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Abstract 

 

Traditionally archaeological investigation pays little attention to immature individuals. Based 

upon a modern, western vision of society, archaeologists are tempted to grant them only little 

economic, cultural and social value. A significant part of prehistoric populations though must 

have been made up by people of exactly this age group. Through their presence and activities 

children have been partially responsible for the creation of archaeological sites, thus the past. 

This paper aims at presenting an overview of the funerary treatment of children during both 

the Mesolithic and Neolithic periods of Northwestern Europe, in an attempt to make way for 

further investigation with regard to the demographic, economic as well as social organization 

of prehistoric populations. This takes place in two parts. A qualitative investigation poses the 

question of a differential funerary treatment of children as opposed to each other and adults, 

in societies of the Mesolithic. Second, a quantitative investigation, based upon the analysis of 

76 different burial locations, treats the representation of children in the funeral record from 

the Mesolithic to the middle Neolithic B. The acquired results permit to strongly nuance some 

of the common theories in regard to the presence and treatment of children in the prehistoric 

funeral record. 

Key words: children, burial, Mesolithic, Neolithic, Northwestern Europe 

Traditionnellement, la recherche archéologique prête peu d‟attention aux enfants. Dans l‟ 

optique moderne et occidentale, on leur attribue très peu de valeur économique, culturelle et 

sociale. Néanmoins, une partie considérable des populations préhistoriques aurait dû être 

composée exactement de ce groupe d‟âge. A cause de leur présence et de leurs activités, ces 

enfants ont été coresponsables de la formation des sites archéologiques ainsi que du passé. Ce 

mémoire vise à donner un aperçu du traitement funéraire des enfants pendant les époques du 

Mésolithique et du Néolithique de l‟Europe du Nord-Ouest, afin de libérer la voie aux 

investigations ultérieures sur l‟organisation démographique, économique et sociale des 

populations préhistoriques. Cet aperçu se compose de deux parties. Dans une recherche 

qualitative, nous analysons le traitement funéraire différent des enfants vis-à-vis d‟autres 

enfants et vis-à-vis des adultes dans les sociétés mésolithiques. Deuxièmement, une recherche 

quantitative, basée sur l‟analyse de 76 différents sites funéraires, traite la représentation des 
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enfants dans les enregistrements funéraires, allant du Mésolithique au Néolithique moyen II. 

Les résultats issus de ces études permettent de nuancer fortement quelques théories courantes 

relatives à la présence ainsi qu‟au traitement des enfants dans les enregistrements funéraires. 

Mots-clés : enfants, enterrement, Mésolithique, Néolithique, Europe du Nord-Ouest 
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Inleiding 

 

Het is duidelijk dat er in het huidige corpus van de bestaande literatuur omtrent prehistorische 

grafcontexten nauwelijks ruimte is voor het onderzoek naar de funeraire behandeling van het 

onvolwassen segment van verleden gemeenschappen. Deels uit interesse voor de zogenaamde 

ondervertegenwoordiging van kinderen in de prehistorische grafpopulaties, deels geïnspireerd 

door de opkomende discipline van de „archaeology of childhood‟, is de keuze voor dit onder- 

werp tot stand gekomen. In feite betreft het een verdere uitdieping van mijn bachelorproef, die 

reeds de problemen zowel als de vooruitgang in het archeologisch onderzoek naar kinderen in 

beeld heeft gebracht. 

De doelstelling van dit werk is tweeledig en beoogt de beantwoording van enkele vooraf vast- 

gelegde onderzoeksvragen. Het eerste en voornaamste gedeelte van het onderzoek omvat een 

analyse van de funeraire behandeling van kinderen tijdens het Mesolithicum van continentaal 

Noordwest- Europa. Voor elke fase van deze periode zal daarbij de vraag worden gesteld naar 

de verhouding tussen kinderen en volwassenen binnen de grafpopulatie en de behandeling van 

kinderen na hun dood, vooral ten opzichte van volwassenen evenals binnen de gangbare graf- 

praktijken van de betrokken periode. In het tweede gedeelte wordt de vraag gesteld naar de 

vertegenwoordiging van kinderen in het funerair record, gaande van het Mesolithicum tot en 

met het midden Neolithicum fase B. Daarbij zal ondermeer worden gekeken naar de eventuele 

veranderingen die de transitie naar de agrarische levenswijze van het Neolithicum hierin heeft 

teweeg gebracht. 

De informatie die werd verzameld om tot antwoorden te kunnen komen op de geformuleerde 

onderzoeksvragen is vooral afkomstig uit artikels met betrekking tot specifieke grafvelden of 

sites met begravingen uit het betrokken onderzoeksgebied en -periode. Uiteindelijk werden 76 

verschillende graflocaties geanalyseerd. Daaronder 21 sites uit het Mesolithicum, die gebruikt 

zijn geworden binnen het eerste gedeelte van dit onderzoek. Verder heeft minstens een 60 tal 

contexten bruikbare informatie opgeleverd voor de demografische studie naar de representatie 

van kinderen in het funerair record. 

Het bijeen zoeken van al deze naslagwerken is geen sinecure gebleken. De literatuur omtrent 

de funeraire contexten van de Prehistorie is erg omvangrijk en versnipperd, in de eerste plaats 

over tal van reeksen en tijdschriften, maar tevens enkele monografieën. Het merendeel van de 
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geraadpleegde literatuur is vrij recent, daterend tot de afgelopen twee decennia. Vooral binnen 

het onderzoek naar funeraire praktijken en demografie is dit een dankbaar feit, gezien de toch 

wel groeiende interdisciplinariteit tussen de archeologische en antropologische disciplines, en 

de vooruitgang die beiden hebben gemaakt binnen dit tijdbestek. Dit hoeft zeker geen afbreuk 

te doen aan de kwaliteit van enkele van de oudere bronnen, zoals de publicaties van Marthe en 

Saint- Just Péquart, uit de 1
e
 helft van de 20

e
 eeuw, omtrent de opgravingen in de Bretoense 

shell middens van Téviec en Hoëdic. 

Niettegenstaande de vooruitgang in de fysische antropologie bleken heel wat van de bronnen 

erg gebrekkig te zijn met betrekking tot hun informatie rond de leeftijd en het geslacht van de 

overledenen uit de betrokken graflocaties. Dit was meteen het grootste struikelblok bij het uit- 

voeren van dit onderzoek. Een tweede belemmering bestond uit het gebrek aan eenduidigheid 

omtrent de indeling van individuen in verschillende leeftijdcategorieën. Er zijn wat dat betreft 

verschillende systemen in zwang, die een vergelijkend studie wel erg bemoeilijken. Echter, dit 

is geen onoverkoombaar probleem en er is dan ook getracht daarvoor een oplossing te vinden 

(zie hoofdstuk 2). Uiteindelijk konden alle onderzoeksvragen worden beantwoord. 
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Hoofdstuk 1: Situering 

1.1. Geografische situering 

Het onderzoeksgebied valt grotendeels samen met de afbakening van continentaal Noordwest- 

Europa en omvat de huidige grondgebieden van België, Nederland en Luxemburg, alsook de 

Franse departementen ten noorden van de Loire. Verder werden nog de aangrenzende Duitse 

deelstaat Nedersaksen en het Rijnland, vertegenwoordigd door de deelstaten Noord- Rijnland- 

Westfalen en Rijnland- Palts, in het onderzoek opgenomen (Fig.1). 

 

Figuur 1: kaart van West- Europa met het onderzoeksgebied in arcering 

In het noorden wordt deze regio afgebakend door de Noordzee, in het zuiden door de Loire en 

in het westen door de Atlantische Oceaan. Met uitzondering van Noord- Nederland en Neder- 

Saksen kan de natuurlijke, oostelijke begrenzing van het gebied worden gelijkgeschakeld met 

de Rijn. Continentaal Noordwest- Europa wordt gekenmerkt door een noordelijke laagvlakte, 

die naar het zuiden toe overgaat in een hoogvlakte. De reliëfverschillen zijn dus steeds gering, 

doch niet geheel onbelangrijk voor de locatiekeuze van de prehistorische mens (Verhart 2008: 

158). Eolische dekzanden uit het Pleistoceen, mariene- en deltadeposities uit het Holoceen en 
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de vorming van hoog- en laagveen tijdens de klimatologische periodes van vooral het Boreaal 

(8700- 7800 BP) en het Atlanticum (7800-5000 BP), hebben bovendien voor een rijke bodem- 

schakering gezorgd. Met betrekking tot de hier besproken chronologische periodes kunnen we 

uitgaan van een vrijwel continu veranderend landschap, dat niettemin gedurende elke fase is 

gekenmerkt door een diversiteit aan ecologische zones. Samen met de bodemgesteldheid heeft 

de landschappelijke situatie haar effect gehad op het nederzettingsgedrag en landgebruik van 

zowel de mesolithische als de neolithische gemeenschappen, evenals op de bewaringstoestand 

van de sporen die zij hebben voortgebracht. Beide factoren, landschap en bodem, zullen waar 

nodig dan ook verder worden toegelicht. 

1.2. Het Mesolithicum: algemeen overzicht 

De meeste vorsers laten het Mesolithicum aanvangen kort na de overgang van het Pleistoceen 

naar het Holoceen (Deeben & Arts 2009: 139; Verhart 2008: 163), meer bepaald in de tweede 

helft van het Preboreaal rond 9500 BP (Crombé & Cauwe 2001: 51). Tussen de verschillende 

subfasen waarin deze periode wordt onderverdeeld, zijn de grenzen echter enigszins wazig. In 

dit werk zal gebruik worden gemaakt van volgend chronologisch schema: de vroege fase van 

het Mesolithicum loopt van ca. 9500 - 8600 BP (ca. 9200 - 7500 cal. BC), gevolgd door het 

midden- Mesolithicum van ca. 8600 - 7800 BP (ca. 7500 - 6500 cal. BC) en de late fase van 

het Mesolithicum van ca. 7800 - 6500/5500 BP (ca. 6500 - 5300/4400 cal. BC) (Verhart & 

Arts 2005: 237). Er dient te worden vermeld dat de grenzen tussen de verschillende fasen van 

deze periode binnen het onderzoeksgebied licht afwijkend kunnen zijn. Met betrekking tot het 

einde van het Mesolithicum en de overgang naar het Neolithicum zijn de verschillen tussen de 

regio‟s onderling echter nog veel groter (zie verder). 

