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De studie van menselijke crematies uit twee urnen-
veldennecropolen te Velzeke (O.-Vl.)

Cuv DE MULDER en Liesbeth Svttrs

Samenvatting

Tijdens de opgravingen in de jaren'70 werden twee grafuelden uit de late bronstljd / vroege ijzertijd onderzocht te
Velzeke (gemeente Zottegem, Oost-Vlaanderen). Het antropologisch onderzoek van het botmateriaal heeft nieuwe inzichten
betreffende de twee urnengrafuelden te Velzeke opgeleverd. Bij het onderzoek van de crematieresten werden de volgende
aspecten gedocumenteerd: de verbrandingsgraad van het bot, de mate van fragmentatie van het been, een inventaris van
de menselijke resten en de bepaling van het geslacht en de leeftijd.

De site aan de Paddestraat fungeerde als begraafplaats vanaf het begin van de late bronstijd tot in de beginÍase van
de vroege ijzeftijd.35 bijzettingen konden bestudeerd worden. Op het vlak van de leeftijdsbepaling konden 8 kinderen en
18 volwassenen onderscheiden worden. Van de groep volwassenen kon het geslacht met enige mate van zekerheid bepaald
worden bij 5 vrouwen en 3 mannen. Een urnengraf bevatte de restanten van een volwassenen vrouw en een neonaat. Op
het bot van een volwassen man werden sporen van arthritis vastgesteld. Alhoewel de kinderen ondervertegenwoordigd
zijn wordt de volledige bevolkingstructuur in de begraafolaats aangetroffen in de site aan de Paddestaat.

Het grafueld aan de Provinciebaan werd in gebruik genomen in het begin van de vroege ijzerttjd. De tien onderzochte
crematies vertegenwoordigden 8 volwassenen, waarvan 5 mannen. Vrouwen en kinderbijzettingen werden niet aangetroffen.
Deze mannelijke hegraafplaats weerspiegelt waarschijnlijk de sociale veranderingen die in de vroege ljzertljd optraden
in het gebied. Craf 6, een relatief specifieke bijzetting, herbergde de restanten van een bejaarde man, die kan beschouwd
worden als een lokale leidersfiguur. Deze bijzetting is tevens het oudste graf van de necropool. Verder valt dit crematiegraf
op door zijn relatief rijk karakter. In de urne waren fragmenten van andere bijgaven in de vorm van aardewerk gedeponeerd.
Om zijn sociale positie en de veranderingen binnen de gemeenschap te benadrukken, werd een nieuwe begraafplaats
uitgekozen ten koste van de necropool aan de Paddestraat, die in de beginfase van de vroege ijzertijd ophield te functioneren.
Zoals de andere grafuelden in Oost-Vlaanderen werd de necropool aan de Provinciebaan voor het einde van de vroege
ljzertijd verlaten.

Résumé

Au cours de fouilles dans les années soixante-dix, deux nécropoles du Bronze final/premier Age du Fer ont été partiellement
inaestiguées à Velzeke (Zottegem, Flandre orientale). L'étude anthropologique des ossements a liaré de nouaelles informations concernant
les deux cimetières. Pour étudier les incinérations, diaers aspects ont été pris en compte : Ie degré de combustion, la fragmentation
des ossements íncinérés, I'inaentaíre des restes humains et la détermination du sexe et de I'àge.

Le site de la Paddestraat a fonctionné comme cimetière du Bronze final au début du premier Age du Fer. On a pu étudier
35 incinérations. En ce qui concerne la détermination de I'àge, on a dístingué 8 enfants et 18 adultes. La détermination du sexe nous
montre aaec une certitude relatiae Ia présence de 5 femmes et 3 hommes adultes. l..ln homme adulte présentait des traces d'ostéophytose
(arthrite). Une tombe à urne contenait les restes d'une femme et d'un nourrisson. Quoique les enfants soient mal représentés,la structure
complète de Ia population (enfants, hommes et femmes) est attestée dans le site de la Paddestraat.

La nécropole de la Proainciebaan a été utilisée dès Ie début du premier Age du Fer. Les dix incinérations étudiées représentaient
8 adultes, dont 5 hommes. On n'a pas découaert d'incinérations de femmes et d'enfants. Cette nécropole à forte population masculine
reflète probablement les changements sociaux qui se sont produits dans la région pendant Ie premier Age du Fer. La tombe 6, contenait une
incinération exceptionnelle, notamment les restes de l'homme Ie plus àgé dans Ia nécropole. lI aaait une taille de 1,75 m. De toute
éaidence, il a eu des problèmes de gingiuite. Certaines indications suggèrent que cet homme peut être considéré clmme un chef local. Sa
tombe est la plus ancienne de Ia nécropole et a liaré un mobilier funérnire relatiuement riche, consistant en diaers aases d'accompagnement.
Afin d'accentuer sa position sociale et les changements dans la société durant la transition de I'Age du Bronze/Age du Fer, cette
nouaelle nécropole supplante la néuopole, de la Paddestraat, Qui a été abandonnée au début du premier Age du Fer. Comme les autres
champs d'urnes en Flandre orientale, elle a été désertée aaant Ia fin du premier Age du Fer.

1. IxrErnrruc

Het archeologisch onderzoek van de jaren
'70bracht voor het eerst protohistorische sporen
aan het licht te Velzeke, een deelgemeente van
de stad Zottegem (provincie Oost-Vlaanderen).
De beide vindplaatsen liggen op een zuidwest-
noordoost georiënteerd plateau, ingesloten
tussen twee beken. Bodemkundig is de site

gelocaliseerd in de leemstreek. De twee grafvel-
den zijn te situeren op de zuidelijke bovenrand
van een helling. Tussen beide begraafplaatsen
bedraagt de afstand in vogelvlucht iets meer dan
L km (fig. 1).

