden aangetroffen. 

4. Ditzelfde geldt voor alle artefacten die vermeld worden onder kuil 12. 
5. Enkele artefacten werden in ongestoorde leem aangetroffen nabij kuil 49 en 

kuil 13. Zij worden alle onderaan de catalogus vermeld onder de hoofding 
"buiten kuil 13" en "buiten kuil 49". 
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A.1. Kernen (K), Kernverversingsprodukten (KV), 	 A.2. Werktuigen : Eindschrabbers (E), Sikkelklingen (S), Boren (B), Spitsen (Sp), Geretou- 

	

Debitageprodukten (D), en dibitageafval (DA) 	 cheerde klingen (GK), Gekerfden (G), Klingen met afgestompte boord 
(AB), Afknottingen (A), Getanden (GT), Geretoucheerde afslagen (GA), 
Afgeschilferde stukken (AS), Kloppers (K) 

K KV D DA Totaal E S B Sp GK G AB A GT GA AS K Totaal 

1 	Bandkeramische 
kuilen 

2 1 2 I 1 
3 14 14 1 1 2 
4 1 1 
5 64 19 83 4 9 2 1 15 4 1 1 6 43 
6 2 1 3 I I 2 
9 3 7 2 12 3 3 1 1 1 9 

10 I 17 44 62 2 3 5 
II 1 I 50 6 58 8 6 5 I 1 2 23 
126 1 15 2 18 1 1 3 I 2 8 
12e 1 I 2 
12e 14 14 1 1 3 I 6 
13 13 3 16 2 1 4 1 2 1 I 12 
14 13 5 18 1 1 I 1 1 3 8 
IS 4 1 5 2 2 
16 5 5 I I 
17 14 1 15 3 I 2 6 
19 1 82 211 294 2 2 I I 1 7 
20 
21 8 I 9 1 1 1 3 
22 9 9 1 1 1 2 5 
23 17 17 2 1 3 
24 9 9 1 2 2 I 6 
24a 2 2 I I 
-,5 1 I 
26a 6 6 I 1 
28 3 3 I I 
29 I() I 11 I 1 3 I 6 
30 1 31 2 34 1 2 1 I 5 
32 5 1 192 20 218 57 9 I() 2 28 6 6 1 I 13 133 
33 15 IS 1 I 2 4 
34 2 2 
35 4 4 
36 I I 	- 
37 1 1 17 6 25 3 4 2 1 2 12 
38 1 2 42 4 37 5 4 3 1 6 1 1 2 5 28 
39 33 4 37 12 3 2 2 I 1 1 22 
40 4 II 15 1 1 
42 2 2 
42a 2 7 9 I I 
426 4 3 7 
42e 1 I 2 1 
43 12 28 40 3 1 3 7 
44 7 1 8 2 2 4 
45 2 23 8 33 4 I I 1 3 I 11 
46 3 2 5 1 I 
47 
48 1 I 
49-1 4 2 6 1 I 
49-2 1 89 31 121 4 3 9 4 1 I 2 24 
49 3 3 1 1 

2. lizertijdkuilen 
12a 6 6 I 1 
12d 6 6 I I 1 1 4 
13a 2 3 5 
18 4 9 13 
26 1 7 I 9 2 2 

' 3 	Paalgaten en 
woonstructuren 
Paalgat 17 1 I I 1 
Standspoor 17 
funderingsgracht 

2 2 1 I 

K17 2 2 I I 2 
Standspoor K 37 6 I 7 I I 2 1 1 1 7 
Paalgat 41 2 2 2 1 3 
Paalgat a 
Bij kuil 32 1 I 
Buiten K 49 4 8 12 1 1 

Totaal 16 10 914 450 1390 132 55 26 10 108 19 17 9 2 10 4 49 441 
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B. Materiaal in andere gesteenten 	 C. Het iardewerk 
1: dissels en disselfragmenten; 2: maal- en wrijfstenen: niet de-
finiëerbare fragmenten; 3: maal- en wrijfstenen : definiéerbare 
fragmenten; 4: slijpstenen : sporadische bewerking; 5 : slijpste-
nen: bewerkte fragmenten; 6: rode oker. 