Bovenstaande chronologie plaatst het Mesolithicum binnen de Holocene periodes van het Pre- 

boreaal tot en met het Midden- Atlanticum (Peeters & Niekus 2005: 201). De klimatologische 

en landschappelijke evoluties die doorheen deze chronozones hebben plaatsgegrepen, worden 

verondersteld een grote invloed te hebben gehad op de jachttechnieken en exploitatiesystemen 

van de mesolithische groepen. Op haar beurt zou dit gevolgen hebben gehad voor de materiële 

cultuur en in het bijzonder de jachtbewapening, evenals op de nederzettingssystemen en zelfs 

de groepssamenstelling van deze post- Glaciale jager- verzamelaars. Het vroege Mesolithicum 

valt ongeveer samen met de tweede helft van het Preboreaal (10200 - 8700 BP) en het begin  
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van het Boreaal (8700 - 7800 BP). Als gevolg van een aanhoudend stijgen van de temperatuur 

zal het open toendralandschap van het Dryas III worden vervangen, door graslanden met open 

bossen van voornamelijk berk in het Preboreaal, een dominantie van naaldwouden tijdens het 

Boreaal (Deeben & Arts 2009: 141; Peeters & Niekus 2005: 202). Op het gebied van de fauna 

maakten de grote migratiekuddes van rendier, eland en paard in onze gebieden plaats voor een 

divers pakket aan kleinere bossoorten (Mithen 2001: 86). Omdat dit middelgroot wild (oeros, 

edelhert, ree, wild everzwijn,…) en kleiner wild (bever, otter, das,…) niet langer een duidelijk 

migratiepatroon vertoonde, dan wel verspreid leefde in het bos, dienden de jachttechnieken te 

worden aangepast. De toenemende microlithisatie tijdens het Mesolithicum kan dan ook deels 

in verband worden gebracht met de jacht in dichte bossen, met gebruik van pijl en boog. Klein 

wild werd mogelijk gevangen door het uitzetten van valstrikken (Mithen 2001: 107). Een niet 

te onderschatten aandeel van het dieet kwam verder van de pluk van allerhande zaden, bessen 

of vruchten en het verzamelen van eetbare planten(wortels) of noten. Tot die laatste categorie 

behoren ondermeer hazelnoten, waarvan de verkoolde schelpen op tal van mesolithische sites 

worden aangetroffen (Mithen 2001: 109; Verhart & Groenendijk 2009: 169). Tot slot vormde 

de visvangst, zowel van zoet- als zoutwatervis, tijdens het Mesolithicum en zeker naar de late 

fase toe een belangrijke bron van proteïnen. Een dergelijk systeem, waarbij het dieet behalve 

jacht werd aangevuld met het verzamelen van plantaardig materiaal en visvangst, wordt soms 

ook aangeduid met de term „breedspectrumeconomie‟. 

Bovenvermelde verschuiving in het jachtwild doet vermoeden dat de exploitatie van het land- 

schap plaatsvond in kleinere groepen dan tijdens het Paleolithicum. Het is echter niet vanzelf- 

sprekend uitspraken te doen over de sociale organisatie van deze gemeenschappen. Ons beeld 

wordt wat dat betreft sterk gekleurd door het onderzoek naar (sub)recente jager- verzamelaars 

(o.a. Newell et al. 1990). De basiseenheid van een samenleving blijkt daar te worden gevormd 

door het kerngezin, zijnde vader, moeder en kinderen. Indien ook grootouders of andere leden 

van de familie daarbij worden gerekend, spreekt men van een extended family. Om in voedsel 

te voorzien, ontstaat er een tijdelijk samenwerkingsverband van enkele kernfamilies. Er wordt 

in zulk geval gesproken van een (micro)band of P.S.U. (Primary Subsistence Unit) (Newell et 

al 1990: 14). Een aantal maal per jaar komen dergelijke microbands samen op een vaste plaats 

en een vooraf vastgesteld tijdstip in wat een macroband wordt genoemd. Dit gebeurt ten einde 

de uitwisseling van objecten, informatie of zelfs het zoeken naar een huwelijkspartner. Op een  



 

 

6 

 

nog hoger niveau staat de dialectic tribe, wat overeenkomt met een groep van mensen die met 

elkaar verbonden zijn door middel van taal en materiële cultuur. Het herkennen van dergelijke 

dialectstammen of regionale groepen in het archeologisch record is echter geen sinecure. Daar 

worden soms pogingen toe gedaan door te kijken naar de geografische spreiding van aspecten 

van de materiële cultuur, zoals (vuur)stenen of organische artefacten, persoonlijke sieraden en 

ruwe materialen. Zo zou de geografische verspreiding van Wommersom- en Tienen- kwartsiet 

tijdens het vroege Mesolithicum van België en zuidelijk Nederland een mogelijke aanwijzing 

kunnen vormen van de territoria van twee regionale bands (Crombé, Perdaen & Sergant 2008: 

202).  

Het midden en laat Mesolithicum vallen dan samen met de rest van het Boreaal (8700 - 7800 

BP) tot en met de middenfase van het Atlanticum (7800 - 5000 BP). Geleidelijk aan beginnen 

doorheen het Boreaal loofbomen, zoals eik en olm, in de vele naaldwouden door te dringen tot 

er rond het begin van het Atlanticum sprake kan zijn van een dominantie in het bosbestand 

van dichtbegroeide, gemengde loofwouden (Crombé, Perdaen & Sergant 2008: 201). Dit kan 

mogelijk hebben geleid tot een migratie van lichtminnende heesters, bijgevolg ook fauna, naar 

de open plekken en de randen van het bos. Op deze plekken, die vaak aan riviervalleien waren 

gelegen (Crombé, Perdaen & Sergant 2008: 201), zou een overgang van ecologische zones en 

de clustering van voedselbronnen (wild en heesters aan de randen van het bos, zoetwatervis in 

de rivieren) een voor de mens wel erg aantrekkelijke habitat hebben gevormd. Wat er ook van 

is, het lijkt er op dat de bewoning zich vooral vanaf het late Mesolithicum meer gaat situeren 

aan riviervalleien dan in het binnenland. Daarenboven is er na het vroege Mesolithicum voor 

een aantal gebieden, zoals Zuidwest- Duitsland (Mithen 2001: 119) en het Zandig Vlaanderen 

(Crombé, Perdaen & Sergant 2008: 198), een aanzienlijke daling in het aantal nederzettingen 

merkbaar. Het is niet uitgesloten dat de bovenvermelde kruispunten van ecologische zones het 

omwille van hun grotere draagkracht mogelijk maakten langer op eenzelfde plek te blijven en 

het landschap te exploiteren vanuit het basiskamp. Niet onbelangrijk binnen het thema van dit 

werk is dat dergelijk semi- sedentair bestaan, waardoor groepen kleinere territoria langduriger 

bewoonden, zou hebben geleid tot het ontstaan van meer complexe samenlevingen (Deeben & 

van Gijn 2009: 194).  

Over de situatie in de kustzones, tot slot, is momenteel weinig tot niets geweten. Grote delen 

van de mesolithische kustlijnen van continentaal Noordwest- Europa werden opgeslokt met de 
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inundatie van het Noordzee- bekken. Een blik op Scandinavië kan ons enkel doen vermoeden 

dat de situatie ook hier interessant zal zijn geweest. Daartoe kunnen een aantal bewaarde sites, 

zoals de laat- mesolithische shell middens van Hoëdic en Téviec in Bretagne, een aanwijzing 

vormen (Péquart & Péquart 1954; Péquart et al. 1937) 

1.3. Het Neolithicum: algemeen overzicht 

De vroegste sporen in continentaal Noordwest- Europa van een neolithische levenswijze, met 

een voedselvoorziening die hoofdzakelijk gebaseerd is op akkerbouw en veeteelt, worden in 

verband gebracht met de Linearbandkeramik (LBK). Het betreft een cultuur die haar ontstaan 

lijkt te kennen in het westen van de Hongaarse laagvlakte (Gronenborn 2007: 79) en zich ver- 

volgens heeft verspreid, doorheen een aantal fasen, in de gematigde zones van Europa. Door- 

gaans worden, op basis van de veranderingen in de aardewerkversiering, een viertal dergelijke 

fasen onderscheiden: oudste (älteste), oude (ältere), midden en jonge LBK (de Grooth & van 

de Velde 2009: 220). De oudste fase komt overeen met een verspreiding in de eigen kernregio 

en komt bijgevolg niet voor ten westen van de Rijn (de Grooth 2005: 284). Met de oude fase 

of „klassieke‟ LBK komen ook het Rijnland, delen van Nedersaksen en Nederlands Limburg 

in een neolithische sfeer terecht. Ook in Belgisch Haspengouw komt voor deze fase bewoning 

voor, als onderdeel van een groter territorium dat tevens de clusters van het Graetheidegebied 

in Nederlands Limburg en de Aldenhovener Platte in Noord- Rijnland- Westfalen lijkt te om- 

vatten (Crombé & Vanmontfort 2007: 263). In het Graetheidegebied (de Grooth 2005: 284) 

evenals in het Schelde- bekken van Haspengouw (Crombé & Vanmontfort 2007: 263) worden 

de vroegste dateringen vastgesteld rond 5300 cal. BC. Waarom net deze regio‟s door de LBK 

worden bezet, heeft alles te maken met de ondergrond. De cultuur staat gekend om haar voor- 

keur voor de vruchtbare lössbodems, die behoorlijk geschikt zijn voor de landbouw. Meer ten 

noorden van zowel de Belgische als de Nederlandse leemgronden bleven jager- verzamelaars 

hun oude levenswijze nog een hele tijd behouden (zie verder). Met de middenfase breidde de 

LBK zich uit tot in de Elzas en verder in het Belgische Leemgebied tot in Henegouwen. Rond 

5000 cal. BC (Allard 2007: 219) tot slot, kende de Bandkeramiek een laatste uitbreiding tot in 

het Bekken van Parijs, alwaar het de Rubané Récent du Bassin Parisien (RRBP) vormde. 

Indien we rekening houden met de omvang van het verspreidingsgebied van deze cultuur, kan 

er met betrekking tot de Bandkeramiek worden gesproken van een opvallende uniformiteit. Er  
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zijn uiteraard regionale verschillen, doch zowel in de bodemgesteldheid van de geoccupeerde 

gebieden als in de huistypes (de Grooth & van de Velde 2009: 226), de aardewerkvormen en 

andere aspecten van de materiële cultuur zoals de typische LBK- spitsen, blijken de regionale 

groepen gelijkaardige keuzes te hebben gemaakt. Er wordt dan ook nauwelijks aan getwijfeld 

dat de leden van de Linearbandkeramik in continentaal Noordwest- Europa dienen te worden 

beschouwd als kolonisten.  

Er bestaat een nauwe culturele relatie tussen de Villeneuve- Saint- Germain- groep (VSG), als 

opvolger van de RRBP in het Bekken van Parijs en de Groupe de Blicquy (BQY) als opvolger 

van de LBK in het Belgische Leemgebied. Op basis van koolstofdateringen dient de opkomst 

van de VSG geplaatst te worden ten tijde van de laatste fase van de RRBP, meer bepaald rond 

4950 cal. BC (Dubouloz 2003: 671). Het einde van de RRBP dient gesitueerd rond 4800 cal. 