Yan 1970 tot 7974 werd op een vindplaats
langsheen de Provinciebaan een urnengrafveld
uit de vroege íjzertljd onderzocht. De site was
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Fig. 2 - Aanduiding van de sleuven, opgegraven op de site van de Paddestraat, op het kadasterplan.

echter verstoord door de latere Gallo-Romeinse
occupatie; een circulaire structuur en elf crema-
tiegraven waren nog bewaard gebleven. Deze
crematies kunnen onderverdeeld worden in een
beenderpakgraf en tien urnengraven, verder op
te splitsen in negen urnengraven in de strikte
zin van het woord en een brandafvalgraf. Het
grafveld vangt aan in het begin van de vroege
ijzertrjd (HA C) en houdt op te functioneren
op het einde van de periode Ha C/Ha D.
De levensduur van de begraafplaats heeft ver-
moedelijk ongeveer 200 tot 250 jaar bedragen.
Van de necropool is enkel de zuidelijke grens
vastgesteld.

In 1975-76 werd een tweede necropool,
op ongeveer 1 km ten zuidwesten van de
eerstgenoemde zone langsheen de Paddestraat
opgegraven. Tijdens ruilverkavelingswerken in

deze sector werden in 1987 op ca. 100 m
ten oosten van de eerste opgravingscampagne
een aantal nieuwe incineraties aangesneden
(fig. 2). De begraafplaats strekte zich over
een afstand van meer dan 140 m uit en
nergens werden de grenzen ervan vastgesteld.
Dit tweede urnenveld was ouder en dateerde
uit de late bronstijd (Ha A2) en werd verlaten
in de loop van de vroege ijzertrjd (Ha C). Op
basis van de huidige stand van het onderzoek
1 a tbedroeg de occupatieperiode van de site ca. 400
à 500 jaar. Deze necropool was gedurende een
bepaalde periode gelijktijdig in gebruik met
het urnenveld aan de Provinciebaan. Tijdens
het onderzoek zijn er voorlopig éénenveertig
graven op de site van de Paddestraat aan het
licht gekomen. Op het vlak van de typologie
van de crematies is opnieuw het overwicht van

Bladzijde links:

Fig. 1 - Uittreksel van de bodemkaart met aanduiding van de grafuelden.

lffi:l

| | Leembodems lliiiilliiiiif fl Alluviale gronden

O Grafueld van de Paddestraat 
Q Grafveld van de Provinciebaan.
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de urnengraven opvallend. In het totaal zijn
er negenendertig urnengraven, op te splitsen
in negenentwintig urnengraven sensu stricto en
zev enbrandafvalgraven. !'an drie crematies was
niet te onderscheiden of het een urnengraf of
een brandafvalgraf betrof. Tenslotte was er nog
een beenderpakgraf en een ondetermineerbare
bijzetting (De Mulder & Rogge, I99S).

2. METHoDoLoGIE

Het onderzoek van de verbrande crematie-
resten werd pas in 1997 en 1998 uitgevoerd door
Liesbeth Smits (De Mulder & Smits, 1999). Wij
presenteren hier de resultaten van het onder-
zoek. Gezien de beide sites maar gedeeltelijkzijn
opgegraven, bieden de ingezamelde gegevens
een eerste onvolledig beeld van de twee necro-
polen.

Bij het onderzoek van gecremeerde botten
worden divcrse facetten bekeken (Smits & Hid-
dink, 1999). De verbrandingsgraad kan bepaald
worden door de kleur van het bot, die verandert
onder invloed van de temperatuur en de duur
van de verbranding. De kleur van het verbrande
bot is een indicatie voor de verbrandingsgraad.
Vijf fasen van verbrandingsgraad worden onder-
scheiden; variërend van fase 1 met een donker-
bruine kleur, zeer slecht verbrand botmateriaal
en een temperatuur van minder dan 275" tot
fase 5, gekarakteriseerd door een oudwitte kleur
van het bot, zeer goed verbrand been en een
temperatuur van meer dan 800o (Wahl, 1982).

Door de verbranding kan het bot veranderen
van vorm. De fragmentatie van het verbrande
been is verder afhankelijk van depositionele en
postdepositionele processen. Na de crematie is
het bot erg broos en gemakkelijk breekbaar. Frag-
mentatie van het materiaal kan ook doelbewust
gebeuren door de nabestaanden. Een andere
factor bij de fragmentatie is de depositiewtjze
van de gecremeerde restanten. De plaatsing in
een urne biedt een grotere kans op bescherming
en bewaring van grote fragmenten dan verbrand
botmateriaal dat in een kuil wordt gedepo-
neerd. De beschrijving van de fragmentatie kent
eveneens vijf stadia variërend van zeer klein
(< 1,5 cm) tot zeer groot (4,6-5,5 cm en groter).

De mate van compleetheid kan worden vast-
gesteld door het inventariseren van de crematie-
resten; rekening dient te worden gehouden met
depositionele en postdepositionele factoren. Bij

de inventarisatie worden de menselijke restan-
ten in de volgende categorieën onderverdeeld:
hersenschedel, aangezichtsschedel, axiaal skelet
(schoudel, wervels, ribben, bekken), diafyse ex-
tremiteiten (armen en benen) en epifyse extremi-
teiten (gewrichten).