1 2 3 4 5 6 totaal versierd niet band- 
keramisch 

niet 
versierd 

totaal 

1 	Bandkeram sche 
kuilen 

2 X 55 16 13 29 
3 3 1 35 37 72 
4 
5 7 2 8 3 20 86 203 289 
6 1 1 
9 1 2 2 5 41 78 119 

10 5 17 22 
11 2 5 3 3 5 X 18 112 210 322 
12 2 2 
12b I 1 2 1 X 5 9 19 28 
12c 2 2 2 8 10 
12e 1 1 2 4 9 61 70 
13 2 2 3 7 9 22 13 
14 1 2 1 2 1 X 7 24 6 44 74 

15 2 2 9 19 28 
16 1 1 8 7 15 
17 1 1 X 2 5 30 35 
19 2 4 X 6 4 24 28 
20 1 1 2 6 8 
21 1 2 3 10 23 33 
22 8 39 47 
23 8 3 11 
24 1 1 6 45 51 
24a 2 6 8 
25 1 2 3 
26a 1 2 3 
28 1 1 14 14 
29 5 36 41 
30 1 3 3 2 X 9 15 36 51 
32 7 11 16 8 5 X 47 129 304 433 
33 4 4 11 34 45 
34 2 2 4 2 6 
35 1 1 4 8 2 
36 6 7 13 
37 1 4 2 1 8 13 50 63 
38 3 2 6 2 X 13 42 96 138 
39 1 3 1 1 6 27 40 67 
40 2 12 14 
42 X 2 2 
42a 1 2 3 3 2 25 
42b 1 1 5 10 15 
42e 
43 1 1 19 42 61 
44 3 15 18 
45 1 1 1 3 11 33 44 
46 2 2 
47 
48 
491 1 1 
492 2 8 X 10 30 107 137 
49 1 1 1 2 3 

2. LIzertijdkuilen 
I2a 3 3 7 3 10 
12d 2 2 2 1 32 35 
13a 2 8 10 
16a 1 1 16 16 
18 7 1 8 7 7 
26 1 1 9 9 
12a + 12b 1 1 

3. Paalgaten of 
woonstructuren 

paalgaten 
bij kuil 17 1 1 2 1 7 8 
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D. Fauna- en floraresten, houtskool 

fauna flora houtskool 

1. Bandkeramische 
kuilen 

3 X 
5 X 
6 X 

10 X 
11 X X X 
12 X 
13 X X X 
15 X 
17 X 
29 X 
32 X X X 
49 X X 
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BIJLAGE II 

Petrogr7fisch onderzoek van de dissels 

door Dr. C.E.S. Arps 

A. Amfiboliet onderzoek 

De amfiboliet artefacten laten zich macroscopisch goed vergelijken met amfi-
bolietmonsters uit Zuid-Limburg (Elsloo, Sittard, Stein) en aangrenzend West-
Duitsland (Langweiler) (zie ook fig. 23). Macroscopisch zijn de amfibolieten nau-
welijks of niet zichtbaar gefolieerd; K.32.166 is daarop een uitzondering. Artefact 
K.49.16 is zwak geband, 'hetgeen echter met slijpplaatje duidelijk wordt. Op het 
schema van fig. 23 staat dit monster dus iets te ver naar rechts. Artefacten K.49.55, 
K.32.486 en K.32.39 zijn macroscopisch toenemend grofkorreliger. De slijpplaat-
jes bevestigen dit slechts ten dele. De aanwezigheid van relatief grotere porfyro-
blasten van hoornblende (en plagioklaas) in een overigens fijnkorrelig gesteente 
doet de korrelgrootte macroscopisch (schijnbaar) toenemen. De zogenaamde 
grovere structuur van K.32.39 blijkt microscopisch niet te kloppen. De macrosco-
pische herkenbare "delen" blijken microscopisch opgebouwd uit aggregaten van 
mineralen (hoofdzakelijk hoornblende). Microscopisch kunnen verder de volgen-
de conclusies getrokken worden (zie ook fig. 35). 

1. Artefacten K.32.166, K.49.55 en K.32.486 lijken afkomstig uit eenzelfde bron- 
gebied. 

2. Artefacten K.49.16 en K.32.39 zijn zeer verschillend van elkaar en ook ten 
overstaan van de monsters genoemd onder 1. 

3. De artefacten genoemd onder 1 vertonen vooral veel overeenkomst met Zuid-
limburgse monsters St. 168, St.48, St. 1632 en St. 154 en in iets mindere mate 
met St. 115 en E.334 (ARPS, 1978, Enclosure 8). 

4. De monsters genoemd onder 2 zijn zeer verschillend van het Zuidlimburgse 
materiaal. 

5. De meest voor de hand liggende brongebieden (geologisch) voor de amfibolie-
ten moeten net als de Zuidlimburgse monsters in het Varistisch grondgebergte 
van Centraal-Europa gezocht worden (ARPS, 1978) zonder dat een exacte 
aanduiding van een localiteit mogelijk is. 

6. Amfiboliet K.32.39 zou een hoornrots (contact metamorf) kunnen zijn. De 
andere amfibolieten zijn vrij laag-metamorfe vulkanische mafische tuffen. 