BC, waarna de VSG nog enkele eeuwen doorleeft tot ongeveer 4650 cal. BC (Dubouloz 2003: 

681). Buiten het Bekken van Parijs, strekt het territorium van de VSG zich ten noorden van de 

Loire verder uit in westelijke richting, tot aan de grens met Bretagne (Allard 2007: 216). Met 

betrekking tot de exacte chronologische relatie tussen de LBK en de Groupe de Blicquy in het 

Belgische Leemgebied, lijkt er nog enige onduidelijkheid te bestaan. Sommige vorsers gaan 

uit van een gedeeltelijke gelijktijdigheid tussen beide culturen, terwijl anderen een duidelijke 

opeenvolging verkiezen (Van Berg & Hauzeur 2001: 68). De verspreiding van BQY komt vrij 

goed overeen met deze van de LBK, met enkele sites in Haspengouw en het merendeel aan de 

bovenloop van de Dender in de provincie Henegouwen. Net dit lokale samenvallen wordt, in 

combinatie met een afwezigheid van contactvondsten en een aantal aspecten van de relatieve 

chronologie, door Crombé en Vanmontfort (2007: 265) gezien als een mogelijke indicatie van 

de latere positie van de Groupe de Blicquy. Met uitzondering van enkele LBK- nederzettingen 

aan de Kleine Gete, is er dus voor beide culturen sprake van een bijna 100 km lang, ruimtelijk 

hiaat tussen de nederzettingsclusters van Haspengouw en Henegouwen. De aanwezigheid van 

losse vondsten vormen er de enige aanwijzingen van hun activiteiten (Crombé & Vanmontfort 

2007: 265).  

In het Rijnland vinden we na de LBK achtereenvolgens de Hinkelstein (HST) en Grossgartach 

culturen terug, waarbij deze laatste een groter territorium omvatte en eveneens in de Elzas kan 

worden vastgesteld. Volgend op de Grossgartach cultuur treffen we in het Rijnland, vanaf ca. 

4700 cal. BC (Lanting & van der Plicht 1999/2000: 47) de Rössen cultuur aan, die ook wordt 
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teruggevonden in Nederlands Limburg (van Gijn & Louwe Kooijmans 2009: 209). De Franse 

tegenhanger van deze groep, de Cerny cultuur, is duidelijk te dateren na de finale fase van de 

RRBP en de VSG (Dubouloz 2003: 685). Ondertussen kan er voor het Belgische Leemgebied 

een chronologisch hiaat in de bewoning worden vastgesteld, volgend op de laatste dateringen 

voor de LBK en BQY groepen rond 4800 cal. BC (Crombé & Vanmontfort 2007: 268). Pas in 

de Epi- Rössen/Bischeim fase komt daar verandering in, met ondermeer in Givry- Bosse de‟ l 

Tombe een late datering ca. 4300-4200 cal. BC (Lanting & van der Plicht 1999/2000: 48). Het 

is echter wachten tot de opkomst van de Michelsbergcultuur (MK) om voor België opnieuw te 

kunnen spreken van een volwaardige neolithische occupatie. 

Met betrekking tot de Michelsbergcultuur (ca. 4300 - 3500 cal. BC) wordt de oorsprong door- 

gaans gezocht in de laat-Rössen/Bischeim fase, al bestaat er rond het exacte verloop van deze 

ontwikkeling nog heel wat discussie (Jeunesse 1998a: 33). Ze wordt aangetroffen in quasi het 

gehele onderzoeksgebied, van het Bekken van Parijs over België en zuidelijk Nederland tot in 

Nedersaksen en het Rijnland. Daar waar de LBK van het vroege Neolithicum zich in haar ver- 

spreiding beperkte tot de vruchtbare lössbodems, zien we dat de midden- neolithische MK zo- 

wat alle landschappelijke zones occupeert (Schreurs 2005: 301). Zo zal deze cultuur zich in 

België aanvankelijk verspreiden over het gehele leemgebied, waarna ze rond het einde van het 

5
e
 millennium cal. BC doorstoot tot de noordelijke zandstreek (Crombé & Vanmontfort 2007: 

277). 

Over de aard van de relatie tussen deze neolithische culturen en naburige jager- verzamelaar- 

groepen wordt nog hevig gedebatteerd. De verspreiding van sommige artefacten, zoals LBK- 

dissels of Rössener Breitkeile buiten de occupatiezones van deze culturen, wordt soms gezien 

als een bewijs voor contacten. Er wordt vermoed dat de uiteindelijke overgang van deze jager- 

verzamelaargemeenschappen naar een neolithische levenswijze doorgaans volgens een proces 

van acculturatie heeft plaatsgevonden. In dit kader komt het geval van de Swifterbant cultuur 

hier verder aan bod. Het betreft een finaal- mesolithische cultuur waarvan de nederzettingen 

worden aangetroffen op zowel hooggelegen plaatsen als natte contexten in het landschap van 

Noord-, West- en Midden- Nederland (Raemaekers 2005: 262), evenals in de noordelijke 

zandstreek van België (Crombé & Vanmontfort 2007: 272). Gedurende een periode van één 

tot anderhalf millennium, verschijnen steeds meer neolithische elementen binnen de restanten 

van deze groep. Voor Nederland lijkt, op basis van de site Hardinxveld- Polderweg, voor het 
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eerst aardewerk in de Swifterbant- traditie te worden vervaardigd rond 5000 cal. BC (Louwe 

Kooijmans 2009: 186). In België is er voor de site Doel „Deurganck‟ dok aardewerk gekend 

dat minstens gedateerd kan worden tot het midden van het 5
e
 millennium cal. BC (Crombé & 

Vanmontfort 2007: 273). Op de site van Hardinxveld- De Bruin worden rond 4600 - 4500 cal. 

BC de eerste sporen van gedomesticeerde dieren waargenomen, terwijl op de site Swifterbant 

S3 rond 4100 - 4000 cal. BC reeds een veel groter aandeel van gedomesticeerde soorten wordt 

vastgesteld (Louwe Kooijmans 2007: 306). Dit wil zeggen dat er met betrekking tot de eerste 

Swifterbant- fase (5000 - 4600 cal. BC) voor Nederland sprake kan zijn van een „keramisch 

mesolithicum‟, dat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van aardewerk in combinatie met 

een mesolithisch dieet. De tweede Swifterbant- fase (4600 - 3900 cal. BC) ziet het aandeel 

van gedomesticeerde soorten in het dieet toenemen. Met de uitbreiding van de Michelsberg- 

cultuur in de noordelijke zandstreek van België, lijkt de Swifterbant daar te verdwijnen uit het 

archeologisch record (Crombé & Vanmontfort 2007: 277). In Nederland wordt dan nog een 

derde Swifterbant- fase onderscheiden (3900 - 3400 cal. BC).  

Tegelijkertijd met deze laatste Swifterbant- fase vinden we voor het westelijke kustgebied van 

Nederland nog een dergelijke semi- agrarische cultuur terug, die zowel culturele relaties met 

de Michelsbergcultuur als met de Swifterbant lijkt te vertonen (Raemaekers 2005: 271). Ze 

staat bekend als de Hazendonk 3- groep. Na 3400 cal. BC lijken alle drie deze culturen uit het 

archeologisch record te verdwijnen. 

Binnen dit werk zullen de bovenstaande culturen in volgend chronologisch schema besproken 

worden: vroeg Neolithicum ca. 5300 - 4900/4800 cal. BC (LBK/RRBP; BQY - VSG), midden 

Neolithicum fase A ca. 4900/4800 - 4300/4000 cal. BC (Grossgartach; (Epi-)Rössen/Cerny; 

Swifterbant) en midden Neolithicum fase B ca. 4300/4000 - 3500/3400 cal. BC (Michelsberg- 

cultuur; Hazendonk 3- groep) (Fig. 2). 
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Figuur 2: chronologische, geografische en economische omkadering van de culturen die in dit werk aan bod 

komen binnen het Neolithicum (Louwe Kooijmans L.P. & Jongste P.F.B. 2006: 512: Fig. 27.15) 
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Hoofdstuk 2: Onderzoek 

 

2.1. Reden en doelstelling 

Lange tijd zijn kinderen uit het archeologisch onderzoek geweerd. Vanuit een hedendaagse, 

westerse visie wordt hen weinig waarde toegekend binnen de economische, sociale en andere 

sferen van de gemeenschap. Eerder worden ze geplaatst in de schaduw van volwassenen, als 

de ware dragers en vernieuwers van cultuur. 

Nochtans kan dit doodzwijgen van kinderen, een archeologische nalatigheid, het mislopen van 

heel wat informatie tot gevolg hebben. Zo blijkt uit demografische studies dat een aanzienlijk 

deel van prehistorische samenlevingen moet hebben bestaan uit onvolwassen individuen. Op 

basis van stabiele modelpopulaties, waarbij men uitgaat van een nulratio of zeer lichte stijging 

in de bevolkingsgroei, stelt Chamberlain (1997: 207) dat het aandeel kinderen binnen een to- 

tale populatie varieert tussen ca. 36% voor een bevolking met een lage levensverwachting, en 

ongeveer 19% voor een bevolking met een hoge levensverwachting. Gebruik makend van die- 

zelfde methode kwam Wobst (Roveland 2003: 36) voor paleolithische gemeenschappen uit op 

een aandeel van 40% kinderen. Hoewel zulke demografische modellen nooit waterdicht zijn, 

lijken ze te wijzen op een grote aanwezigheid van jongeren in prehistorische groepen. Boven- 

dien hebben heel wat recente studies naar vooral jager- verzamelaargemeenschappen (Cooper 

2003; Janik 2000: 117; Lillie 2008: 33) uitgewezen dat kinderen wel degelijk hun rol kunnen 

hebben gespeeld binnen de sociale en economische dimensies van de samenleving. Men kan 

zich inbeelden dat dit bij pastorale en landbouwgroepen niet anders is geweest. Etnografische 

studies wijzen er immers op dat de mate waarin kinderen arbeid verrichten niet varieert naar- 

gelang de subsistentiestrategie van de groep (Baxter 2008: 165), maar dat aan deze arbeid een 

zekere waarde wordt gehecht op basis van sociale en economische variabelen. Zo kunnen een 

aantal specifiek huishoudelijke activiteiten zoals de zorg voor jonge kinderen of dieren, even- 

als het sprokkelen van brandhout, bijna uitsluitend de taak van jongeren zijn geweest. Binnen 

de context van ambachten en het verwerven van technische competentie, dient het belang van 

kinderen net zo min te worden onderschat. Er wordt wel vaker vermeld dat slecht afgewerkte 

producten een weerspiegeling kunnen zijn van een leerproces waarbij individuen reeds vanaf 

jonge leeftijd technieken krijgen aangeleerd. Studies naar het gedrag van kinderen wijzen op 
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het belang hiervan voor de vorming van een archeologische site en proberen aan te tonen dat 

het rekening houden met de activiteiten van jongeren essentieel is om zowel de samenstelling 

als de ruimtelijke distributie van artefacten correct te kunnen interpreteren (Baxter 2006: 4). 