De geslachtsbepaling berust zoals bij inhu-
maties op vorm- en grootteverschillen van de
geslachtskenmerken van de schedel en het bek-
ken. Deze gebeurt op basis van de aanwijzingen
van de Workshop of European Anthropologists
(1980). Verder is het onderscheid in robusticiteit
van het post-craniële skelet tussen mannen en
vrouwen een aanwljzrng. De grootte van de
gewrichten en de schachtdikte van de lange pijp-
beenderen kunnen hiervoor worden gebruikt
(Schutkowski & Himmel, 7987). Een methode,
specifiek gebruikt voor de geslachtsbepaling op
basis van crematieresten, werkt met de pars pe-
trosa (rotsbeen), een botstuk binnen de schedel,
dat vrij dik en massief is (Wahl, 1982; Schutkow-
ski, 1983). Het rotsbeen blijft bij crematies vaak
geconserveerd. Deze methode is een metrische
geslachtsbepaling, die op basis van een aantal
discriminatie-analyses wordt berekend.

Bij de leeftijdsbepaling worden in principe
dezelfde methoden gebruikt als bij de inhu-
maties. Onderzoek van de tanden en van de
ontwikkeling van de epifysen en de schedelna-
den levert informatie op betreffende de leeftijd
van de overledene. De leeftijd van kinderen
wordt vooral op basis van het gebit bepaald;
voor volwassenen hanteert men hoofdzakelijk
de staat van de schedelnaadsluiting. Een nieuwe
aanvullende methode is de kwalitatieve his-
tologische leeftijdsbepaling (Hummel & Schut-
kowski, 1993), maar deze werd niet toegepast
op het verbrand botmateriaal van de Velzeekse
necropolen.

3. Hnr GRAFVELD VELzEKE/PADDESTRAAT

Momenteel zijn er éénenveertig crematies op-
gegraven op de necropool van de Paddestraat.
Door de erosie op de helling en de landbouwacti-
viteiten zijn talrijke graven gedeeltelijk tot zwaaÍ
verstoord. Vij fende r tig bljzettingen (85,4 %) zljn
anthropologisch bestudeerd (Tabel 1).

Het gewicht van de bewaarde crematieres-
tanten schommelt tussen 16 g tot 920 g (fig. 3).
Het gemiddelde bedraagt 210 g. Dit lage cijfer
is te wijten aan postdepositionele factoren als
erosie en beploeging.
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Grafnummer
Gewicht

oó
Fragmentatie

cm
Verbranding Geslacht Leeftijd

v75/2
v75/4
v75/5
v75/6
v75/7
v75/8
v75/9
v75/1.0
v75/1.1.
v75/12
v75/1,3
v75/14
v75/1.5
v75/L8
v75/1.9
v75/20
v75/21
v75/22
v75/23
v75/24
v7s/25
v75/26
v75/27
v76/28
v76/30
v76/32
v76/33
v76/34
v76/35
v76/36
v87 /37
v87 /38
vB7 /39
v87 /40
v87 /41,

448
56
93

197
29
28
\6

152
196
43
ZJ

83
212
689
84

202
600
22
B4
27

260
594
475
43
75

920
54
57
87
BO

469
413
213
231
96

2 - 7
< 1

1 - 3
2 - 3

< 1 - 1
< 1 - 1
< - 1 - 1
2 - 3
1,  -2

< 1 - 1
I

< L - L
a ^
L - a

3 - 4
< 7 - 4
1 ,  - 2

2 - 5
1 - 3

< 1 - 3
< 1 - 1
7 - 4
2 - 4
7 - 4

2
1 - 3
2 - 7

1.
2 - 3
L - 2
r - 2
3 - 5
1 . - 4
1 - 4
1 - 3

2

5
4
4

4 - 5
*̂
5
4
4
4
4
4
A.+

5
4 - 5

4
3 - 4
4 - 5

4
4
4
4

4 - 5
T̂

A
a

Á
t

4 - 5
+

4 - 5
4 - 5

4
4 - 5

4
5
4
4

M

V ?

V
V + n

t t

M ?

V ?
V ?

1 8 - 4 0

volwassen

20 -40

3 - 4
ca. 3

ca. 3
20 -40
1 5 - 4 0
5 -1,4

ca. 3
20-60

volwassen

2 - 4
20 -60

20 -30/0

Volwassen

20-40
0 - 2

Volwassen
> 1 9

> 2 4
> 2 4

Volwassen ?
20-40
20 -60

Tabel 1 - Overzicht van de fysisch-anthropologische gegevens per crematie in het grafueld aan de Paddestraat.

De verbrandingsgraad was overwegend fase
4 of 5, d.w.z. goed tot zeer goed verbrand met
een temperatuur van 650"-800' en meer.

Slechts bij acht gevallen (22,8 %) van de
bestudeerde graven kon het geslacht van de
overledene met enige mate van zekerheid be-
paald worden. Er werden drie mannen en vijf
vrouwen geïdentificeerd. Één ,ran de vrouwen
was samen met haar kind, een neonaat of
een foetus bijgezet. Beide kwamen vermoede-
lijk om tengevolge van problemen tijdens de
zwangerschap / bevalling of ten gevolge van
complicaties nadien. In graf 38 werd in asso-
ciatie met de overblijfselen van een vrouw een
spinschijfje gevonden (De Mulder & Rogge,
1995 : 32). Dergelijk voorwerp wordt normaliter

met vrouwelijke bijzettingen geassocieerd (De
Mulder, 1994: 106). In het grafveld van Someren-
Waterdael (Nl) is echter een spinschijfje in een
mannengraf geattesteerd (Kortlang, 1999 :L52
en L92).