Fig. 35: Amfiboliet onderzoek (microscopisch): E phenocrysts (many), E few; +: main constituent, 
— accessory constituent; 1: relative important property, 0: subordinate property; average 
graM size: relatively fine grained: f, relatively medium grained: m, relatively coarse grained: c. E> 

80 



(.11 
(A 

r 

1:-+ 
Cl 

r  

.4:a. 
GO 

;--, 
0, 

h 

(,) 

t."-' 

N 
,r:,  C  

9 cr 
,--i 

....., 

"0 -2 ro cm  
— e 

e- 

i 
4. 

1 
0  
0- 
1- 

fi 

0 

+ 
0  

4. 

-H- 

0 

1 

+1- 
0  

1 
4- 

D 

-H- 
I 

0 

0 

+ 
0 

44. 
i 

4+ 
i 

-1. 
i 

0 
4. 

N 

0 

+ 

+ 

apatite 
opaque mineral 
titanite 
brown hornblende 
browngreen hornblende 
bluegreen hornblende 
colourless hornblende 

epidote/clinozoisite 
zoisite 

garnet 
pyroxene 

biotite 
chlorite 
muscovite/sericite 

plagioclase 
quartz 

4 
5 .  n 
" e 
n o 
g 
— 

-, 

* 
e 

• 
0 
0 

• 
• 

0 
• 

concentrations 
dispersed 
strings//foliation or crenul. 

0 -o e 
.£0 
e 
CD 

0 

* 
• 
• 
0 
• 
0 

0 

• 

• 
0 

0 
0 
e 
e 
• 

• 
• 
0 
e 
0 

• 

• 

• 

0 

• 
0 

twinned 

hardly oriented 
oriented//foliation 
sinusoidal//foliation 
oblique or perpendicular 
sheaf-like arrangements 
aggregates with bushy outlines 
porphyroblasts (poicilitic)  
relatively fine-grained  
relatively coarse-grained 
well-crystallized 

e-o 
9 a- 
a-  e a. 
CD 

9 
5 .  n 
' e 
e 
o_. 
o 
n >r 
o 
n 

. 

• 
• 
0 

• 
• 

0 

• 
• 
0 

• 
• 
0 

0 
0 

0 
* 

0 

very fine-grained 
dispersed  
layers 
patches 
porphyroblastic 
twinned 

.rs 

ct9.. o 
2- e . n 

• 

0 
0 

• • Q 
veinlets 
dispersed 
layers 

 

patches 
mosaic pattern 

,o 
e e 
SI 

• e 

• 

e 

0 

• 
0 

0 

• 

0 
0 

foliation weak  
foliation strong 

layered 
folded 
cross-cutting veinlets 

fractures 
crenulation 

e cr 

3 3 3 
-4, 
,-, 

3 3 
average grainsize (without 
porphyroblasts, veinlets etc.) 
coarse, medium, fine 

> o i 
B.- 

— 
3 33 
> 

> = 1-- 
thin section cut: parallel oi 
oblique A 	perpendicular i 

81 



B. Basalt onderzoek 

Ook de basalt artefacten zijn macroscopisch goed vergelijkbaar met de voorbeel-
den uit Zuid-Limburg en Langweiler (West-Duitsland) (zie ook fig. 24). Zo lijkt 
K.26.10 sterk op de monsters St.239, E.185, Si.354 en Si.199. Microscopisch is de 
overeenkomst tussen slijpplaatje K.26.103 en onze monsters St.239 en E.185 
(ARPS, 1978, Enclosure 9) frappant. Artefacten K.11.164 en K.30.39 passen ma-
croscopisch goed in een andere groep basalten (fig.24). Microscopisch lijen zij het 
meest op de Zuidlimburgse artefacten Stein 164-2 en Elsloo 600-1. Als herkomst-
gebied van de basaltische artefacten kan evenals de Zuidlimburgse monsters de 
noordelijke Eifel en het Zevengebergte aangegeven worden. Bij artefact K.26.10 
kunnen we exacter zijn: het lijkt hier een basalt-type te zijn, dat zeer veel overeen-
komst vertoont met de Lijnsbergbasalt bij Bad Godesberg aan de westelijke 
Rij noever. 

C. Siliciklast (K.32.241) 

Het betreft hier een gelaagd sedimentair gesteente waarvan de lagen variëren 
van oorspronkelijk een zandige klei tot kleiïg zand. De matrix is een klei of silt 
geweest waarin een zandfractie voorkomt die grotendeels bestaat uit hoekige 
kwartsfragmenten en voorts wat gesteentefragmenten en accessoria. De mate van 
sortering in de verschillende laagjes is verschillend, hoewel de (kwarts)zand fractie 
vrij goed gesorteerd is. Tijdens de diagenese moet autigeen pyriet zijn gevormd 
(opaak). Vergelijkbare sedimentaire gesteenten zijn in Zuidlimburgse opgravingen 
ook aangetroffen. Dit monster vertoont overeenkomsten met artefact Elsloo 477. 
Het materiaal is zeer waarschijnlijk afkomstig uit de Maasafzettingen uit de directe 
omgeving. 