Uit de verwachte demografische betekenis van kinderen binnen de prehistorische populaties, 

gekoppeld aan hun potentiële belang in de voedselvoorziening, sociale relaties en de productie 

en distributie van artefacten, mag blijken dat het opnemen van dit deel van de gemeenschap in 

de studie van het verleden geen overbodige luxe is. 

Er rest natuurlijk de vraag hoe dergelijk onderzoek dient te worden uitgevoerd. Het herkennen 

van de aanwezigheid van kinderen en hun activiteiten in het archeologisch record is namelijk 

geen sinecure. Hier komt het belang van kindergraven duidelijk naar voor. In feite vormen ze 

de enige contexten waarbij de link met deze leeftijdgroep verzekerd is. Bovendien bevatten ze 

een waaier aan mogelijk informatie. Zo kan het skeletmateriaal van onvolwassen individuen, 

indien bewaard gebleven in de bodem, ons iets vertellen over de levensomstandigheden van 

de gemeenschap waartoe ze behoorden. Omwille van hun onvolwassen immuunsysteem en de 

sterke nood aan voedsel voor ontwikkeling en groei, zijn kinderen immers zeer gevoelig aan 

veranderingen in hun omgeving of slechte voeding en hygiëne (Baxter 2005: 99). Zodoende 

worden ratio‟s van kindermortaliteit gebruikt om na te gaan in welke mate een populatie er in 

geslaagd is zich aan te passen aan haar omgeving, of er sprake was van voedingstress, slechte 

hygiënische omstandigheden of ziekteverspreiding. Tot slot kan het al dan niet aanwezig zijn 

van kinderen in de grafvelden, evenals de omstandigheden van hun funeraire behandeling, een 

mogelijke indicator zijn van de positie die ze innamen binnen de samenleving. 

Dit werk beoogt in de eerste plaats een overzicht te bieden van de manier waarop kinderen 

werden begraven tijdens het Mesolithicum van continentaal Noordwest- Europa, om alvast de 

baan vrij te maken voor verder onderzoek met betrekking tot de sociale, economische evenals 

demografische aspecten van de groepen binnen dit chronologische en geografische kader. 

Om ook voor het Neolithicum reeds de aanzet te geven naar dergelijke studies, zal een tweede 

gedeelte van dit onderzoek worden gewijd aan een demografisch onderzoek, waarbij het aan- 

deel kinderen in de grafpopulaties voor elk van de afzonderlijke periodes en culturen in beeld 

wordt gebracht. 
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2.2. Onderzoeksvragen en werkmethode 

In de volgende hoofdstukken zal de analyse van de verzamelde gegevens met betrekking tot 

de funeraire behandeling van kinderen worden besproken per periode en/of cultuur. Voor het 

Mesolithicum gebeurt dit volgens de klassieke indeling in de vroege, midden en late fase van 

deze periode, terwijl er binnen de verschillende fases van het Neolithicum verder onderscheid 

zal worden gemaakt tussen de diverse culturen die voor continentaal Noordwest- Europa zijn 

gekend. 

Met betrekking tot de fases van het Mesolithicum zal telkens eerst een kwantitatieve analyse 

van de kindergraven, zoals gekend binnen het onderzochte deel van het corpus, gepresenteerd 

worden. Vervolgens vindt op basis van voorbeelden uit de literatuur een kwalitatieve analyse 

plaats, met als doel het bieden van een overzicht van de manieren waarop de graflegging van 

kinderen heeft plaatsgevonden. Voor elke fase van het Mesolithicum zal dus getracht worden 

een antwoord te vinden op volgende onderzoeksvragen: 

- in welke mate zijn kinderen aanwezig in het funeraire bestand van deze fase? 

- op welke wijze(n) werden kinderen na hun dood behandeld binnen deze fase? 

- zijn er al dan niet verschillen vast te stellen tussen de funeraire behandeling van kinderen en 

volwassenen, evenals tussen kinderen onderling, en wat kan daar de betekenis van zijn? 

Binnen het kader van het demografisch onderzoek naar de samenstelling van de grafpopulatie 

in alle drie de fases van het Mesolithicum evenals voor de verschillende periodes/culturen van 

het Neolithicum, wordt rekening gehouden met twee bijkomende onderzoeksvragen: 

- zijn er betekenisvolle verschillen merkbaar in het aandeel kinderen binnen de grafpopulaties 

van de mesolithische en neolithische gemeenschappen? 

- kan er daadwerkelijk sprake zijn van een ondervertegenwoordiging van kinderen binnen het 

prehistorische funeraire record? 

Voor dit onderzoek werden 76 verschillende sites met begravingen uit de betrokken periodes 

onderzocht (Tabel 1). Om de vraag naar de ondervertegenwoordiging van kinderen binnen het 

funerair record te kunnen beantwoorden, werden daarbij zoveel mogelijk sites opgenomen in 

de analyse, ongeacht de aanwezigheid van kindergraven.  
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Bij de analyse werd enkel rekening gehouden met antropologische bepalingen van de leeftijd 

en het geslacht van de begraven individuen. Zogenaamde archeologische geslachtbepalingen, 

voornamelijk gebaseerd op de aard en samenstelling van de grafgiften, kunnen niet voldoende 

uitsluitsel geven om opgenomen te worden binnen dit onderzoek. De betrouwbaarheid echter 

van zulke hypotheses, die doorgaans worden aangewend om graven zonder skeletmateriaal te 

kunnen toekennen aan een bepaalde geslacht- of leeftijdcategorie, zal binnen dit werk wel aan 

bod komen. 

Een grote belemmering waarmee men wordt geconfronteerd bij onderzoek naar de funeraire 

praktijken van verleden gemeenschappen, is het complete gebrek aan eenduidigheid binnen de 

literatuur wat betreft het onderverdelen van individuen in leeftijdcategorieën. Dit bemoeilijkt 

niet alleen het demografisch en comparatief onderzoek, maar kan tevens leiden tot verlies aan  

informatie, bijvoorbeeld met betrekking tot de doodsoorzaak. Bovendien zijn zowel de sterfte- 

leeftijd van een individu als de manier waarop hij/zij gestorven is variabelen die een invloed 

kunnen hebben gehad op de funeraire behandeling. 

Echter, de doelstelling van dit werk, het bieden van een overzicht van funeraire behandelingen 

van kinderen binnen het onderzoeksgebied en -periode, kan enkel worden bereikt door de data 

te verwerken zoals ze momenteel voorhanden en gepubliceerd zijn. Enigszins paradoxaal met 

voorgaande commentaar wordt daarom in de volgende hoofdstukken een nieuwe classificatie 

van de overleden individuen in verschillende leeftijdklassen gehanteerd. Daarbij is een poging 

ondernomen om de oneffenheden tussen reeds bestaande classificaties zo goed als mogelijk te 

nivelleren, ten einde zo weinig mogelijk informatie verloren te laten gaan. Volgende indeling 

zal daarbij worden gebruikt: 

Infant < 1 jaar 

Kind I 1-7 jaar 

Kind II 8-14 jaar 

Non-adult 15-20 jaar 

Adult 21-40 jaar 

Matur 41-60 jaar 

Senil > 60 jaar 
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Deze classificatie vertoont grote overeenkomsten met de leeftijdklassen van Szilvássy (1988: 

421), gaande van Infans I tot en met Senil, die in verschillende archeologische werken worden 

aangewend. Dit is bijvoorbeeld het geval in het overzichtswerk van Grünberg (2000: 32) rond 

de mesolithische begravingen in Europa, evenals dit van Peschel (1992: 12) omtrent de LBK- 

grafvelden in Duitsland en de aangrenzende gebieden. Daarbij werden echter de benamingen 

van de leeftijdklassen „Infans I‟ en „Infans II‟ vervangen door „Kind I‟ en „Kind II‟. De term 

„Infant‟ dient namelijk in de regel te worden gebruikt om kinderen aan te duiden die jonger 

zijn dan 1 jaar oud. Het opstellen van een aparte categorie voor deze leeftijdklasse, zoals de 

bovenstaande classificatie voorziet, is noodzakelijk om ondermeer onderzoek te kunnen doen 

naar infanticide en de levensomstandigheden van de verleden populaties. Ten slotte werd een 

categorie „Non-adult‟ ingevoerd, die het mogelijk moet maken de categorieën  „Adolescent‟, 

„Juvenil‟ en „Sub-adult‟ te bundelen. 

Met het oog op toekomstig onderzoek dient te worden benadrukt dat deze classificatie niet zal 

volstaan om gerichte studies naar kinderen in verleden gemeenschappen te ondernemen. Het 

is te zeggen, de leeftijdklassen „Kind I‟ en „Kind II‟ zijn nog te breed om inzicht te krijgen in 

de culturele waarde en behandeling van kinderen op verschillende leeftijden. Bovendien moet 

binnen de categorie „Infant‟ nog verder onderscheid worden gemaakt tussen doodgeborenen, 

nieuwgeborenen en zuigelingen. De leeftijdgrens tussen de kindertijd en adolescentie, zoals in 

bovenstaande classificatie wordt aangegeven met de categorieën „Kind II‟ en „Non-adult‟, is 

min of meer in overeenstemming met de standaard die wordt gehanteerd in het demografisch 

onderzoek (Chamberlain 2000: 207). Immers, de demografische conventie definieert kinderen 

als individuen onder de 15 jaar oud. Daarbij wordt rekening gehouden met biologische alsook 

culturele aspecten, daar men er van uitgaat dat personen van rond de 15 jaar de mogelijkheid 

vertonen tot economische zelfvoorziening en reproductie. Het gelijkschakelen van de leeftijd- 

grens voor kinderen binnen de diverse vakgebieden kan het interdisciplinair onderzoek alleen 

maar ten goede komen. 