Ce gevens over de leeftij dscate gori e zljnbeter
gedocumenteerd (Tabel 2). Van vijfentwintig
bijzettingen (7!,4 %) kon de ouderdom bepaald
worden. Het betreft zesentwintig personen,
gezien de dubbele begraving van een vrouw
van 20 à 30 jaar en een neonaat. Op de acht
geattesteerde kinderen was er de reeds vermelde
baby. De andere kinderen overschreden de
leeftijd van 4 jaar niet met uitzondering van
een bijzetting/ waarvan de leeftijd op 5 à
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Fig. 3 - Aanduiding van het gewicht van de menselijke crematieresten per
bijzetting en van de aantallen per gewichtscategorie in de twee grafuelden.

en de schedelnaden tussen 20-40 jaar. Gezien
het optreden van arthritis als een verouderings-
kenmerk kan beschouwd worden, is de leeftijd
van de betrokken persoon eerder in tweede helft
van de groep 20-40jaar te situeren.

In vier gevallen zijn enkele schaarse restan-
ten van verbrand dierlijk bot tussen de men-
selijke restanten weergevonden. Het betreft de
graven II,26,32 en 37. Elk van deze bijzettingen
was reeds vergezeld van grafgiften in de vorm
van aardewerk.

Thbel 2 - Leeftijd en geslachtsbepaling
van het grafueld aan de Paddestraat.

14 jaar wordt geschat. Deze groep omvat 30,8"/"
van de gedetermineerde populatie. De achttien
volwassenen (69,2 %) horen hoofdzakelijk thuis
in de categorie tussen 20 en 40 jaar.Één van deze
personen is mogelijk nog een tiener (graf 18).
Van drie personen (1L,5 %) werd een ouderdom
tussen 20-60 jaar bepaald; deze kunnen tot de
ouderen binnen het grafveld worden gerekend.
Specifieke verschillen tussen de geattesteerde
mannelijke en vrouwelijke crematies treden er
niet op. Één ,ran de oudere personen in het
grafveld is een vrouw (graf 26).

Op het verbrande been van het axiaal skelet
in graÍ 32 kon een geval van osteophytose
(arthritis) vastgesteld worden. De ouderdom
van deze man bedroeg op basis van de epifysen

4. HnT GRAFVELD VELzEKE/PRoVINCIEBAAN

Van de elf geattesteerde crematies kon van
tien (90,9 %) ervan het botmateriaal bestudeerd
worden. De graven hebben vooral te lijden
gehad onder de latere dense Gallo-Romeinse
occupatie in deze zor:re. Het areaal van het
voormalige grafveld werd opgenomen in de
zuidoostelijke sector van de Gallo-Romeinse
vicus (Deschieter et al., 1997 & 1998). De
bewaarde crematies kwamen vooral aan het
licht in sectoren waar er minder Romeinse
kuilen waren ingegraven.

Het gewicht van het beendermateriaal
schommelt van 4 g tot 1788 g flabel 3).

Leeftijdsgroep Aantal Percentage

Neonaten (0 - 1)

Kinderen (1 - 14)

Juveniles (14 - 18)

Mannnelijke volwassenen

Vrouwelijke volwassenen

Volwassenen onbepaald

Totale Aantal

1
7

5
10
26

3,9
26,9

11.,5
19,2
39,5

100



De studie van menselijke crematies uit twee urnenveldennecropolen te Velzeke (O.-Vl.)

Grafnummer
Cewicht

o
o

Fragmentatie

cm
Verbranding Ceslacht Leeftijd

v70/ A8/1.
v70/ A5/2
v70/ As/3
v70/ A3/4
v70/ A2/6
v70/ A2/7
v70/ Ar/8
v73/D5/1.0
v74/Cs/12
v70/ A5/1.4

997
326
339
ZJJ

1788
114

4
98

717
1,67

3 - 6
1 - 4
2 - 3
1 - 3
2 - 6
7 - 2

1 - 3
3 - 8
7 - 4

3 - 4
4

4 - 5
4 - 5

5
4

4
4
5

M

M ?

M

M
M

20-40
20 -40

37 -46
> 2 0

50 -70

, r n
25 -40
3 0 - 6 0

Tabel 3 - Overzicht van de fysisch-anthropologische gegevens per crematie in het grafueld Provinciebaan.

Het eerste cijfer is afkomstig van een zwaar
verstoord graf . Het laatste cijfer is van een intact
graf (nr. 6) dat onder een Romeins betonvloertje
was bewaard (De Mulder & Rogge, I99S: 16).
Het gewicht van de andere crematies situeert
zich tussen 50 tot 1000 g. Het gemiddelde per
bijzetting bedraagt 478 g, opmerkelijk hoger
dan de gegevens voor de necropool aan de
Paddestraat. De graven L, 6 en L2 zijn in quasi
integrale staat teruggevonden.

De verbrandingsgraad van het been is over-
wegend in de categorie 4 of 5 te plaatsen, maar
neigt meer naar de categorie 5, zeeÍ goede
verbranding boven de 800". Een graf hoort thuis
in de verbrandingsgraad middelmatig tot goed
verbrand met een hitte van 450 tot 800'.

Bij vijf doden kon het geslacht bepaald
worden, het bleken allemaal mannen te zijn.
Graf 4 leverde een spinschijfje op. De potentiële
toewijzing als een attribuut van een vrouwelijke
bljzetting is echter onzeker (cf. supra).

Bij acht crematies kon eveneens de leeftijd
van de overledene vastgesteld worden. Al deze
personen waren ouder dan 20 jaar, gemiddeld
tussen 20 tot 40/50 jaar.Éénoverledene bereikte
de leeftijd van 30-60 jaar. De ouderdomsdeken
van de begraafplaats was bijgezet in context
nr. 6. In deze urne, die was afgedekt door een
schaal, waren de verbrande resten van een man
van 50-70 jaar gedeponeerd. Op basis van het
spaakbeen (radius) [diameter 22 mm] werd een
lichaamslengte van ca. 1.,75 m berekend. Op
fragmenten van de onderkaak (mandibula) van
deze man werden ter hoogte van de 2d" en
de 3d" molaar sporen van tandvleesontsteking
vastgesteld.