BIJLAGE III 

De faunaresten 

door Dr. Wim Van Neer 

Alleen wit verbrand been en tandemail bleven bewaard. Dit zijn de stukken die 
het beste bestand zijn tegen de afbrekende werking van zure bodems. Bij verbran-
ding immers trekt been samen en verkrijgt een hogere dichtheid dan onverbrand 
been. Van de drie bestanddelen waaruit een tand is opgebouwd, heeft het email of 
het glazuur de grootste dichtheid en daardoor een hogere bewaringskans dan 
dentine en cement. 

Rund: tamelijk volledige tanden werden gevonden in: kuil 10, kuil 32.129 
(— 15 cm), kuil 32 en kuil 32.592. Het gaat hier in ieder geval om gedomestikeerd 
rund. 

?Rund: sterk gefragmenteerde tanden: 
kuil 11 (— 30 cm), kuil 11 (— 35 cm), kuil 13 (— 45 cm). Deze stukken behoren tot 
een grote bovide, waarschijnlijk gedomestikeerd rund. 

?Geit/Schaap: pisiform: kuil 32; calcaneumfragment: kuil 17.31. Deze twee kleine 
fragmenten zijn afkomstig van een kleine herkauwer. Gezien de archeologische 
context waarin ze gevonden werden is het meest waarschijnlijk dat we met geit of 
schaap te maken hebben. 
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Sus scrofa (wild of gedomestikeerd varken); metacarpus II proximaal: kuil 11; 
stuk molaar: kuil 32.428. 

Het is onmogelijk aan de hand van deze stukken het onderscheid tussen gedomes-
tikeerde en wildvorm te maken. Het stuk molaar was te onvolledig om hierover 
een uitspraak te doen, terwijl de metacarpus verbrand was en hierdoor in min of 
meerdere mate gekrompen kan zijn. Daar het onderscheid wild-gedomestikeerd 
juist moet gemaakt worden op basis van de grootte en daar we niet weten in welke 
mate de verbranding deze heeft beïnvloed, kan de determinatie niet verder doorge-
voerd worden. 

Besluit. 

Wegens de slechte staat van bewaring zijn doorgedreven determinaties uitgeslo-
ten. Alleen rund kan met zekerheid bepaald worden. 

BIJLAGE IV 

De floraresten 

door Dr. Pierre Diriken. 

Uiterst weinig plantenzaden werden teruggevonden : een drietal vruchten van 
het geslacht Polygonum sp. (duizendknoop) en een tweetal vermoedelijke Triticum 
dicoccum zaden. Deze laatste zijn echter sterk verkoold en geschonden. Ook 
werden er een tiental grote zaden aangetroffen (lengte: 1,3 cm en breedte: 
0,9 cm), zwart gekleurd, sterk zijdelings afgeplat en met een ruwe oppervlakte 
striëring. Ze zijn echter steeds gekiemd. Ook de inhoud van het zaad zelf is vrij 
fris. Daarom wordt verondersteld dat het hier om recente vruchten gaat. 

BIJLAGE V 

Typometrie van de eindschrabbers 

1. Site: 
2. Nummer: 
3. Afslag - kling - kernrandkling - ander 
4. Afslag volledig - afslag onvolledig 
5. Kling niet gebroken - kling gebroken 
6. Schors: 0,0-y4, 1/4 	1/2 _3/4 , 3/4- 4/4  
7. Distaal - proximaal 
8. Verbrand - niet verbrand 
9. Gebruikssporen 

10. Vorm van het schrabhoofd 
duidelijk convex 	 zwak concaaf 
zwak convex 	 schuin concaaf 
afgevlakt 	 getand 
duidelijk concaaf 	 geknikt 1 x 

2x 
afschuinend links 

afschuinend rechts 
ogivaal 
dubbel 
onregelmatig 
ander 
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11. Retouces: 
Plaats van de boordretouches: geen - rechts - links - beide boorden. 
Ventrale retouches: geen - rechts - links - beide boorden. 
Retouches op de slagbult: ja - neen 
Aard van de schrabhoofdretouches 

12. Maten: 
12.1: totale eindschrabber: 12.1a: maximale lengte 

12.1b: maximale breedte 
12.1c: maximale dikte 

12.2: het schrabhoofd: 12.2a: lengte 
12.2b: dikte 
12.2c: breedte 
12.2d: dikte/lengte 

