VROEGSTE LANDBOUWERS (4500 - 2100 V. CHR.)

JAGERS, VISSERS EN VERZAMELAARS UIT
DE MIDDEN STEENTIJD (8500 -4500 V. CHR.)
De ligging van het
onderzoeksterrein
Olthof-Noord aan de
zuidkant van Deventer.

Het onderzochte gedeelte van de langgerekte zandrug
langs het dal van de Dortherbeek in Epse heeft in de
prehistorie grote aantrekkingskracht uitgeoefend op
mensen die hier in de buurt verbleven. De oudste vondsten dateren uit de Midden Steentijd. In deze periode
bevond zich veel bos in deze omgeving. In het dicht
beboste gebied en langs de beek is door kleine groepjes
rondtrekkende mensen met pijl en boog gejaagd op
wilde dieren zoals reeën, zwijnen en vogels. Hiervan
getuigen kleine vuurstenen pijlpunten die op het terrein
zijn aangetroffen.
Bij afwezigheid van metaal, was vuursteen het aangewezen soort gesteente om messen en pijlpunten van te
maken. Met vuurstenen werktuigen, zoals schrabbers en boortjes, zijn huiden gereinigd en bewerkt. Bij het
maken van deze gereedschappen ontstonden als afval vuursteenafslagen, waarvan honderden stuks zijn teruggevonden. Deze mensen woonden in gemakkelijk te verplaatsen tenten van huiden of hutjes van hout en riet.
Op het hoogste gedeelte van het terrein werden op open plekken tussen de daar toen groeiende bomen en
struiken regelmatig ronde kuilen gegraven, waarin vuur is gestookt. In deze stookkuilen werden waarschijnlijk
groenten, plantenwortels en noten bereid. Ook werden vlees en vis gestoofd, gerookt en gedroogd om ze op
te kunnen eten of langer te kunnen bewaren. Meer dan zestig kuilen zijn goed herkenbaar door achtergebleven
as en houtskool; ze laten zien waar de mensen in de Midden Steentijd kookten.

In de Late Steentijd boeten jacht, visserij en het verzamelen van plantaardige voedingsstoffen als middelen van
bestaan geleidelijk aan belang in. Akkerbouw en veeteelt doen hun intrede. Mensen trekken niet meer rond,
maar gaan op een vaste plaats in het landschap wonen en bouwen hier stevige houten huizen. Naast eenvoudig
te vervoeren, lichte leren buidels en rieten manden, worden nu ook potten gemaakt van gebakken klei. Hierin
wordt gekookt en etenswaar opgeslagen. Aardewerk heeft als grote voordelen dat het gemakkelijk in allerlei
gewenste vormen kan worden gemaakt, dat het vloeistoffen kan bevatten en dat het vuurbestendig is. Tijdens
de opgraving zijn kuilen met afval van de bewoners uit de Late Steentijd aangetroffen. Behalve vuurstenen zijn
er diverse scherven aardewerk met opvallende versieringspatronen gevonden. Deze zijn toe te wijzen aan boeren van de Klokbekercultuur (2500 - 2000 v. Chr.). Daarmee vormt Olthof-Noord de eerste vindplaats van deze
vroegste generatie landbouwers in de gemeente Deventer. Vindplaatsen van nederzettingen uit deze periode
zijn ook in andere delen van Nederland zeldzaam en archeologisch nog weinig onderzocht. Ook dit maakt
Olthof-Noord bijzonder.

1 = kringgreppels, langbedden en
crematies
2 = locaties van boerderijen uit de
latere IJzertijd (400 v. Chr. tot begin
van jaartelling)
3 = dekzandrug
4 = dekzandlaagte

BRONSTIJD BOEREN 2100 - 750 V. CHR.
Uit de volgende periode, de Vroege Bronstijd (2100 -1800 v. Chr.), zijn op verschillende plaatsen op het terrein ten noorden van boerderij De Olthof losse
vondsten aangetroffen zoals aardewerk met ‘wikkeldraadversiering’ en een vuurstenen pijlpunt. Deze voorwerpen zijn te beschouwen als afval van meerdere
boerenerven die in deze periode hier in buurt hebben gelegen.
In de Midden en Late Bronstijd (1800 -750 v. Chr.) is de hoogte langs de Dortherbeek gedurende langere tijd onbewoond geweest. De resultaten van het
verkennende proefsleuvenonderzoek dat in 2000 en 2001 plaatsvond in EpseNoord doen veronderstellen dat de boerderijen uit deze periode zich meerdere honderden meters westelijk van het opgegraven gebied bevonden. Het
onderzochte terrein raakte in deze periode vermoedelijk weer dicht begroeid
met bos. Op bepaalde momenten kan dit gebied nog dienst hebben gedaan als
akkerland.
EEN URNENVELD UIT DE VROEGE IJZERTIJD (750-500 V. CHR.)