In graf 14 werden enkele kleine botjes van
een dier vermengd met menselijke beenderen
geattesteerd.

5. ENxETE DEMoGRAFIScHE
WAARNEMINGEN IN DE VELZEEKSE
URNENGRAFVELDEN

Een demografische reconstructie van de
omvang van de late bronstijd en vroege ijzeftljd
gemeenschappen te Velzeke is op basis van de
huidige gegevens nog niet mogelijk. Van het
urnengrafveld aan de Paddestraat, datzich over
een lengte van meer dan 140 m uitstrekt, is maar
een klein segment opgegraven. De necropool
Provinciebaan is zwaaÍ verstoord door de
latere Gallo-Romeinse bewoning. Bovendien
is van beide begraafplaatsen de begrenzing
voorlopig nog niet gekend. Dit probleem stelt
zich voor alle urnengrafvelden in het westen
van België. Geen enkele vindplaats is integraal
onderzocht of een gedeelte van de site was reeds
vernietigd voor de opgravingen (De Mulder,
1994: 118-121).

In het grafveld aan de Paddestraat werden
de crematies van een neonaat en zeven kinderen
in de leeftijdscategorie van 2 tot 14 jaar ontdekt.
Zij vertegenwoordigen 30,8"/o van de onder-
zochte bijzettingen (fig. 4). Opvallend is de korte
levensduur van deze kinderen, slechts één werd
ouder dan 4 jaar. Dit cijfer is ook vastgesteld in
de necropool te Destelbergen. De neonaten en
kinderen omvatten 25,4"/" van de populatie van
de begraafplaats (janssens, 1986: 133).

Bijzettingen van kinderen komen ook met
vaste regelmaat in de grafvelden van de ,,Nie-
derrheinische Grabhtigelkultur" voor. Te Ranst
nabij Antwerpen vertegenwoordigen zij 26,4"/o
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Fig. 4 - Verspreiding van de leeftijdsgroepen in de necropool aan de Paddestraat.
1: kinderen, 2: mannen, 3: vrouwen, 4: volwassenen, 5: ongedetermineerde graven.
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van de overledenen (Lauwers & Van Impe,
1980). In het grafveld van Donk maken de
kinderen 37,9 o/" van de bijgezette populatie uit
(Van Impe, 1980). Een hoog percentage van
kinderbijzettingen komt voor in twee andere
urnengrafvelden uit de Kempen. Te Neeryelt/
Achelse Dijk (Roosens et aI., 1975) en Rekem/
Hangveld (Van Impe, 1980) staan zij respectieve-
lijk borg voor 52% en 44"/o van de gecremeerde
doden. Voorbeelden van begraafplaatsen met
kinderbijzettingen in zuidelijk Nederland zijn
o.a., Sint-Oedenrode waar op vijf onderzochte
urnengraven drie kinderen werden geïdentifi-
ceerd (Van Der Sanden, 1981 :325). Te Beegden
maakten de kinderbijzettingen 38 % van het
grafveld uit (Roymans,1999:76). Voor de necro-
pool van Someren/Waterdael ligt dit cijfer lager
met L2 % kinderen (Kortlang,1999:165).

Jonggeborenen en kinderen zijn in het al-
gemeen ondervertegenwoordigd in de urnen-
grafvelden. In de pre-moderne maatschappijen
schommelt hun proportioneel aandeel meestal
tussen 45 en 65 % van de overleden bevol-
king door de hoge kindersterfte (Hessing,
1989:327). Enkel Neerpelt/Achelse Dijk en Re-
kem/Hangveld benaderen deze gegevens. Voor-
zichtigheid is wel geboden omdat het botmateri-
aal van deze twee vindplaatsen werd geanaly-
seerd volgens oudere onderzoeksmethodes. De
ondervertegenwoordiging van kinderen in de
meeste grafvelden uit de late bronstijd en vroege
ljzertljd is aan diverse factoren te wijten. Een
experiment met het cremeren van kinderlijken
heeft aangetoond dat er na de verbranding
voldoende bot overblijft. Het is dus niet mogelijk
dat al de restanten van het skelet door de hitte
vernietigd worden (Holck , 1.997: 35-36). Een
optie vormt de veronderstelling dat kinderen
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op een andere wljze worden bijgezet dan vol-
wassenen. Begraving in de nederzetting zelf is
een mogelijkheid. Bijzettingen van jongeren in
kleinere grafheuvels of ondiepe vlakgraven, die
meer gevoelig zijn aan erosie, is een andere
verklaring voor de onderrepresentatie van kin-
deren (To1, 1999: 108; Kortlang,1999:167). Voor
het zuiden van Nederland heeft men echter
vastgesteld dat in tegenstelling tot de midden
bronstijd kinderen voor het eerst duidelijk ge-
attesteerd worden in het grafritueel, ondanks
hun ondervertegenwoordiging. Zij komen voor
in vlakgraven, in meervoudige begravingen in
associatie met een volwassene en als primaire
of secundairebljzetting in de kleine grafheuvels
van de urnenvelden. De grafmonumenten uit
de midden bronstijd hadden een meer famili-
aal karakter, waarin kindergraven hoofdzakelijk
als secundaire bijzettingen werden herkend.
Daaruit kan geconcludeerd worden dat zlj als
volwaardige leden van de gemeenschap een
bljzetting op de collectieve begraafplaats kregen
(Roymans & Kortlang, 7999: 42-43).