BIJLAGE VI 

Bespreking van de collectie Spits 

In de loop van de maand mei 1961 werd door de heer J. Spits, toenmalig ge-
meentesecretaris van de gemeente Vlij tingen, de aandacht gevestigd op de vondst 
van oudheidkundige voorwerpen, typisch voor de Bandkeramiek op de Kayberg te 
Vlijtingen. Het materiaal uit de collectie Spits bevindt zich thans in het heemkun-
dig museum van Vlijtingen. Wij willen op deze plaats de heer J. Spits danken voor 
het ter beschikking stellen van zijn materiaal. Deze verzameling wordt echter 
afzonderlijk behandeld niettegenstaande ze een totale overeenkomst vertoont met 
het opgegraven materiaal. Wij hebben echter geopteerd voor deze zienswijze daar 
de ligging en stratigrafische positie van het materiaal niet meer te achterhalen is en 
bovendien meer dan de helft van de artefacten in vuursteen en andere gesteenten 
oppervlaktevondsten zijn, beschadigd door de ploeg. Hierna volgt een korte typo-
logische beschrijving van de verschillende artefacten. Zowel materiaal in vuur-
steen: debitageprodukten en werktuigen, als dissels, maal- en slijpstenen, aarde-
werk en rode oker komen voor. 

Materiaal in vuursteen. 

a. Debitageprodukten. 

Zes klingen, waarvan vijf door roest beschadigd en vijf klingfragmenten (drie 
distale en twee proximale fragmenten) waarvan één distaal exemplaar roest op het 
oppervlak vertoont, zijn bewaard. 

b. Werktuigen. 

De collectie bevat 34 eindschrabbers, 17 sikkelelementen, waaronder 7 werktui-
gen met sikkelglans, 6 boren, 11 spitsen, 5 geretoucheerde klingen, 2 gekerfde 
klingen en 6 kloppers. Meer dan de helft van de werktuigen is in min of meerdere 
mate beschadigd door de ploeg waardoor het oppervlak roestsporen en recente 
retouches vertonen. 
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1. Eindschrabbers. 

De eindschrabbers kunnen opgesplitst worden in zestien eindschrabbers op kling 
of klingfragment, zeventien eindschrabbers op afslag en één dubbelschrabber op 
kling. 73% van het totale aantal is al dan niet fel beschadigd door de ploeg. Schors 
zit er nog op drie artefacten. De eindschrabbers op kling hebben meermaals een 
convex tot zwak convex schrabhoofd. Op drie stukken is het schrabhoofd rechtlij-
nig en bij twee hiervan tevens schuin gelegen ten overstaan van de slagrichting van 
het artefact. Eén eindschrabber heeft een onregelmatig schrabhoofd. Op 75% van 
alle eindschrabbers op kling is enkel het schrabhoofd geretoucheerd. Op één exem-
plaar lopen de retouches van het schrabhoofd dorsaal op beide boorden continu 
door, alhoewel eerder onregelmatig op de linkerboord. Een andere eindschrabber 
is gecombineerd met een gekerfde boord. 
De eindschrabbers op afslag hebben eveneens doorgaans een convex uitgewerkt 
schrabhoofd dat op één artefact schuin gelegen is. Driemaal is het schrabhoofd 
onregelmatig en op drie stukken is het rechtlijning en bovendien op twee hiervan 
schuin gelegen. Op twee eindschrabbers lopen de retouches van het schrabhoofd 
door, ventraal en dorsaal op beide artefactboorden. 
De dubbelschrabber heeft zowel een schuingelegen convex schrabhoofd als een 
onregelmatig schrabhoofd. Retouches komen niet voor op één of beide klingboor-
den. 

2. Sikkelelementen. 

Sikkelglans werd vastgesteld op een tiental niet-geretoucheerde klingen. De 
glans vertoont zowel qua ligging als qua fysische aspecten dezelfde kenmerken als 
de sikkelklingen op het site (zie p.38 ). Een herhaling is hier dus overbodig. Het 
ensemble omvat twee volledige klingen, waarvan één exemplaar schors vertoont 
op het dorsale vlak, twee proximale klingfragmenten, drie mediale klingfragmen-
ten en één distaal klingfragment. De glans is in hoofdzake op het distale gedeelte 
van de artefacten gelegen en kan zich mediaal uitspreiden. Slechts éénmaal bedekt 
hij het proximale gedeelte van de kling. Bovendien wordt glans vastgesteld op 
negen werktuigen: vier eindschrabbers, één kling met afgestompt& boord, twee 
afgeknotte klingen, waarvan één exemplaar gecombineerd is met een gekerfde 
boord, een gekerfd klingfragment en één geretoucheerde kling. Ook op deze arte-
facten vertoont de glans dezelfde kenmerken. Op de meeste werktuigen is de glans 
anterieur aan de retouches. De kling met afgestompte boord heeft een glans op de 
linkerboord. Posterieur hieraan werd deze boord geretoucheerd met abrupte re-
touches. Iets gelijkaardigs merken we op bij enkele eindschrabbers. Een uitzonde-
ring hierop vormt een eindschrabber op kling met convex schrabhoofd waar ook de 
retouches van het schrabhoofd bedekt zijn door glans. Bij het gekerfde klingfrag-
ment kan niet bepaald worden of de glans anterieur of posterieur is aan de retou-
ches. De glans situeert zich namelijk op rechterboord, bifaciaal, terwijl de linker-
boord ventraal gekerfd is door abrupte retouches. 