In het zand tekent zich een stookkuil
met een gitzwarte vulling uit de
Midden Steentijd af.

Overzichtsplattegrond van het
opgegraven urnenveld uit de
Vroege IJzertijd (750 tot 500 v. Chr.)
op het terrein Olthof Noord.

Pijlpunt van vuursteen
uit de Vroege Bronstijd
(2100 tot 1800 vóór Chr.).
Lengte 3 cm.

Tijdens de tweede week van de opgraving kwamen op 1 meter onder het maaiveld de resten van een prehistorische begraafplaats tevoorschijn. Het vervolgonderzoek heeft er zich voor een belangrijk deel op gericht een
zo groot mogelijk gedeelte hiervan vrij te leggen. Het grafveld strekte zich uit over een oppervlakte van minimaal 185 bij 35 m over de top en de flanken van de dekzandrug.
Het karakter van de aangetroffen vondsten (urnen) en grafstructuren (grafheuvels en langbedden) duidt erop
dat dit grafveld gedateerd uit de Vroege IJzertijd. In deze periode was het gebruikelijk om de doden te verbranden op een brandstapel. Na de crematie verzamelden de nabestaanden de sterk verbrande botresten en eventuele meeverbrande bijgiften tussen het houtskool, om ze vervolgens te plaatsen in een kuiltje, dat werd afgedekt met een heuvel. Omdat de crematieresten vaak zijn bijgezet in een urn van aardewerk, wordt zo’n begraafplaats ook wel een urnenveld genoemd. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn resten van in totaal 38 graven aangetroffen. Naar schatting is daarmee ongeveer 75% van het urnenveld opgegraven. Mogelijk heeft de
begraafplaats zich in noordelijke en zuidoostelijke richting nog verder uitgestrekt. Daar zullen in een volgend
onderzoek opgravingen worden gedaan.

Archeologische periode-indeling en voornaamste
activiteiten in Olthof-Noord.

De zwarte vlekken zijn de met houtskool en as opgevulde stookkuilen uit
de Midden Steentijd (8500-4500 v. Chr.).

Reconstructie van verschillende in Epse-Noord aangetroffen
typen grafmonumenten uit de Vroege IJzertijd.
A = langbed met rechthoekige randgreppel,
B = grafheuveltje zonder randstructuur,
C = grafheuvel met niet-onderbroken kringgreppel,
D = grafheuvel met door palen gemarkeerde onderbreking in
kringgreppel,
E = grafheuvel met onderbreking zonder palen in kringgreppel.

Binnen het grafveld komen verschillende typen grafstructuren voor. In meer dan twintig gevallen is rondom de
grafheuvel een ronde ‘kringgreppel’ met een oorspronkelijke breedte van 50 tot 75 cm gegraven. De diameter
van deze kringgreppels varieert tussen 2,5 en 6,75 m. Hoe groter de greppel, hoe groter het volume zand dat
beschikbaar was om hierbinnen de grafheuvel uit op te werpen. Deze grafheuvels waren niet zo hoog, vaak niet
meer dan 50 cm. De archeologen hebben de indruk dat in het urnenveld bijna alle bewoners van het gebied werden begraven, mogelijk met uitzondering van de allerjongste kinderen. Deze periode staat in contrast met die van
de Late Steentijd tot en met de Midden Bronstijd. Uit deze periode zijn veel zijn veel grotere, vaak 1,5 tot 2 m
hoge grafheuvels bekend. In tegenstelling tot grafheuvels uit de Vroege IJzertijd, lagen deze dikwijls in kleine
groepjes bij elkaar en werd hierin alleen de belangrijke personen begraven, soms met meerderen in één heuvel.