De urnengrafvelden in westelijk België ken-
merken zich door het overwicht van vlakgraven
en het schaarse voorkomen van grafmonumen-
ten. De kinderbijzettingen in het grafveld aan
de Paddestraat komen enkel in vlakgraven voor.
Het tweede grafveld aan de Provinciebaan kent
geen crematies van jongeren. In de necropool
van Destelbergen komen kinderen zowel in
vlakgraven als binnen grafmonumenten voor.
Graf 100 herbergt de resten van een kind van 1 à
6 jaar en is gelegen in de centrale as van een
ovale structuur, gedateerd in de eindfase van
de late bronstijd (De Laet et a1.,1986:107). Een
tweede crematie (graf 22) is een dubbelgraf van
een volwassen man (ca. 40 jaar) en een kind (?)
in het midden van een vierkante structuur uit
de vroege ljzeftljd (De Laet et a1.,1986:94).

Bij gebrek aan anthropologische informatie
voor de midden bronstijd in het westen van
België, is de verandering van de positie van
kinderen binnen de toenmalige maatschappij
moeilijk te vergelijken, zoals in het zuiden van
Nederland. In de midden bronstijd behoort
or:rze regio tot het verspreidingsgebied van de
Hilversumcultuur (Theunissen, 1999) en kan een
parallelle evolutie verondersteld worden.

In het grafveld van de Paddestraat kwam
een meervoudige bijzetting van een volwassen
vrouw en een neonaat voor. In het westen van
België is enkel te Destelbergen een meervoudige
crematie bekend. Het betreft een volwassen man

en de vermoedelijke resten van een kind. In
het urnenveld van Donk (Van Impe, 1980a)
en in de Zuidnederlandse begraafplaats van
Someren-Waterdael (Kortla ng, 1999 : 164) komen
respectievelijk twee en één bijzettingen van
een volwassen vrouw en een neonaat voor. In
het grafveld van Beegden zijn er verscheidene
meervoudige crematiegraven; niet alleen van
een volwassen persoon en een kind, maar ook
van meerdere volwassenen en/of kinderen. Een
urnengraf telde zelÍs de restanten van zeven
individuen (Roymans, 7999 : 77).

De vroege ljzertijd necropool aan de Pro-
vinciebaan kenmerkt zich door zijn exclusiviteit
voor mannen (fig. 5). Bijzettingen van vrouwen
en kinderen werden niet geattesteerd. Dit kan
het gevolg zijn van de bewaarde archeologische
informatie of er kunnen andere factoren aan het
werk zijn. In de meeste urnenveldennecropolen
wordt in zekere mate de toenmalige gemeen-
schap in de dodenpopulatie weerspiegeld. De
urnenvelden functioneren als een territoriaal
focuspunt voor een aantal families binnen een
regio. De grafvelden spelen een belangrijke rol
in de cosmologie van de locale groep (Roymans
& Kortlang, 1999: 40 e.v.). De exclusiviteit van
een begraafplaats voor een bepaalde sexe komt
echter op twee andere vindplaatsen in de Bel-
gische Kempen voor. Te Zittaart werden vol-
gens de anthropologische studie enkel vrouwen
en kinderen bljgezet in een klein grafveldje,
dat enkel uit vlakgraven bestond (Roosens &
Meex, 1975). Eenzelfde attestatie werd gedaan
op de vindplaats van Neerpelt/Achelse Dijk.
De anthropologische gegevens wijzen in de rich-
ting van een begraafplaats gereserveerd voor
vrouwen en kinderen. Beide sites dateren uit
de late bronstijd. De necropool te Neerpelt
blijft waarschijnlijk tot in het begin van de
vroege ljzertijd in gebruik. Een verklaring voor
dergelijke fenomenen dient eerder gezocht te
worden in factoren die op regionaal niveau een
rol spelen. Voor de begraafplaats te Velzeke kan
een hypothese in de sociale sfeer geformuleerd
worden (cf. infra).

6. SocTRTn VERSCHILLEN IN DE
YnTznnKSE NECRoPoLEN

Crafvelden uit de late bronstijd worden in
het westen van België in het algemeen geken-
merkt door weinig uitgesproken sociale verschil-
len in het begrafenisritueel (Bourgeois, 1989; De
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Fig. 5 - Verspreiding van de leeftijdsgroepen in de necropool aan de Provinciebaan.
1: kinderen, 2: mannen, 3: vrouwen,4: volwassenen, 5: ongedetermineerde graven.

Mulder, 7994). Statusverschillen op basis van
de grafcontexten met hun eenvoudige grafgiften
zijn moeilijk te onderscheiden. De gemeenschap-
pelijke urnenveldennecropolen en het karakter
van de crematies wijzen op een sterk ideologisch
accent op de groepsidentiteit (Wason, 1994). De
talrijke baggervondsten uit de Schelde en haar
bijrivieren werpen echter een ander licht op de
maatschappelijke verhoudingen binnen de late
bronstijd gemeenschappen. Enkele honderden
bronzen voorwerpen werden tijdens diverse in-
grepen uit de Scheldebedding opnieuw aan het
licht gebracht (Verlaeckt, I996a). Deze bronzen
objecten zijn vooral tijdens de late bronstijd,
en meer bepaald tijdens de begin- en de eind-
fase, in de rivier gedeponeerd. Een gangbare

interpretatie, gestoeld op etnologische parallel-
len (Mauss, 7967; Brun, 1988), beschouwt deze
baggervondsten als uitingen van sociale compe-
titie tussen elitegroepen. De toegang tot elitaire
netwerken en daarmee gepaard de mogelijkheid
om prestigieuze bronzen voorwerpen te verwer-
ven zorgden ervoor dat binnen de bronstijd
gemeenschappen bepaalde groepen een hogere
sociale status konden verwerven. Tijdens crisis-
periodes zou de heersende elite onder druk van
de groepsideologie gedwongen worden om de
kloof met de lagere sociale klassen te verkleinen
door prestigieus metaal in de rivier te depo-
neren. Het resultaat was tweeledig: de sociale
status binnen de gemeenschap werd verhoogd
en concurrerende elitegroepen werd de toegang
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tot de bronsvoorraad, die garant stond voor
status, ontzegd (Verlaeckt, 7996b: 62-67). TIj-
dens de late bronstijd vormde het Scheldegebied
een belangrijk regionaal economisch en politiek
machtscentrum binnen de elitehandelsnetwer-
ken in Noordwest-Europa (Roymans, 1991: 28).