In wat volgt zal het onderscheid tussen de categorieën „Infant‟, „Kind I‟ en „Kind II‟ enerzijds 

en de categorie „Non-adult‟ anderzijds enkel worden gemaakt bij het uitzetten van de leeftijd- 

verdeling per periode/cultuur in grafieken. Wanneer dit onderscheid niet uitdrukkelijk wordt 

gemaakt, doch algemeen verwezen wordt naar kinderen in tegenstelling tot volwassenen, dan 

zijn de individuen uit de categorie „Non-adult‟ gewoon tot de kinderen gerekend. 
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Periode Site regio Land 

M
es

o
lit

h
ic

u
m

 

V
ro

e
g-

M
e

so
lit

h
ic

u
m

 
Grotte Margaux Namen België 

Abri des Autours Namen België 

Grotte du Bois Laiterie Namen België 

Fissure de Claminforge Namen België 

Grotte du Petit-Ri Namen België 

Faille du Burin Namen België 

Grotte Lombeau Henegouwen België 

Grotte des Sarrasins (Loverval D5) Henegouwen België 

Varennes Hoog-Normandië Frankrijk 

Abri Bettenroder Berg IX Nedersaksen Duitsland 

M
id

d
e

n
-M

e
so

lit
h

ic
u

m
 Petit- Marais (La Chaussée-Tirancourt) Picardië Frankrijk 

Auneau "Le Parc du Château" Centre Frankrijk 

Noyen-sur-Seine Île-de-France Frankrijk 

Abri du Loschbour Mersch Luxemburg 

L
a

a
t-

M
es

o
li

th
ic

u
m

 

Abri du Loschbour Mersch Luxemburg 

Oirschot V - site 21 Noord-Brabant Nederland 

Mariënberg Overijssel Nederland 

Dalfsen Overijssel Nederland 

Hardinxveld-Giessendam "Polderweg" Zuid-Holland Nederland 

Hardinxveld-Giessendam "De Bruin" Zuid-Holland Nederland 

Hoëdic Bretagne Frankrijk 

Téviec Bretagne Frankrijk 

Auneau "Le Parc du Château" Centre Frankrijk 
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V
ro

e
g-

N
e

o
lit

h
ic

u
m

 

B
an

d
ke

ra
m

ie
k 

Hollogne-aux-Pierres Luik België 

Elsloo Limburg Nederland 

Lanakerveld Limburg Nederland 

Flomborn Rijnland-Palts Duitsland 

Niedermerz 3 Noord-Rijnland-Westfalen Duitsland 

Inden-Altdorf Noord-Rijnland-Westfalen Duitsland 

Bergheim Noord-Rijnland-Westfalen Duitsland 

Wittmar Nedersaksen Duitsland 

Ensisheim "Les Octrois" Elzas Frankrijk 

Hoenheim-Souffelweyersheim Elzas Frankrijk 

Quatzenheim "auf den Spitzenpfad" Elzas Frankrijk 

Mulhouse-Est (Rixheim) Elzas Frankrijk 

Wettolsheim Elzas Frankrijk 

Lingolsheim "Fischer und Schott" Elzas Frankrijk 

Rouffach "Gallbühl" Elzas Frankrijk 

Vendenheim "Le haut du Coteau" Elzas Frankrijk 

Berry-au-Bac "Le Vieux-Tordoir" Picardië Frankrijk 

Menneville "Derrière le Village" Picardië Frankrijk 

Maizy Picardië Frankrijk 

Gours-aux-Lions Île-de-France Frankrijk 

Chichery "L'étang David" Bourgondië Frankrijk 

Vinneuf "Port Renard" Bourgondië Frankrijk 

Frignicourt Champagne-Ardennen Frankrijk 

Vert-la-Gravelle "Le Bas des Vignes" Champagne-Ardennen Frankrijk 
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Plichancourt "Les Monts" Champagne-Ardennen Frankrijk 

B
lic

q
u

y/
V

ill
e

n
e

u
ve

-S
ai

n
t-

G
e

rm
ai

n
 

Darion Luik België 

Villeneuve-la-Guyard "Les Terres de Prépoux" Bourgondië Frankrijk 

Bucy-le-Long "La Fosse-Tounise" Picardië Frankrijk 

Bucy-le-Long "Le Fonds du Petit Marais" Picardië Frankrijk 

Buthiers et Boulancourt "Le Chemin de 

Malesherbes" Île-de-France Frankrijk 

Mareuil-lès-Meaux "les Vignolles" Île-de-France Frankrijk 

Longues Raies à Jablines Île-de-France Frankrijk 

La Chapelle-Saint-Mesmin Centre Frankrijk 

M
id

d
en

-N
e

o
lit

h
ic

u
m

 A
 

G
ro

ss
ga

rt
ac

h
 

Nierstein Rijnland-Palts Duitsland 

Rheingönheim Rijnland-Palts Duitsland 

Lingolsheim "Fischer und Schott" Elzas Frankrijk 

Erstein Elzas Frankrijk 

Réguisheim Oberfeld/Grossfeld Elzas Frankrijk 

Rosheim "Mittelfeld" Elzas Frankrijk 

R
ö

ss
e

n
/C

e
rn

y 

Sierentz "Zac Hoell" Elzas Frankrijk 

Rosheim "Mittelfeld" Elzas Frankrijk 

Auneau "Le Parc du Château" Centre Frankrijk 

Malesherbes "Les Marsaules" Centre Frankrijk 

Malesherbes "La Chaise" Centre Frankrijk 

Orville "les Fiefs" Centre Frankrijk 

Passy Bourgondië Frankrijk 

Gron les Sablons Bourgondië Frankrijk 
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Balloy "les Réaudins" Île-de-France Frankrijk 

Noyen-sur-Seine Île-de-France Frankrijk 

Gours-aux-Lions Île-de-France Frankrijk 

Sw
if

te
rb

an
t 

Hardinxveld-Giessendam "Polderweg" Zuid-Holland Nederland 

Hardinxveld-Giessendam "De Bruin" Zuid-Holland Nederland 

Swifterbant Flevoland Nederland 

Urk-E4 Flevoland Nederland 

 
Zoelen Gelderland Nederland 

M
id

d
en

-N
e

o
lit

h
ic

u
m

 B
 

C
h

as
se

aa
n

 

Pont-Sainte-Maxence "Le Poirier" Picardië Frankrijk 

Auneau "Le Parc du Château" Centre Frankrijk 

Noyen-sur-Seine Île-de-France Frankrijk 

Monéteau "Sur Macherin" Bourgondië Frankrijk 

M
ic

h
e

ls
b

e
rg

 

Lingolsheim "Fischer und Schott" Elzas Frankrijk 

Entzheim "In der Klamm" Elzas Frankrijk 

Rosheim "Sainte-Odile" Elzas Frankrijk 

trou de la Heid Luik België 

Abri des Autours Namen België 

H
az

e
n

d
o

n
k 

3
 

Schipluiden-Harnaschpolder Zuid-Holland Nederland 

Ypenburg-locatie 4 Zuid-Holland Nederland 

Tabel 1: inventaris van de geanalyseerde sites 
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Hoofdstuk 3: Funeraire behandeling van kinderen in het Mesolithicum 

 

3.1. Vroeg - Mesolithicum 

3.1.1. Algemeen 

Het aantal gekende sites met begravingen daterend tot het vroege Mesolithicum is binnen het 

onderzoeksgebied vrij beperkt. In het merendeel van de gevallen gaat het om begravingen in 

grotten of abri‟s, die dan nog voornamelijk gesitueerd zijn in het Belgische Maas- of Samber- 

bekken (Fig. 3). Verder beschikken we nog over een abri in het Duitse Nedersaksen en slechts 

één openluchtbegraafplaats te Val-de-Reuil (Eure) in Frankrijk. 

Ondanks de beperktheid van de beschikbare data, kunnen we stellen dat de grafpraktijken van 

de vroeg- mesolithische mens zeer gedifferentieerd waren. Zo kan er een onderscheid worden 

gemaakt tussen individuele, meervoudige en collectieve begravingen. In het eerste geval gaat 

het om de inhumatie, of depositie na crematie, van slechts één persoon in een grafkuil. Bij een 

meervoudige begraving daarentegen worden meerdere individuen op hetzelfde moment en in 

één en hetzelfde graf gedeponeerd, waarna dit laatste nagenoeg onmiddellijk wordt afgesloten 

(Cauwe 1992-1993: 5). Een collectieve begraving ten slotte, betreft eveneens de depositie van 

meerdere individuen in eenzelfde graf, doch waarbij dit graf gedurende een bepaalde periode 

toegankelijk blijft. Dit houdt in dat gedurende de gebruiksperiode van het graf opeenvolgend 

meerdere individuen afzonderlijk worden bijgezet. Soms kan daarbij een tijdelijke afdekking 

worden vastgesteld met vergankelijke materialen, die bij de definitieve afsluiting van het graf 

vervangen wordt door meer duurzame en permanente elementen (Cauwe 1992-1993: 5). 

De collectieve begravingen worden daarbij vaak gekenmerkt door een manipulatie, doorgaans 

onder de vorm van ontwrichting, van de menselijke skeletten, waarna de beenderen al dan niet 

op georganiseerde wijze worden gedeponeerd op kleine en soms moeilijk te bereiken plaatsen 

in het landschap. Het occasionele gebruik van rode oker, dat zowel in de grafkuil als over de 

menselijke beenderen kan zijn verstrooid, dient te worden beschouwd als een eerder algemene 

karakteristiek van het vroeg- mesolithische begrafenisritueel. Grafgiften zijn meestal afwezig, 

of slechts in beperkte mate aangetroffen in associatie met de overledenen. Dit laatste echter is 

dan weer niet van toepassing op de contexten uit andere regio‟s van het onderzoeksgebied. Of 
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ook kinderen deelachtig waren aan alle aspecten van deze diversiteit in de dodenbehandeling, 

zal verder worden toegelicht. 

3.1.2. Kwantitatieve analyse 

De demografische samenstelling van de grafpopulatie uit de geanalyseerde contexten voor het 

vroege Mesolithicum wordt geïllustreerd in Tabel 2. Voor twee van de grotsites, met name de 

Grotte Lombeau en de Grotte du Petit-Ri, was nauwelijks tot geen informatie voorhanden met 

betrekking tot de leeftijd van de begraven individuen. Bijgevolg werden ze niet in de verdere 

analyse opgenomen. 

Site kinderen Volwassenen Ongekend Totaal  
% 

kinderen 

Grotte Margaux 0 10 0 10  0,0 

Abri des Autours 6 6 0 12  50,0 

Abri des Autours 0 1 0 1  0,0 

Grotte du Bois Laiterie 2 4 0 6  33,3 

Fissure de Claminforge 2 3 0 5  40,0 

Faille du Burin 2 4 0 6  33,3 

Grotte des Sarrasins (Loverval D5) 0 2 0 2  0,0 

Varennes 0 3 0 3  0,0 

Abri Bettenroder Berg IX 2 0 0 2  100,0 

     Gem. 28,5 

Totaal 14 33 0 47   

% 29,8 70,2 0,0 100,0   
Tabel 2: verdeling kinderen en volwassenen binnen de grafpopulatie van het vroege Mesolithicum 

In totaal bestaat de grafpopulatie voor de gehele periode uit ongeveer 30% kinderen tegenover 

70% volwassenen. Slechts drie van de negen verschillende sites met graven wijzen een totale 

afwezigheid van kinderen uit. Het gaat daarbij om de openluchtbegraafplaats “Les Varennes” 

te Val-de-Reuil in Frankrijk, evenals Diaclase 5 van Loverval en de Grotte Margaux. Echter, 

deze laatste vertegenwoordigt een uitzonderlijke situatie waarbij 10, mogelijk 11, volwassen 

vrouwen collectief waren begraven in een grot. Dit wijst er duidelijk op dat een selectie werd 

doorgevoerd van de te begraven personen op basis van hun leeftijd en geslacht, mogelijk zelfs 

op basis van verwantschap (Cauwe 1998: 45). In de Abri des Autours werden drie afzonder- 

lijke grafcontexten aangetroffen, waarvan twee daterend tot het vroege Mesolithicum (Fig. 4). 

