
KLOKBEKERMATERIAAl TE KRUISHOUTEM-KAPELLEKOUTER 
(OOST~VlAANDEREN)1 EEN VOORLOPIG VERSLAG. 

K. BRAECKMAN 

rt 1989 worden te Kruishoutem 9 alige opgravingen 
uitgevoerd door het Archeologisch Museum van Zuid
Vlaandersn. hst Seminarie voor Archeologie van de R.U.G. 
en het N.F.W.O. Dit project richt zich op de st ie 
esn Gallo-Romeinss vicus en de daaropvolgende sporen t 
de vroege en late middeleeuwen. In 1990 ward vooral e ct, 

tisanale zone van de vicus onderzocht. Nadat terreinpros
pectie reeds prahistorisch(lithisch) materiaal ad 
va ,ward tijdens deze campagne ook laat-neolithis 
teriaal in situ aangetroffen. De vondst van di 
materiaal was de aanleiding tot deze korte vandstmelding. 
De eigenlijke studie van deze archaeologicae is momenteel 
nog volop aan de gang. 

1. Lokalisatie 

De gemesnte Kruishoutem 1s te situersn in het zuidweste van 
de provincie Oost-Vlaanderen(fig.1). De site Kapellekouter 
is gelokaliseerd op de noordwestelijke flank van een uitge
sproken heuvelplateau(ca.70m a.p.). BOdemkundig bevinden we 
ons op de sCheiding van de zand- en zandlesmstreek. 

2. Archeologische sporen en materiaal 

l : 

In een zeer sterk verstoorde zone werd op een diepte van ca. 
80cm onder het maaiveld een langwerpige kuil(fig,2) ingete
kendo Dit moeilijk af te lijnen spoor had een bruine tot 
roodbruine,zandige vulling met enkele houtskoolstippen. 
In doorsnede was slechts een 10-tal cm van de structuur be
\;Ja,ard(fig.2) . 
Deze kuil bevatte de fragmenten van twee Klokbekers die in te
kening vrij volladig te herstellen waren. Seide zijn van het 
Al1-0ver-Ornamented type. 
De grootste beker(fig.3) heeft een uitgesproken S-vormig pro
fiel; bewaarde hoogte: 25cm, diameter rand: 14cm. Hat stuk 

een homogeen reducerend baksel verschraald met 
rtskorrels die soms vrij grof zijn(5mm). Buiten- en vooral 

nnenzijde zijn mooi g8g1ad. De kleur van de buitenzij 1s 
ruin tot roodbruin; de binnenzijde 1s grijs tot bruingrijs. 

De r is over het gehele oppervlak versierd met rijen 
horizontale indrukken, aangebracht met een kerfspatel. 
Esn tt",eede beker(fig.4) haeft evsneens een S-vormig pr'ofiel. 
Bewaarde hoogte: 16cm, diameter rand: 11cm. De r heeft 
een vrij homogean reducerend baksel; de verschraling bestaat 
uit fijne tot matig grave kwartskorrels. Binnen- en buitenop
pervlak zijn geglad. De buitenzijde is bruin tot roodbruin, 
de binnenzijde grijs tot bruingrijs. De versi in9 bestaat Ult 
4 aml horizontale banden net r rand. bande 
z i j n aangebracht met een kerfspate 1" Ve ,-de ris de beke ove 
het gehele oppervlak versierd met een visgraatmotief, oak aan
gebrach't met de kerfspatel. 
Verdar w~rden in de gebioturbeerde zone naast en boven de kui 
oak enkele silexartefacten aan roffen, W.o. een corticale 
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klingschrabber(fig.5)en enkele geretoucheerde afalagen. Op de 
rand van de kuil werd tenslotte een opmerkelijke vondst 
gedaan, nl.een maal- of polijststeen in een Boort 
kwartsietische zandsteen. Het betreft een platte ligger met 
twee gepo1 ijste zijden en anderzijds een halfronde laper in 
dezelfde grondstof waarvan de platte zijde eveneens 
po li jstsporen vertoont.' 
Esn laatste stuk dat zeker dient vermeld is een wandscherf van 
een derde Klokbeker(fig.6), aangetroffen in de bovenzone van 
bovenvermelde kuil. Het betreft een scherf versierd met 
omlopende banden, aangebracht met aen kerfspatel.Tussen die 
banden zijn rijen verticale indrukken aangebracht, die sen 
soort wafelmotief tot gevolg hebben. Ohderaan daarentegen be
merken we de aanzet van een geometrisch patroon. 

3" Besluit 

Het betreft hier een in velerlei opzichten belangwekkende 
vondst. Het is immers de eerst keer dat in Vlaanderen Klok~ 
bekers van het A.O.O.-type in kontext aangetroffen worden. 
Ook wijzen bepaalde elementen erop dat we hier meerdan 
waarschijnlijk met een verstoorde grafcontext te maken hebben; 
met als grafmobilair twee bekers en mogelijk ook de silex~ 
artefacten en de maal-of polijststeen. 
Door de sterke verstoring waren jammer genoeg mogelijke 
randstructuren niet meer te onderkennen, alhoewel de vorm 
van de kuil een inhumatiegraf niet onwaarschijnlijk maakt. 
Opmerkelijk is tenslotte ook de vondst van de scherf van een 
late Klokbekerin de bovenzone van het A.O.O.-graf. Mogelijk 
is deze afkomstig van een ander verstoord(secundair?) graf. 
Deze vondsten vormen een belangrijke aanvulling in de reeds 
relatief talrijke KB-vondsten in het Oostv1aamse Schelde-Leie~ 
regio. Een nieuwe studie van al1e KB-vondsten uit de regio 
wordt in het vooruitzicht geste1d. 
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Lijst der figuren 

fig.1: Kruishoutem-Kapellekoute r ; algemene lokalisatie. 
f1g.2: Plan en lengteprofiel van de (graf)kuil. 
f1903: Klokb;9ker 1. 
fig.4: Klokbeker 2. 
fig.5: Klingschrabber. 
flg.6: Wandfragment van klokbeke uit gebioturbeerde zone 

boven de kuil. 
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Fig.5 

Fig. 6 