In de vroege ljzertljd treed een kentering op.
De necropolen in westelijk België bleven nog
steeds hun egalitair karakter behouden, maar
sommige graven weerspiegelen subtiele sociale
verschillen binnen de gemeenschap. Het Schel-
degebied verliest ook zijn positie als machtscen-
trum. Het machtsaccent verschuift meer naar
het oosten en het centrum van België (Roy-
mans/ 1991,:47). In deze gebieden verschijnen
ook de zogenaamde krijgersgaven, voorzien van
wapens en paardentuig. Deze veranderingen
kaderen in verschuivingen die zich vanaf het
einde van de bronstijd (9o" eeuw) in Centraal-
Europa voordoen. De nieuwe handelsnetwer-
ken van zuid naar noord werken het ontstaan
van nieuwe elitegroepen en meer uitgesproken
statusverschillen binnen de maatschappij in de
hand (Brun, 7987).

Het grafveld aan de Paddestraat werd in
gebruik genomen omstreeks 1100 v. Chr. (Ha A2)
en kende zijn piek in de loop van de late
bronstijd. Enkele schaarse crematies, die in Ha C
thuishoren, wTjzen erop dat de necropool nog
een beperkte periode tijdens de vroege ljzertljd
functioneerde. Het anthropologisch onderzoek
bracht geen nieuwe inzichten aan het licht
inzake de sociale verhoudingen binnen de locale
gemeenschap. De necropool aan de Paddestraat
blijkt geen enkele uitgesproken sociale differen-
tiatie te weerspiegelen. Het aantal grafgiften is
beperkt in hoofdzaak tot één stuk aardewerk,
uitzonderlijk zijn er twee voorwerpen meege-
geven. In vier gevallen was er aanduiding van
dierlijke resten, die op de brandstapel hadden
gelegen en met de menselijke overblijfselen in
de urne waren gedeponeerd samen met een
bijgave in de vorm van een beker of kom.
De urne van crematie 38 herbergde de resten
van een volwassen vrouw vergezeld van een
spinschijfje en een kom. Een bijzetting verschilt
van het vastgestelde patroon. In urnengraf 6 was
een volwassen persoon - ca. 20-40 jaar oud
- bljgezet, vergezeld van drie andere potten.
Een van deze grafgiften was een schouderbeker,
waarin Centraaleuropese invloeden zichtbaar
waren. De crematie dateerde uit de fase Ha Bi
(De Mulder & Rogge, 1995:22). Door de samen-
stelling van het grafensemble is duidelijk dat

een persoon zijn persoonlijke status binnen de
locale gemeenschap heeft willen benadrukken.
In het algemeen kan gesteld worden dat de
necropool geen uitgesproken sociale verschillen
weerspiegelt, ook niet op het vlak van leeftijd en
geslacht. De aanwezigheid van alle leeftijdsca-
tegorieën wijst erop dat deze begraafplaats door
de volledige locale gemeenschap werd gebruikt.

In het begin van de vroege ijzertljd (750/700
v. Chr.) werd de necropool aan de Provinciebaan
in gebruik genomen. Deze begraafplaats func-
tioneerde tijdens de fase Ha C en werd in de
loop van de periode Ha D (600-500 / 450 v. Chr.)
verlaten. Ondanks het beperkte aantal ontdekte
graven, zijn de resultaten van het anthropolo-
gisch onderzoek verrassend. Op basis van de
graven, waarvan het geslacht van de overledene
kon bepaald worden, zijn enkel mannen vast-
gesteld. In graf 4, waarvan het geslacht niet
kon gedetermineerd worden, werd als grafgift
o.a. een spinschijfje meegegeven. Uitgaande van
de premisse dat in laag gestructureerde stam-
verbanden de produktie van textiel vooral een
activiteit van de vrouwen was, zou op basis
van dit object voorzichtig de hypothese gesugge-
reerd kunnen worden dat dit een aanduiding is
van een potentieel vrouwengraf (Nelson, 1997).
In de grafvelden van Yelzeke/Paddestraat en
Destelbergen (De Laet et al., 1986: 99-100)
zijn telkens de crematieresten van een vrouw
vergezeld van een spinschijfje aangetroffen. Het
meegeven van een dergelijk object in de urne
kan gefungeerd hebben als een symbool voor
de vrouw en/ of haar activiteiten op economisch
vlak binnen het huishouden (Hodder, 1986). Te
Rekem/Hangveld is eveneens een vrouwengraf
met een spinschijfje geattesteerd (Van Impe,
1980b:I0, gr.7). In het grafveld van Borsbeek,
nabij Antwerpen, was een spinschijfje meegege-
ven in een kindergraf (Van Impe, 1972:9 en 35,
gr. 4). Zoals reeds vermeld komt echter in het
urnengrafveld van Someren-Waterdael (Nl.) een
spinschijfje in associatie met een mannelijke
bijzetting voor (Kortlang, 1999 : 152).

Op het vlak van de leeftijdscategorieën valt
het ontbreken van kinderen in de grafveldpopu-
latie op. Enkel volwassenen en ouderen komen
voor.