Het gaat om een collectieve begraving (AA2), met evenveel kinderen als volwassenen, enkele 

eeuwen gescheiden van een individuele begraving van een volwassen vrouw (AA3) (Cauwe 
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1995: 51). Abri Bettenroder Berg IX, gelegen in de regio Göttingen in Nedersaksen, bracht als 

enige site uitsluitend de restanten op van kinderen (Grote 1990: 146). Binnen de overige sites 

kwamen evenzeer kinderen als volwassenen voor, in wisselende verhoudingen, doch waarbij 

deze laatste telkens in de meerderheid verkeerden. 

Slechts voor 9 van de 33 volwassenen (5 x Adult en 4 x Matur) kon het toebehoren aan een 

specifieke leeftijdcategorie worden achterhaald. Dit is statistisch onvoldoende om uitspraken 

te doen over de mogelijke betekenis daarvan. Bij de onvolwassen individuen daarentegen kon 

dit in 11 van de 14 gevallen gebeuren (Grafiek 1). 

 

Grafiek 1: leeftijdverdeling onvolwassen individuen binnen de grafpopulatie van het vroege Mesolithicum 

Onmiddellijk valt daarbij de grote afwezigheid op van individuen uit de categorieën „Infant‟ 

en „Non-adult‟. Wat deze laatste leeftijdgroep betreft, is enige nuancering nodig. Bij één van 

de overledenen uit de openluchtbegraafplaats “Les Varennes”, namelijk subject C, betreft het 

een jong volwassene of grote adolescent met een leeftijd van 17 tot 25 jaar (Billard, Arbogast 

& Valentin 2001: 42). Met betrekking tot de grafpopulatie te Fissure de Claminforge, maakt 

Toussaint (Toussaint, Ramon & Dewez 1996: 26) melding van drie volwassenen en subadults 

zonder daarbij een verder onderscheid te maken. Omwille van de ouderdom van het eerste en 

de onduidelijkheid omtrent de exacte leeftijd van de drie andere individuen, zijn deze in Tabel 

2 allen opgenomen in de categorie van de volwassenen. 

Echter, zelfs met deze nuancering in het achterhoofd is het mogelijke aandeel van individuen 

uit de leeftijdklasse „Non-adult‟ toch betrekkelijk laag in vergelijking met het aantal personen 
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met een sterfteleeftijd tussen 1 en 15 jaar. Een mogelijke verklaring hiervoor zou men kunnen 

zoeken in hogere mortaliteitscijfers bij jonge kinderen als gevolg van een zwakkere weerstand 

en een grotere gevoeligheid aan stressfactoren zoals ondervoeding of slechte hygiëne. Dit zou 

verklaren waarom er meer kinderen zijn gestorven tussen de leeftijd van 1 en 8 jaar dan tussen 

8 en 15 jaar, om dan te eindigen met een zeer lage mortaliteit bij adolescenten. Hoewel dit op 

het eerste zicht misschien logisch lijkt, staat het in contrast met de arbeidsverdeling en dus de 

economische waarde die de traditionele visie aan de verschillende leeftijdklassen neigt toe te 

schrijven. Ondanks de hogere mortaliteitverwachtingen voor jonge kinderen en ouderen, zou 

men er van uit kunnen gaan dat volwassenen en adolescenten, omwille van de activiteiten die 

ze uitvoerden, een hoger risico hebben gekend op verwondingen en bijgevolg overlijden. Met 

betrekking tot de adolescenten komt dit alvast niet duidelijk naar voor in de funeraire data. De 

gebrekkige gegevens met betrekking tot de exacte leeftijd van de volwassen individuen staat 

verdere uitspraken omtrent hun mortaliteitpatroon in de weg.  

De veronderstelling dat adolescenten en volwassenen verantwoordelijk waren voor de fysiek 

meer belastende en risicovolle taken zoals de jacht, brengt ons bij een andere mogelijkheid die 

de afwezigheid van adolescenten in het funeraire bestand zou kunnen verklaren. Met name dat 

de leden van zgn. task groups, bijvoorbeeld tijdens de jacht, in geval van overlijden ter plaatse 

werden achtergelaten of begraven. Het bestaan voor het vroege Mesolithicum van collectieve 

begravingen, waarin meerdere individuen gedurende een bepaalde gebruiksperiode blijken te 

zijn bijgezet, lijkt er immers op te wijzen dat deze locaties werden gezien als erkende plaatsen 

om de doden te begraven. Indien we er van uit zouden gaan dat vrouwen bij het uitvoeren van 

hun dagdagelijkse economische activiteiten dichter in nabijheid bleven van het basiskamp dan 

mannen, geeft de geslachtsverdeling van volwassenen binnen de grafpopulatie van het vroege 

Mesolithicum een interessant resultaat (Grafiek 2).  
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Grafiek 2: geslachtverdeling volwassen individuen binnen de grafpopulatie van het vroege Mesolithicum 

Wederom is het aantal individuen waarvoor een geslachtbepaling is gekend zeer beperkt. Het 

betreft 17 van de in totaal 33 volwassenen, met een duidelijk overwicht van 14 vrouwen ten 

opzichte van 3 mannen. Bovendien zijn twee van deze mannen afkomstig uit de openlucht- 

begraafplaats “Les Varennes”. Het geslacht van het derde individu op deze site is ongekend of 

althans niet vermeld (Billard, Arbogast & Valentin 2001: 42). Uitgaande van de premise dat 

de jacht in hoofdzaak een mannelijke activiteit was, uitgevoerd vanuit de niet- residentiële 

kampementen op enige afstand van het basiskamp, zou het in dit geval wel eens kunnen gaan 

om de slachtoffers van een jachtongeluk. Interessant daarbij is dat bovenop de kuil waarin de 

drie subjecten waren geïnhumeerd verbrande faunaresten werden aangetroffen, in hoofdzaak 

bestaande uit schedels en geweien van hert (Cauwe 2001: 53) (Fig. 5). Echter, er wordt geen 

enkele vermelding gemaakt van verwondingen die de hypothese van een jachtongeluk zouden 

kunnen staven. Bovendien lijkt het ook hier te gaan om een collectieve begraving, daar twee 

van de individuen in een onderste laag van de kuil gelegen waren, terwijl de andere zich in de 

bovenste laag bevond (Billard, Arbogast & Valentin 2001: 27). Dit houdt in dat althans het 

laatst bijgezette individu wellicht niet op hetzelfde moment is begraven.  

Doch het grote aantal volwassen vrouwen en jonge kinderen die aanwezig zijn in de graf- 

populatie van de collectieve begravingen, lijken in zekere zin het beeld op te roepen van een 

verzameling individuen die in de directe nabijheid van het basiskamp gestorven en begraven 

zijn. Mocht dit kloppen, dan zou dit kunnen betekenen dat ook de activiteiten van kinderen 

grotendeels beperkt bleven tot de zone van het residentiële kampement. De geslachtverdeling 

van volwassen individuen, zoals deze is weergegeven in de bovenstaande grafiek, dient echter 
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opnieuw genuanceerd te worden. Het is namelijk zo dat de uitzonderlijke casus van de Grotte 

Margaux, verantwoordelijk voor niet minder dan 10 van de 14 antropologisch als vrouwelijk 

bepaalde individuen, tot een vertekend beeld leidt. Het mag duidelijk zijn dat de grafpopulatie 

van deze grot geen normale mortaliteit weerspiegelt, ook niet binnen de context van een basis- 

kampement. In dergelijk geval zouden hier namelijk eveneens restanten van kinderen moeten 

zijn aangetroffen, en wellicht ook van mannen. 

Het meest opvallende aan de leeftijdverdeling van de onvolwassen individuen binnen de graf- 

populatie van het vroege Mesolithicum is echter de totale afwezigheid van kinderen onder de 

leeftijd van 1 jaar. Niet in het minst omdat voor deze leeftijdcategorie net het hoogste sterfte- 

cijfer wordt verwacht. Kinderen zijn gedurende hun eerste levensjaar erg vatbaar voor ziektes 

en dood, waarna hun kans op overleven in aanzienlijke mate toeneemt (Lewis 2007: 5). Scott 

(1990: 90) merkt bijvoorbeeld op dat een normale mortaliteitsratio voor „Infants‟ zou moeten 

hebben geleid tot een dodenpopulatie die voor 15-30% net uit deze leeftijdcategorie bestond. 

De afwezigheid van „Infants‟ in de hier besproken grafcontexten mag dan ook meteen gezien 

worden als de grootste weerlegging van de hypothese dat we te maken zouden hebben met de 

restanten van individuen die in de nabijheid van een basiskamp zijn overleden. En gezien deze 

uitermate jonge kinderen de zwakste weerstand en hoogste stressgevoeligheid moeten hebben 

gehad, lijkt ook dit niet langer op te gaan als een reden voor de onevenwichtigheid binnen de 

leeftijdverdeling van de onvolwassen personen. 

Nu dient er rekening te worden gehouden met de bewaringskansen van het beendermateriaal 

van zulke zeer jonge individuen, evenals de grote moeilijkheid om ze te kunnen herkennen in 

het archeologische record. De kans is groot dat er wel degelijk kinderen onder 1 jaar oud zijn 

begraven geworden binnen deze grafcontexten, maar dat hun zachte skelet doorheen het lange 

tijdbestek niet bewaard is gebleven, dan wel de sporen daarvan tijdens de opgraving niet zijn 

herkend. Te Abri Bettenroder Berg IX in Nedersaksen werd in Graf 1 echter wel degelijk het 

skelet aangetroffen van een kind dat ongeveer anderhalf jaar oud moet zijn geweest. Dit geeft 

aan dat de bewaring van zulk jong botmateriaal in beschutte contexten toch mogelijk is. Maar 

er speelt tevens een andere factor. Het voorgenoemde kind was namelijk in haar geheel in de 

grafkuil gedeponeerd. Binnen de grotten en abri‟s van het Belgische Maas- en Samberbekken 

vertonen heel wat begravingen sporen van manipulatie, meer bepaald van de ontwrichting van 

skeletten, het wegnemen of fragmenteren van bepaalde skeletdelen en het verzamelen dan wel 
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verspreiden van de restanten op een kleine oppervlakte. Het dient dan ook niet te verwonderen 

dat de kans op het herkennen van infantiel botmateriaal er door zulke rituelen slechts kleiner 

op geworden is. 

Besluitend kunnen we stellen dat zich twee mogelijke verklaringen aandienen met betrekking 

tot de samenstelling van de vroeg- mesolithische grafpopulatie. Een eerste mogelijkheid is dat 

we te maken hebben met de weerspiegeling van de normale mortaliteitsratio van de betrokken 

groepen, waarbij het aandeel van jonge en oudere kinderen in het funeraire bestand geen echte 

opmerkelijkheden vertoont. Het afwezig zijn van infantiele individuen zou dan vermoedelijk 

te wijten zijn aan de slechte bewaring van hun beendermateriaal en/of de moeilijkheid voor 

archeologen om hun restanten te herkennen. Omtrent de geslachtverdeling van de volwassen 

individuen kan omwille van de aard en de omvang van de beschikbare data weinig worden 

gezegd. Een dergelijke „eerlijke‟ mortaliteit lijkt mogelijk te zijn voor elk van de betrokken 

contexten, met uitzondering van de Abri Bettenroder Berg IX, “Les Varennes” en de Grotte 

Margaux.  

