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DE BANDKERAMISCHE NEDERZETTING TE WANGE  (BRABANT)

Begin 1977 werd bij oppervlakteprospektie langs de Kleine Gete  te

Wange  (deelgemeente van Landen) een koncentratie lithisch materiaal aange-

troffen van een industrie hoofdzakelijk vervaardigd op basis van klíngen met
ook heel wat stukken in Wommersomkwartsiet (4%) en in phtaniet (1,8%).  Op-

vallend zijn vooral de talrijke eindschrabbers en asymmetrische spitsen van

het Bandkeramische type. Daarnaast komen ook werktuigen op afslag voor, voo-

ral schrabbers en verscheidene afslagbijlen. Het grote aantal afslagen ín

phtaníet, waaronder enkele stukken die we menen te moeten interpreteren als

onafgewerkte dissels, wijzen op de aanwezigheid van een kapatelier voor fta-

nieten voorwerpen. Probleem was echter dat de al zeldzame ceramiek erg ge-

schonden was.

Dank zij de medewerking van Prof. P. Vermeersch van de K.U.L., van

Kolonel P. Delameillieure, voorzitter van de Geschied- en Heemkundige Kring

van Landen, van Dr. F. Doperé en van talrijke vrijwilligers kon in 1979 een

proefopgraving ondernomen worden waarbij talrijke grondsporen, o.m. verschei-

dene paalgaten, aan het licht kwamen. Een ronde kuil van 2 m diameter lever-

de heel wat archeologisch materiaal op, vooral aardewerk. Talrijke scherven

zijn versierd met Bandkeramische motieven, voornamelijk golvende banden op-

gevuld met parallelle lijnen of rijen punten, aangebracht met een spatel of

meer nog met een meerpuntig voorwerp (kam). Het silexmateriaal bestaat uit

enkele kernen, een tablet, 14 eindschrabbers, een driehoekige spits, een

fragment van een sikkelkling, een kling met sterk afgesleten uiteinde, afge-

knotte en afgeschilferde stukken en heel wat debitageprodukten en retouche-

ringsafval. Bovendien kwamen ook stukken te voorschijn ín phtaniet en in

Wommersomkwartsiet, waaronder een schrabber op een kernplaket, een stukje

oligist, fragmenten van maalstenen, brokken gesteente en enkele keien. De

kuil bevatte verder heel wat verbrande leem, houtskool en onderaan resten van

been.

In een andere ovale kuil van ongeveer 2 m lengte waren centraal ver-

kleuringen te zien waarin minuskule maar talrijke stukjes been voorkwamen.

De vulling bevatte wat bijmenging van houtskool, enkele mantelafslagen, eind-

schrabbers, klingen, een geretoucheerde afslag, een dístaal gebroken kling en
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op de bodem een afgeronde steker, hopelijk gaat het om een graf.
Samen met de sites in Henegouwen vormen de vondsten te Wange  een

duidelijke aanwijzing dat de Bandkeramische kultuur in België een veel gro-
ter verspreidingsgebied heeft ingenomen dan tot voor kort werd aangenomen.
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