Één graf (nr. 6) onderscheidt zich binnen het
globale beeld van het grafveld. De botrestanten
behoorden toe aan een man van 50-70 jaar, de
oudst geattesteerde persoon binnen de necro-
pool aan de Provinciebaan en ook in vergelij-
king met de leeftijd van de overledenen in het



r02 Guy Dp MUTDER en Liesbeth Svrrrs

urnenveld aan de Paddestraat. De urne waarin
de restanten waren bijgezet, was een typische
overgangsvorm uit de late bronstijd. Op basis
van de kreisdellen op een fragment van een
verbrande pot in de set van bijgaven is deze
crematie in de vroege rjzertrjd gedateerd. Daar-
door is dit graf het oudste van het urnengrafveld
aan de Provinciebaan. De urne was afgedekt
met een schaal en bevatte fragmenten van drie
andere individuen in aardewerk. De relatieve
rijkdom van de crematie, het specifieke karakter
ervan door de afdekking met een schaal, de
vroege datering van het graf en de ouderdom
van de overledene wijzen er duidelijk op dat we
hier te maken hebben met een persoon die een
bepaalde status binnen de gemeenschap genoot.

De anthropologische resultaten tonen dui-
delijk de veranderingen aan, die in het urnen-
grafveld aan de Provinciebaan optreden. Het
oudste graf van deze necropool situeert zich in
de overgangsfase late bronstijd-vroe ge ijzeftijd,
wanneer het urnenveld aan de Paddestraat nog
in gebruik is. De persoon, die werd bijgezet,
vertolkte een belangrijke rol binnen de locale
gemeenschap. Er kan gedacht worden aan ie-
mand die zich heeft opgeworpen als een nieuwe
belangrijke. leider in de onstabiele periode tij-
dens de 9d"-8't" eeuw (Brun, I}BT). Vanaf de
periode Ha B2 (ca. 900 v. Chr.) treed in het Cen-
traaleuropese gebied een periode van crisis op,
die de bestaande handelsnetwerken verstoort.
Typerend voor deze periode van destabilisering
is het opduiken van versterkingen. Locale chefs
krijgen de mogelijkheid om zich te manifesteren
als de beschermers van de eigen groep. De
meeste gemeenschappen plooien op economisch
vlak op zíchzelf terug. De opkomst van het ijzer
is tevens een weerspiegeling van de desinte-
gratie van de lange-afstandshandelsnetwerken,
waarvan de bronsnijverheid afhing (Brun, 1988:
609-6II). Tijdens de vroege ljzertljd verliest
de Scheldevallei haar positie als economisch
machtscentrum door de ingrijpende verande-
ringen in Centraal-Europa, die de bestaande
netwerken en sociale structuren omver werpen.

De specifieke bijzetting van de overledene
in graf 6 aan de Provinciebaan kan in deze
optiek geinterpreteerd worden. Deze persoon
heeft zich waarschijnlijk in de crisperiode op
het einde van de late bronstijd /begin vroege
ijzertljd, kunnen opwerpen als een lokale leider,
profiterend van de verstoringen binnen de be-
staande sociale maatschappelijke context. Deze
veranderingen binnen de locale gemeenschap

worden benadrukt door het in gebruik nemen
van een nieuw grafveld aan de Provinciebaan,
op ongeveer 1 km van het urnenveld aan de Pad-
destraat, dat op dat ogenblik nog gefrequenteerd
werd.

De site van Velzeke neemt bovendien een
interessante geografische positie in. Beide graf-
velden zijn gesitueerd op een plateau, gelegen
tussen twee beken met een verbinding naar
de Zwalm, een bijrivier van de Schelde. Dit
plateau is een van de hoogste punten in de
regio en biedt een uitstekend overzicht over de
streek. De vruchtbare leembodem en de beek-
valleien leveren interessante mogelijkheden op
voor landbouw en veeteelt. Momenteel zljn er
echter nog geen nederzettingen bekend uit deze
periode. De positie van de site is ideaal als een
centrale plaats voor de regionale gemeenschap,
de ontwikkeling van de Gallo-Romeinse vicus is
daar het bewijs van.

Binnen de wisselende sociale context van
de vroege ijzertijd maken nieuwe leiders hun
opgang. De keuze van een nieuwe begraafplaats
symboliseert de nieuwe verhoudingen binnen
de lokale gemeenschap. Het feit dat tot nu
toe enkel mannen geïdentificeerd zljn in de
begraafplaats van de Provinciebaan verleidt tot
de hypothese dat enkel een beperkt segment van
maatschappij op deze plaats werd bijgezet. Het
opduiken van de zogenaamde wapengraven
in andere gebieden, doet denken aan de op-
gang van een ,krijgersethiek'binnen de vroege
lj z er tlj d- ge me e ns c h a p p en.

7. BEsrurr

Het onderzoek van de gecremeerde resten
van twee urnengrafvelden te Velzeke heeft in-
teressante voorlopige resultaten opgeleverd. De
beide necropolen zijn echter nog niet integraal
onderzocht. In de crematies van het grafveld
Paddestraat wordt de volledige bevolking van
de regio weerspiegeld. Verder onderzoek van
de vindplaats zou echter meer inzicht kunnen
verschaffen in verband met de occupatieduur en
de demografische gegevens van de site.

Op middellange termijn zaI de sector van
het urnengrafveld aan de Provinciebaan wegens
bouwactiviteiten dienen opgegraven te worden.
De nieuwe crematies, die daarbij aan het licht
zullen komen, zullen de hypothese van een
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hoofdzakelijk mannelijk grafveld , dat een indi-
catie vormt van de veranderende sociale relaties,
al dan niet bevestigen.

Dankwoord
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