3. Boren. 

Alle boren met uitzondering van één exemplaar werden op kling vervaardigd. 
Twee artefacten zijn zodanig door de ploeg beschadigd dat een bespreking ervan 
niet meer mogelijk is. De beide artefactboorden kunnen ter hoogte van het boord-
gedeelte ingesnoerd zijn door abrupte dorsale retouches ofwel convergeren de 
boorden in een spits. Op één boor op proximaal klingfragment is het boorgedeelte 
zowel dorsaal als ventraal geretoucheerd. Deze ventrale retouches manifesteren 
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zich bovendien op het proximale gedeelte van de kling en hebben er de slagbult 
gedeeltelijk weggewerkt. Op de andere boren bevinden de retouches zich enkel 
dorsaal. Het boorgedeelte van de boor op afslag ligt schuin ten overstaan van de 
slagrichting van het stuk. Op het dorsale vlak zit bovendien nog een weinig schors. 

4. Spitsen. 

Vier op elf spitsen werden door de ploeg beschadigd. De overige exemplaren 
werden, behalve één artefact, op kling vervaardigd. De spits op afslag heeft een 
rechte basis die dorsaal continu geretoucheerd is door vlakke retouches gevolgd 
door ventrale vlakke retouches. De rechterboord vertoont gelijkaardige retouches, 
eveneens bifaciaal gelegen. De linkerboord is dorsaal continu geretoucheerd door 
semi-abrupte retouches. Eén spits op kling is uitzonderlijk proximaal georiënteerd. 
De basis wordt gevormd door het distale einde van de kling en is niet geretou-
cheerd. De beide boorden zijn bifaciaal continu geretoucheerd door vlakke retou-
ches. Het stuk vertoont nog een weinig schors op het dorsale vlak. Bij twee spitsen 
zijn beide boorden continu dorsaal geretoucheerd door abrupte tot semi-abrupte 
retouches, die ventraal kunnen hernomen worden door gedeeltelijke vlakke retou-
ches. De basis is recht door continue, abrupte retouches die enkel dorsaal gelegen 
zijn. Bij een andere spits is het spitsgedeelte afgebroken. De linkerboord is enkel 
dorsaal sporadisch geretoucheerd. De rechterboord daarentegen draagt schuine 
retouches en is proximaal gekerfd door schuine retouches. De basis is concaaf door 
eveneens schuine dorsale retouches over de ganse breedte. Op twee andere spitsen 
tenslotte vertoont slechts de linkerboord, respectievelijk rechterboord continue 
abrupte retouches. De basis van beide artefacten is concaaf en wordt gevormd door 
dorsale continue, schuine retouches, hernomen door ventrale, vlakke retouches. 
De spits op afslag en één spits op kling kunnen beschouwd worden als eerder 
asymmetrische driehoekige spitsen terwijl de overige exemplaren duidelijk sym-
metrisch zijn. 

5. Geretoucheerde klingen. 

In het totaal bevat de collectie Spits vijf geretoucheerde klingen en klingfrag-
menten, waarvan er slechts één exemplaar geen roestsporen vertoont. Dit ene 
artefact vertoont op de linkerboord dorsaal fijne regelmatige semi-abrupte retou-
ches, die bijna continu werden aangebracht. 

6. Gekerfden. 

Het betreft twee gekerfde klingen. Het ene stuk vertoont ventraal een geretou-
cheerde kerf op de rechterboord. Ook het distale einde van deze kling blijkt gere-
toucheerd. Een ander exemplaar is een proximaal fragment dat eveneens ventraal 
gekerfd is op de rechter artefactboord door schuine retouches. 

7. Kloppers. 

Vijf kloppers, alle kernen voor zowelvde produktie van afslagen als van klingen 
zijn in min of meer meerdere mate beschadigd door de ploeg. Het betreft één 
sferische klopper waarvan het oppervlak bijna volledig bedekt is met klopsporen 
en vier kernen die slechts sporadisch klopsporen vertonen op één of beide uitein-
den en de verbindingsnerven. Een klopper bleek niet beschadigd door de ploeg, 
namelijk een kern voor de produktie van klingen en afslagen afgehaakt vanaf één 
vlak slagvlak. De randen van dit slagvlak zijn volledig bedekt met klopsporen en 
ook het tegenoverliggende uiteinde is door klopsporen afgerond. 
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Materiaal in andere gesteenten. 