Een tweede mogelijkheid is dat de aangetroffen grafpopulaties de weerspiegeling zijn van een 

selectie, doorgevoerd door de begravende gemeenschappen, waarbij bepaalde individuen wel 

en andere niet werden toegelaten tot de „reguliere‟ begraafplaats. In het geval van de Grotte 

Margaux lijkt dit alvast zo te zijn geweest. De vraag is dan natuurlijk wat er met de rest van 

de gemeenschap is gebeurd.  

In elk geval lijken kinderen niet uitgesloten te zijn geweest van begraving. Of ze ook dezelfde 

grafrituelen hebben ontvangen als de volwassenen waarmee of in wiens nabijheid ze werden 

gedeponeerd, zal verder worden besproken. 

3.1.3. Kwalitatieve analyse 

Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat kinderen, voor zover gekend quasi uitsluitend tussen de 

leeftijd van 1 en 15 jaar, vrij goed vertegenwoordigd zijn in het merendeel van de graflocaties 

daterend tot het vroege Mesolithicum. De vastgestelde grafrituelen voor deze periode zijn zeer 

uiteenlopend en roepen aldus de vraag op naar de deelachtigheid van onvolwassen individuen 

aan die diversiteit. 
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Grafiek 3 toont de verdeling van volwassenen en kinderen over de individuele, meervoudige 

en collectieve begravingen van het vroege Mesolithicum. Tussen de geanalyseerde sites voor 

deze periode bevinden zich geen met zekerheid vastgestelde meervoudige begravingen. Bij de 

twee volwassen vrouwen waarvan de skeletdelen werden gedeponeerd in Diaclase 5 van de 

Grotte des Sarrasins te Loverval, zou een dergelijke begravingvorm eventueel kunnen worden 

verwacht. Dat hun restanten werden aangetroffen in twee afzonderlijke beenderconcentraties, 

op een afstand van ca. 50 cm van elkaar, doet echter vermoeden dat we te maken hebben met 

twee opeenvolgende, individuele inhumaties (Toussaint 2002: 144), wat overigens door C14- 

datering is bevestigd. Hetzelfde geldt voor beide zeer jonge kinderen uit de Abri Bettenroder 

Berg IX, die elk in hun eigen inhumatiekuil werden aangetroffen. Hun stratigrafische eenheid, 

 

Grafiek 3: verdeling volwassen en onvolwassen individuen over de individuele, meervoudige en collectieve 

begravingen van het vroege Mesolithicum 

aan de bovenkant van een van de mesolithische cultuurlagen, wijst uit dat ze alvast door een- 

zelfde populatie en mogelijk op hetzelfde tijdstip zijn begraven (Grote 1990: 146). Indien we 

de volledige abri als één enkel graf zouden beschouwen, lijkt in dit geval de definitie van een 

meervoudige begraving wel te worden ingelost. Er zijn namelijk geen andere individuen meer 

gedeponeerd op diezelfde locatie, laat staan door dezelfde gemeenschap. Ten slotte kunnen de 

twee subjecten die in de onderste laag van de funeraire kuil van “Les Varennes” gedeponeerd 

werden, beschouwd worden als het resultaat van een meervoudige begraving. Echter, door de 

latere toevoeging van een derde individu, in de bovenste laag van de kuil, komt ook dit graf in 

de categorie van collectieve begravingen terecht. 
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Zodoende stellen we een vrij evenredige verhouding vast tussen kinderen en volwassenen in 

de resterende grafvormen. Wat de individuele begravingen betreft, gaat het om beide kinderen 

uit de Abri Bettenroder Berg IX, de twee volwassen vrouwen van de Grotte des Sarrasins en 

de volwassen vrouw (AA3) uit de Abri des Autours. Alle andere individuen zijn afkomstig uit 

collectieve begravingen, waarbij enkel de Grotte Margaux en de openluchtbegraafplaats “Les 

Varennes” geen kinderen opbrachten. 

Nemen we nu de vroeg- mesolithische, collectieve begraving (AA2; Fig. 4) van de Abri des 

Autours als uitgangspunt voor de bespreking van de grafrituelen uit deze periode. Parallel aan 

de achterste rotswand van deze abri, die gelegen is aan de rechteroever van de Maas, verdeelt 

een stenen muurtje de interne ruimte in twee delen (Bellaire, Moulin & Cahen- Delhaye 2001: 

60; Cauwe 2001: 48). Ten westen van dit muurtje bevonden zich een collectieve begraving uit 

het midden Neolithicum fase B (AA1), traditioneel toegekend aan de Michelsbergcultuur, als- 

ook het individuele graf van een volwassen vrouw daterend tot het vroege Mesolithicum. Uit 

die laatste periode stamt eveneens de tweede collectieve begraving (AA2), aan de oostelijke 

zijde van de afscheiding, in de achterste sector van de abri. Hier hebben jager- verzamelaars, 

in een uithoek van de overhangende rots, een ondiepe grafkuil gegraven van ongeveer 1 m in 

diameter (Polet & Cauwe 2007: 101). De gehele sector bracht in totaal de resten van minstens 

6, mogelijk 7 kinderen (Cauwe 2001: 48) en 6 volwassenen aan het licht. Eerder dan dat deze 

overledenen het onderwerp zijn geweest van inhumatie, werden hun skeletdelen gedeponeerd, 

ofwel in de kuil, of verspreid langsheen de rotswand (Cauwe 2001: 48; Polet & Cauwe 2007: 

101). Daarnaast waren in een nauwe rotsspleet, gesitueerd achter de uitgegraven kuil, een vrij 

groot aantal kleine beenderen, in hoofdzaak hand- en voetbeentjes, geplaatst. Ten slotte werd 

het slaapbeen van een volwassene aangetroffen in een apart kuiltje, aangelegd onder de stenen 

afscheidingsmuur (Bellaire, Moulin & Cahen-Delhaye 2001: 60). Duidelijk heeft men tijdens 

het uitvoeren van de grafrituelen de voorkeur gegeven aan een ontwrichten van de skeletten, 

om nadien de restanten te verspreiden dan wel te verzamelen over een relatief beperkte opper- 

vlakte in een beschutte en moeilijk te bereiken plaats. Een gelijkaardig ritueel is vastgesteld 

voor de Grotte Margaux, Grotte du Bois Laiterie, Fissure de Claminforge, Grotte du Petit- Ri, 

Grotte des Sarrasins, Grotte Lombeau en Faille du Burin. Met andere woorden, het betreft een 

algemene tendens binnen het kader van de begravingen in grotten en abri‟s van het Belgische 

Samber- en Maasbekken. 
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Interessant is nu, in het geval van de Abri des Autours, dat er een selectieve behandeling lijkt 

te hebben plaatsgevonden van bepaalde skeletdelen, die niet door alle individuen op dezelfde 

manier is ondergaan. Zo was één van de volwassen individuen gecremeerd geworden (Polet & 

Cauwe 2007: 103), terwijl op de beenderen van alle andere geen enkel spoor van verbranding 

kon worden vastgesteld. Met uitzondering van enkele fragmenten waren alle schedels van de 

overledenen verdwenen. Sommigen waren beroofd van volledige lange beenderen, bij andere 

misten daar slechts fragmenten van. Zoals eerder vermeld waren voet- en handbeentjes in een 

spleet van de rotswand verzameld, doch deze konden amper in verband worden gebracht met 

een handvol individuen. 

Als we deze selectieve behandeling koppelen aan de leeftijd van de overledenen, valt opnieuw 

het een en ander op. Vooreerst betrof het enige gecremeerde individu een volwassene. Ook de 

bewaarde schedelfragmenten, zoals het slaapbeen onder het scheidingsmuurtje en een tweede 

slaapbeen uit de kuil, behoorden uitsluitend toe aan volwassenen. De handbeentjes wezen ten 

minste drie volwassen individuen aan, waaronder de gecremeerde persoon, en de voetbeentjes 

minstens twee individuen waarvan de leeftijd verder niet gepreciseerd wordt (Polet & Cauwe 

2007: 103). Dit houdt in dat voor de kinderen die aanwezig waren binnen de grafcontext van 

de Abri des Autours nagenoeg alle schedels of fragmenten daarvan waren verdwenen en enkel 

fragmenten van hun postcraniale skelet verspreid lagen binnen de funeraire sector. Bovendien 

lijkt het er op dat de hand- en voetbeentjes van de onvolwassen individuen niet verzameld zijn 

geworden in de rotsspleet. 

Ook de andere grotten en abri‟s uit het Samber- en Maasbekken laten een zekere voorkeur van 

de jager- verzamelaars voor net deze skeletdelen opmerken, al is de differentiële behandeling 

tussen de verschillende individuen, al dan niet op basis van leeftijd, er minder duidelijk. In de 

Grotte du Bois Laiterie (Fig. 6) werd een depositie van beenderen aangetroffen onder de vorm 

van een opeenhoping aan de oostelijke wand van de grot (Toussaint et al. 1998: 40). Schedels 

waren hier wel aanwezig en lagen gegroepeerd nabij de rotswand, terwijl de lange beenderen, 

in twee sub- parallelle bundels (Toussaint et al. 1998: 43), eveneens gegroepeerd waren. Ten 

slotte, in analogie met de Abri des Autours, was een grote hoeveelheid hand- en voetbeentjes 

opnieuw geconcentreerd in de buurt van de rotswand. Al deze restanten vertegenwoordigden 

op zijn minst 6 overledenen, waarvan 4 volwassenen en 2 kinderen (Toussaint 2002: 147). Er 

wordt echter geen enkele vermelding gemaakt van een eventuele leeftijdgebonden aard van de 
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verschillende skeletdelen. Ook te Faille du Burin (Toussaint 2002: 147) werden de beenderen, 

incluis schedels, van minstens 4 volwassenen en 2 kinderen gedeponeerd in een kleine kamer 

van ongeveer 1,5 m². Opnieuw lijkt daarbij geen onderscheid te zijn gemaakt tussen kinderen 

en volwassenen in de selectie van het botmateriaal. Wat opvalt, is dat hier, net als in Autours, 

heel wat van de lange beenderen zijn gefragmenteerd, een vaststelling die overigens ook voor 

de Grotte du Petit- Ri is gedaan (Jadin & Carpentier 1994: 66). Voor deze laatste context zijn 

jammer genoeg niet voldoende (slechts 1) leeftijdklassen van de overleden individuen gekend 

om verdere uitspraken te doen. De meest interessante locatie om tot een vergelijking te komen 

met de Abri des Autours wat betreft de leeftijdgebonden aanwezigheid van skeletdelen, is de 

Grotte de Claminforge (Fig. 7). In een bijhorende rotsspleet van deze grot, beter bekend als de 

„trou du Marcel‟, botsten speleologen op de restanten van ten minste 5 individuen, waaronder 

2 kinderen van 8 tot 9 jaar (Toussaint, Ramon & Dewez 1996: 26). Rekening houdend met het 

aantal vertegenwoordigde individuen gaat het om een zeer beperkte hoeveelheid beenderen, in 

totaal 35 stuks, opnieuw verzameld op een kleine oppervlakte. Onder deze verzameling waren 

slechts twee schedels aanwezig, die opvallend genoeg toebehoorden aan de beide kinderen uit 

dit gezelschap (Toussaint, Ramon & Dewez 1996: 26). Het zijn quasi de enige skeletdelen die 

de aanwezigheid van onvolwassen individuen binnen het ensemble aanwijzen. Met betrekking 

tot de volwassenen kon geen enkele schedel worden vastgesteld, terwijl hun lange beenderen 

sterk gereduceerd waren tot fragmenten (Toussaint, Ramon & Dewez 1996: 28). Ook de beide 

kinderschedels vertonen mogelijk sporen van manipulatie, daar hun onderkaak gedeeltelijk af- 

wezig is. 