Het graven van greppels rondom grafheuvels had vermoedelijk tot doel een symbolische grens te trekken tussen de wereld van de doden en de wereld van de levenden. Daarnaast werd de plaats van een individueel graf
hierdoor sterker geaccentueerd, waardoor dit later minder snel zou worden verstoord. In minimaal zes greppels bevond zich een smalle onderbreking in de kring, meestal in het oosten of het zuidoosten. Dit fenomeen
is op grote schaal bekend uit Zuid-Nederland en België; in Noord-Nederland komt dit verschijnsel minder vaak
voor. Hetzelfde geldt voor de grotere kringgreppels met een doorsnede van meer dan 6 m. De drie exemplaren die hiervan in Olthof-Noord zijn aangetroffen, kennen vooral parallellen in het zuiden. Hieruit kan worden
afgeleid dat de bewoners van Epse in de Vroege IJzertijd de nodige sociale contacten onderhielden met mensen uit zuidelijke streken. Eén kringgreppel verdient speciale aandacht, omdat hierin aan beide zijden van de
onderbreking een paal heeft gestaan. Hoewel het hout hiervan zoals gebruikelijk in de loop der tijd volledig is
weggerot, zijn de contouren van de kuilen waarin deze palen gefundeerd waren, nog als een grondverkleuring
te zien. Mogelijk zijn dit soort onderbrekingen in kringgreppels destijds beschouwd als ‘toegangen tot het
dodenrijk’, die bij een bepaalde zonnestand (in de richting van de doorgang) contact met de begraven persoon
mogelijk maakten of die de overleden persoon hielpen het hiernamaals te bereiken.

De contouren van de met bruin zand opgevulde
randgreppel van het rechthoekige langbed, circa 600 v.Chr.
De donkere laag langs de opgravingsput is het esdek uit
de Late Middeleeuwen.

Langbedden
Binnen het urnenveld zijn twee opvallend grote grafmonumenten aangetroffen, die bestaan uit een langgerekte
heuvel. Dit zijn zogenaamde ‘langbedden’. Het eerste
langbed wordt geflankeerd door twee ongeveer evenwijdige greppels met een tussenruimte van 1,25 tot 2,25 m
over een lengte van circa 14 m (‘type Someren’). Het
andere langbed wordt omsloten door een rechthoekige
greppel van 2,75 bij 15,5 m. Beide typen langbedden zijn
karakteristiek voor de Vroege IJzertijd. Langbedden zijn
de graven waarin personen die binnen families een buitengewoon belangrijke rol hebben gespeeld, de ‘stichters’ of ‘chiefs’, hun laatste rustplaats kregen. Afgaande
op hun vorm, kunnen langbedden symbolisch hebben
verwezen naar het huis van deze hoofdpersonen. Helaas
zijn binnen deze sporen van greppels geen crematieresten of restanten van urnen aangetroffen. Deze zijn,
net zoals bij de meeste aangetroffen graven met een
kringgreppel, door het ploegen van boeren in de Late
Middeleeuwen of daarna volledig verdwenen. Dit is een
teken dat de urnen binnen greppels doorgaans ondiep
werden ingegraven.

Urnen en bronzen bijgiften
Delen van urnen met crematie zijn aangetroffen in dertien diepere grafkuilen zonder kringgreppel er omheen.
Boven deze urnen bevond zich een klein grafheuveltje. Om de crematieresten ter aarde te bestellen, zijn uit de
huisraad verschillende potten uitgekozen. In twee urnen zijn bronzen voorwerpen aangetroffen, die de dode op
de brandstapel heeft meekregen. Hieronder is een klein haakje, mogelijk afkomstig van een kledingspeld. De
andere zijn de resten van twee bronzen kralen die zijn gedragen door een meisje of jonge vrouw.