De collectie bevat vier fragmenten van maalstenen, twee fragmenten van slijp-
stenen, acht dissels, waarvan vier volledige exemplaren en fragmenten rode oker. 

a. Maalstenen. 

Twee hoekfragmenten en twee fragmenten van de zijkant werden gedefiniëerd. 
Ook hier bleek één exemplaar roestsporen te vertonen. De fragmenten hebben een 
verschillende vorm. Twee stukken hebben een vlakke, afhellende bovenzijde en 
een vlakke onderzijde. De zijkanten zijn afgerond aan de hoeken en rechtop-
staand. Eén exemplaar hiervan heeft restanten van rode oker op breukvlakken en 
onderzijde. Eén hoekfragment heeft een concave bovenzijde met gebogen zijkan-
ten, afgerond aan de hoeken. De onderzijde is vlak. Een vierde fragment heeft een 
gelijkaardige vorm doch de zijkant is schuin gelegen waardoor het stuk verbreedt 
naar onderen toe. 

b. Slijpstenen. 

De twee fragmenten hebben beide een onregelmatige vorm. Het ene stuk ver-
toont bovendien zeer onregelmatige groeven op het oppervlak. Het andere exem-
plaar is vrij klein doch heeft een regelmatige v-vormige groeve. 

c. Dissels. 

De collectie is rijk aan disselmateriaal. Vier exemplaren bleven bovendien volle-
dig bewaard. Eén van deze volledige stukken is vermoedelijk een fragment van een 
grotere dissel dat echter als een aparte dissel verder werd benut en bewerkt. Een 
ander volledig exemplaar is wel over de ganse lengte bewaard met snede en staart-
gedeelte doch enkele fragmenten van het ondervlak en de zijkant zijn afgebroken. 
De overige artefacten zijn twee fragmenten met snede en één fragment met staart-
gedeelte. Eén dissel vertoont roest op het oppervlak. Zeven dissels zijn vervaar-
digd van amfiboliet en voor één exemplaar werd een fijnkorrelige zandsteenvarië-
teit gebruikt. Zij hebben alle een al dan niet uitgesproken gewelfde rugzijde die 
van de vlakke buikzijde gescheiden wordt door rechtopstaande zijkanten. Twee 
dissels verbreden naar de snede toe in tegenstelling tot twee andere stukken die 
lichtjes versmallen ter hoogte van de snede. De andere exemplaren zijn overal 
even breed. Ook bij deze dissels werd de absolute breedte, hoogte en hoogte/ 
breedte-index bepaald om ze vervolgens te kunnen inpassen in de typologie van 
J . P. R. MODDERMAN (1970) (fig.25). 
Na studie blijkt dat vijf dissels behoren tot type 3 (vlakke, brede dissels) en drie 
dissels beantwoorden aan de kenmerken van type 2 (brede, tamelijk hoge dissels). 

d. Rode oker. 

In de collectie werden zes fragmenten, waaronder twee slijpsporen vertonen, 
aangetroffen. Eén exemplaar hiervan heeft een driehoekige doorsnede en is lang-
werpig met spits toelopend uiteinde. Het andere fragment bezit een eerder onre-
gelmatige vorm. 
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Het aardewerk. 

Hier komen met uitzondering van één onversierde scherf met rand en drie 
oortjes en twee knobbeltjes, behorend bij onversierde potten, uitsluitend versierde 
potscherven voor. In totaal werden er 57 fragmenten gedetermineerd. De scherven 
met een combinatie van meerdere versieringsmotieven zijn in de meerderheid. Elf 
scherven dragen alleen een bandmotief en op vier scherven bleef enkel de versier-
de rand over. Een versierd kommetje kan gedeeltelijk geplakt worden. De diame-
ter aan de rand bedraagt 6,1 cm. Drie scherven hebben een zeer fragmentaire 
versiering. De versieringsmotieven komen volledig overeen met de types gedefi-
niëerd op het site (zie p. 56 e.v.). Wij sommen ze hierna op. Tussen haakjes 
wordt telkenmale aangegeven hoe dikwijls het motief in kwestie voorkomt. 

Bandmotieven: 
BM2 (1x), BM3 (1x), BM5 (1x), BM10 (4x), BM12 (1x), BM13 (4x), BM14 (4x), 
BM19 (2x), BM21 (3x), BM22 (2x), BM26 (2x). 

Randmotieven: 
RM2 (1x), RM3 (2x), RM16 (3x), RM17 (3x), RM34b (1x), RM34b : dit motief 
sluit volledig aan bij type 34 doch op de scherven in kwestie wordt het motief 
onderbroken door een knobbeltje. 

Onvolledige secundaire motieven: 
OSM13 (1x), 0SM26 (1x). 

Volledige secundaire motieven: 
VSM12 (3x), VSM13 (1x), VSM19b (1x), VSM24b (2x), VSM45b (1x), VSM62 
(1x), VSM19b: Twee horizontale rijen van afzonderlijke indrukken onder elkaar. 
De bovenste rij wordt gevormd door zes indrukken en de onderste rij door slechts 
twee indrukken. 
VSM24b: Twee parallelle vertikale rijen van drie of meer indrukken, elk afzonder-
lijk ingedrukt doch zodanig dicht bij elkaar dat zij als het ware een lijnmotief 
vormen. 

Onderbrekingen van het BM: 
—groep A: type 1 (2x), type VL4 (2x). 

type VL4: Zes vertikaal gegraveerde lijntjes. 
—groep B: type 6 (1x). 

Knobbelmotief: type 4 (1x), type 7 (1x). 

Oormotief: type 2 (1x), type 5 (1x), type 8 (1x). 

Besluit 

Tot besluit kunnen we stellen dat de collectie Spits, niettegenstaande het kwanti-
tatief eerder klein ensemble, toch een rijke variatie aan Bandkeramische voorwer-
pen vertoont. Alle types die mede het eigen karakter van de Bandkeramiek bepa-
len zijn hier vertegenwoordigd, In niets wijkt het af van het opgegraven archeolo-
gisch materiaal, waarvan het zeker een onderdeel vormt. 
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Fig. 36: Vlijtingen. 1: kern; 2: eindschrabber op afslagfragment; 3, 6-8: eindschrabbers op afslag; 4-5: 
eindschrabbers op kernrandkling; 9-13: eindschrabbers op kling; 14-15: eindschrabbers op 
klingfragment (1:1). 
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Fig. 37: Vlijtingen. 1-5: eindschrabbers op klingfragment; 6: dubbelschrabber; 8, 12: sikkelklingen met 
afgestompte boord; 7, 9, 13: eindschrabbers met sikkelglans; 10-11: sikkelklingen (1:1). 
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Fig. 38: Vlijtingen. 1: eindschrabber met sikkelglans; 2-3: dubbelschrabbers met sikkelglans; 4-6: 
afgeknotte klingen met sikkelglans; 7: boor met sikkelglans; 8: gekerfde kling met sikkelglans; 
9: geretoucheerde kling met sikkelglans; 10: sikkelkling met afgestompte boord; 11: boor - type 
1(1:1). 
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Fig. 39: Vlijtingen. 1, 9: boor-type 1; 2:boor gevormd door twee schuine afknottingen; 4,7: boor - type 
2; 3, 5-6, 8: boor-type 3; 10: halffabrikaat van spits; 11-12, 16: symmetrische driehoekige 
spitsen; 13: trapezoidale spits; 14-15, 17: asymmetrische driehoekige spitsen (1:1). 
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Fig. 40: Vlijtingen. 1-3: geretoucheerde klingen; 4-5: gekerfde afslagen; 6-8: gekerfde klingen; 9-12: 
klingen met afgestompte boord; 13: afgeknotte afslag (1:1). 
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Fig. 41: Vlijtingen. 1-3: afgeknotte klingen; 4: afgeknotte afslag; 5: afgeschilderd stuk; 6-7: kernklop-
pers (1:1). 
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Fig. 42: Vlijtingen. 1-3: dissels; 4-5: fragmenten geslepen rode oker (1:1). 
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Fig. 43: Vlijtingen. Het versierd Bandkeramisch aardewerk (1:2). 
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Fig. 44: Vlijtingen. Het versierd Bandkeramisch aardewerk (1:2). 

99 



.ijetagEbz,..1 

, 

2 

h:‘ , 	19 

0 1 2 3 Cm 

17 
// 

20 

\, 

22 

\ 

21 

Fig. 45: Vlijtingen. Het versierd Bandkeramisch aardewerk (1:2). 
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Fig. 46: Vlijtingen. Het versierd Bandkeramisch aardewerk (1:2). 
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Fig. 47: Vlijtingen. Het versierd Bandkeramisch aardewerk (1:2). 
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Fig. 48: Vlijtingen. Het versierd Bandkeramisch aardewerk (1:2). 
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Fig. 49: Vlijtingen. 1-18: het versierd Bandkeramisch aardewerk (1:2); 19-21: het niet- Bandkeramisch 
versierd aardewerk (1:2). 
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Fig. 50: Vlijtingen. 1-9: oortjes op niet-versierd Bandkeramisch aardewerk (1:2); 10-22: knobbels op 
niet-versierd Bandkeramisch aardewerk (1:2). 
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Fig. 51: Het niet-versierd Bandkeramisch aardewerk (1:2). 
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