De begraven boeren en boerinnen
Karakteristiek voor een urnenveld is dat het meerdere eeuwen in gebruik bleef om de doden te begraven. Zo’n
grafveld gold niet alleen als een plek die werd gekoesterd om herinneringen aan (mythische) voorouders levend
te houden en op die manier de groepsidentiteit te versterken, maar ook als een vaste plek binnen het woongebied van één of meerdere families. Het was een begraafplaats die door één of hooguit twee boerenfamilies
tegelijkertijd is gebruikt. Het aantal mensen dat in het urnenveld van Olthof-Noord werd begraven ligt rond de
50. De boerengemeenschap die 200 jaar lang gebruik maakte van deze begraafplaats bestond uit zes tot acht
personen, de gezinsgrootte van een boerengezin in de Vroege IJzertijd.
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STEENTIJDJAGERS en prehistorische BOEREN
langs de DORTHERBEEK

BEWONING NÁ DE VROEGE IJZERTIJD

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK aan de NOORDKANT van BOERDERIJ
Na de Vroege IJzertijd werd het onderzochte gebied tijdelijk verlaten. In de latere IJzertijd, tussen circa 400 v.
Chr. en het begin van de jaartelling, werd een
drietal boerderijen gebouwd. Deze kwamen
dwars over graven en over een langbed te liggen.
Kennelijk werd door de bouwers van deze huizen
weinig waarde meer gehecht aan het oude grafveld of was de plaats niet meer herkenbaar. Tot
200 n. Chr. bleef het gebied bewoond. Aan de
noordoostkant van het urnenveld bevond zich
rond 100 n. Chr. langs het dal van de Dortherbeek een kleine Germaanse nederzetting, waarvan de bewoners uit moerasijzererts ruw ijzer
produceerden; zij importeerden diverse goederen
uit het Romeinse Rijk, waaronder snuisterijen als
glazen armbanden en fraaie kralen. Na deze tijd
raakte het terrein enige eeuwen ontvolkt om pas
in de vroege 13 de eeuw opnieuw te worden ontgonnen. Uit deze tijd stamt de oudste boerderij,
De Olthof. Deze grote houten boerderij lag aan
De plattegrond van een boerderij uit de latere IJzertijd (400 v. Chr. tot het
de zuidkant van de huidige Olthof. Vanaf dat mobegin van de jaartelling) die over graven uit de Vroege IJzertijd heen is
ment is de zandrug aan de noordkant van De
gebouwd. De grondsporen die wijzen op de plaatsen waar de wand- en
Olthof bijna permanent in gebruik gebleven als
binnenpalen stonden, zijn voor de gelegenheid gemarkeerd met houten
stammetjes.
landbouwgrond en hebben de boeren een dikke
laag zwarte vruchtbare grond, het
esdek, opgebracht. Dit esdek heeft
de prehistorische lagen hieronder
beschermd tegen verstoringen door
de moderne landbouw.
Fragment van een blauw-gele glazen La Tène-armband,
ste
gevonden in een hutkom uit de 1 eeuw n. Chr.
Lengte 3,1 cm.

de OLTHOF in EPSE-NOORD (GEMEENTE DEVENTER)

Als grafgift meegegeven kraal van bronsblik
uit de Vroege IJzertijd, ø 1,5 cm.

Een glazen meloenkraal uit de Romeinse tijd (1

ste

eeuw), ø 1,5 cm.
Archeologen leggen de kringgreppels vrij.

COLOFON

Een urn uit de Vroege IJzertijd (750 -500 v. Chr.). Door
ploegen is de bovenkant van deze pot in later tijd beschadigd.

Doorsnede door een
begravingskuil met
onderin de resten van
een gecremeerde
bewoner van EpseNoord. Vermoedelijk
zijn deze menselijke
overblijfselen
oorspronkelijk bijgezet
in een buidel van
textiel of leer, die in de
droge grond is vergaan.
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Opgravingen in het zuiden van de gemeente Deventer hebben belangwekkende vondsten opgeleverd. Van juli tot en met december 2005 heeft Archeologie Deventer het
gebied onderzocht tussen het Epser Bos en de Rijksweg A1, waar over enige tijd het
Bedrijvenpark A1 wordt ingericht. Onderzocht is een terrein op een hoge zandrug
langs de Dortherbeek; het heeft een oppervlakte van 1 hectare, ongeveer twee voetbalvelden groot. Bijzonder op deze plek is dat sporen van bewoning zijn gevonden uit
minstens vijf verschillende tijdperken van de prehistorie, van de Midden Steentijd
(8500 v. Chr.) tot de Late IJzertijd (het begin van onze jaartelling) en uit de Romeinse
tijd en Middeleeuwen. Vooral de ontdekking van een ‘urnenveld’ uit de Vroege IJzertijd
was een grote verrassing.