De context van de Fissure de Claminforge en de aanwezigheid van schedels of delen daarvan 

in meerdere grotsites zorgt voor enige nuancering van de situatie te Autours. Het feit dat daar 

enkele volwassen schedelfragmenten werden aangetroffen, terwijl deze voor kinderen geheel 

afwezig bleken te zijn, hoeft wellicht geen al te grote betekenis te dragen. Hoewel de grafriten 

binnen de hierboven besproken grotten en abri‟s bepaalde overeenkomsten lijken te vertonen, 

zijn er nog voldoende verschillen merkbaar om de afwezigheid van volledige schedels evenals 

de leeftijdverdeling van de schedelfragmenten toe te schrijven aan rituele willekeur. Doch, de 

specifieke omstandigheden van de collectieve begraving AA2 maken het mogelijk dat hieraan 

wel degelijk een sociaal aspect gekoppeld dient te worden. 
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Het is namelijk zo dat de differentiële behandeling van de overledenen in deze context niet op 

zichzelf staat, dan wel gepaard lijkt te gaan met een welbepaalde ruimtelijke indeling van de 

verschillende individuen binnen de grafsector (Cauwe 2001: 48; Cauwe 2006: 83). Vier zones 

kunnen daarbij worden onderscheiden. 

De grafkuil, aangelegd in een uithoek van de abri, bevatte een circulaire verzameling beender- 

materiaal met de restanten van het gecremeerde individu, evenals van volwassenen die slechts 

fragmenten van hun lange beenderen misten (Cauwe 2001: 48) en waaraan de nog aanwezige 

schedelfragmenten lijken toe te horen. 

In de zone buiten de kuil liggen, vermengd, de restanten van drie groepen individuen. Voor- 

eerst gaat het om fragmenten van de volwassenen, exclusief het gecremeerde subject, die ook 

binnen de grafkuil zijn vertegenwoordigd. Ten tweede betreft het de volwassenen die beroofd 

waren van volledige beenderen en geen enkel schedelfragment opleverden (Cauwe 2006: 85). 

De onvolwassen individuen ten slotte, zagen hun beenderen uitsluitend verspreid langsheen 

de noordelijke rotswand van de funeraire sector. Dit houdt in dat een specifieke groep van de 

volwassenen, evenals de kinderen niet waren toegelaten tot de grafkuil. 

De rotsspleet achter de circulaire verzameling vormde de uitgekozen locatie voor de depositie 

van geselecteerde beenderresten, in hoofdzaak hand- en voetbeentjes. Ze konden worden toe- 

geschreven aan het gecremeerde individu en minstens twee andere volwassenen wat betreft de 

handbeentjes, terwijl de voetbeentjes afkomstig waren van zeker twee individuen, waarvan de 

leeftijdcategorie niet wordt vermeld (Polet & Cauwe 2007: 103). Het lijkt er echter op dat ook 

hier geen kinderen zijn vertegenwoordigd. Als vierde en laatste zone kan de depositie gelden 

van een slaapbeen van een volwassene in het kleine kuiltje onder de afscheidingsmuur. 

Dit alles brengt Cauwe (2006: 84) ertoe te besluiten dat de sterfteleeftijd van de overledenen 

een belangrijke factor moet zijn geweest, en geuit werd door middel van de topografie van de 

abri (Fig. 8). Daar voegt hij nog aan toe dat de volwassen individuen na hun dood met meer 

zorg lijken te zijn behandeld dan de kinderen (Cauwe 2006: 84). Maar is dat wel zo? 

Duidelijk is dat er een ontwrichting van de skeletten heeft plaatsgevonden. In meerdere van de 

publicaties omtrent de Abri des Autours wordt vermeld dat de afwezigheid van snijsporen op 

het botmateriaal een indicatie geeft dat hier niet zozeer kadavers zijn gemanipuleerd, dan wel 

skeletten (Cauwe 2001: 49; Polet & Cauwe 2002; Polet & Cauwe 2007: 111). Bijgevolg heeft 
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een natuurlijke ontbinding van de lichamen plaatsgevonden alvorens de skeletdelen ontwricht 

en gedeponeerd werden. Dit onderdeel van het grafritueel lijkt alvast op alle overledenen, met 

uitzondering van het gecremeerde individu, van toepassing. Betreffende de context binnen de- 

welke zich een natuurlijke ontvlezing kan hebben voltrokken, zijn er meerdere opties. Zo kan 

bij elk nieuw overlijden het lichaam eerst elders zijn begraven, om dan na verloop van tijd op- 

nieuw te worden opgegraven. Dat sommige beenderen sporen van aasvreters vertoonden, doet 

echter vermoeden dat de kadavers aanvankelijk waren blootgesteld aan de open lucht (Polet & 

Cauwe 2007: 111). Een vorm van exhumatie lijkt daarom aannemelijker, voorafgaand aan het 

uiteenhalen van de ontbonden lichamen. Interessant is het feit dat de minst ontwrichte skelet- 

ten toebehoorden aan twee volwassenen uit de kuil. Het betreft een man en een vrouw (Polet 

& Dutour 2007: 130), wat aangeeft dat geslacht hierbij niet bepalend was. Eerder bestaat het 

vermoeden dat we te maken hebben met de personen die als laatste gedeponeerd werden in de 

collectieve begraving (Polet & Cauwe 2007: 103). Dit wijst er misschien op dat de kuil niet zo 

zeer dient te worden beschouwd als een grafkuil, dan wel als een volgende stap in het ritueel, 

nog voor het verstrooien van de restanten over de aangrenzende zone van de abri. Alleszins is 

de dichotomie tussen kinderen en volwassenen daarbij niet zo opvallend als Cauwe (2006: 85) 

laat uitschijnen. Zoals eerder vermeld hoeft het ontbreken van kinderschedels ten opzichte van 

de wel erg geringe aanwezigheid van volwassen schedelfragmenten geen grote betekenis in te 

houden. De restanten van de onvolwassen individuen liggen verspreid langsheen de rotswand, 

maar zijn daar tevens vermengd met de resten van quasi alle volwassenen die hetzelfde ritueel 

van ontwrichting hebben doorlopen. Beschouwen we de kuil niet zozeer als een graf, maar als 

een soort overgangszone in een complex ritueel proces, dan is de ruimtelijke vertaling van een 

leeftijdgebonden behandeling toch niet zo duidelijk. 

Welke plaats het gecremeerde individu inneemt in het gehele ritueel, en of de kuil in dit geval 

wel als finale rustplaats dient te worden beschouwd, is moeilijk te bepalen. Het ontbreken van 

houtskoolresten in de kuil doet vermoeden dat de crematie elders is voltrokken (Cauwe 2006: 

85), waarna veel zorg lijkt te zijn besteed aan het verzamelen van kleine botfragmenten uit de 

brandstapel om ze vervolgens in de kuil te deponeren.  

In de Abri Bettenroder Berg IX te Nedersaksen krijgen we dan weer een volledig ander beeld 

van grafrituelen en de funeraire behandeling van kinderen. Daar werden in 1989 de eerste met 

zekerheid mesolithische begravingen van het Noordwest- Duitse gebied ontdekt. Op 45 cm in 
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de diepte, dicht bij de rotswand, trof men de nagenoeg volledige skeletten aan van twee zeer 

jonge kinderen. Het kind uit Graf I (Fig. 9 en 11) was ongeveer anderhalf jaar oud en nam in 

gestrekte rugligging slechts het noordelijke gedeelte van de inhumatiekuil in. Zowel in de vrij 

gelaten ruimte van het graf als dichtbij het skelet werden tal van grafgiften aangetroffen, met 

ondermeer 5 microlieten, klingen en afslagen uit Noorse vuursteen, tal van andere stenen arte- 

facten en een aantal dierenbotten (Grote 1990: 139). Deze laatste werden geïnterpreteerd als 

de restanten van voedselbijgaven. Hoewel vermoed wordt dat de beide kinderen door één en 

dezelfde gemeenschap zijn begraven, vertoont Graf II licht afwijkende kenmerken. Het 3 jaar 

oude kind was er gedeponeerd op de rechterzijde in hurk- of foetushouding (Grote 1990: 146) 

(Fig. 10), daarbij opnieuw slechts het noordelijke deel van het graf vullend. De grafgiften 

waren veeltallig, doch vertoonden een aantal opvallende stukken. Behalve allerhande klingen, 

afslagen en microlieten bevatte de grafkuil nog een doorboorde rivierschelp, een zogenaamde 

Knockenmesser evenals enkele niet lokale rolstenen. Ten slotte werden ook hier de restanten 

van voedselbijgaven gevonden. Er is jammer genoeg geen informatie voorhanden omtrent de 

manier waarop de andere individuen, in het bijzonder de volwassenen, van deze gemeenschap 

werden begraven. Desondanks wijzen de verschillende aspecten van deze begravingen, niet in 

het minst de depositie van vreemde grondstoffen, uit dat de kinderen binnen deze groep met 

alle zorg werden behandeld. 

Het vroege Mesolithicum kent een waaier aan funeraire behandelingen. Binnen het Belgische 

Maas- en Samberbekken lijken collectieve begravingen in grotten en abri‟s echter het ritueel 

bij uitstek te zijn geweest. Ze worden gekenmerkt door manipulatie, doorgaans onder de vorm 

van de ontwrichting van skeletten, het occasionele gebruik van oker, weinig grafgiften en een 

mogelijke selectie in de richting van bepaalde lichaamsdelen. Maar ook individuele, mogelijk 

zelfs meervoudige begravingen, komen voor. De context van de Grotte Margaux toont aan dat 

er in bepaalde gevallen sprake kan zijn van een horizontale differentiatie in de toegang tot het 

graf. Verder lijkt er in de Abri des Autours eventueel een differentiële behandeling te hebben 

plaatsgevonden op basis van leeftijd, doch de bewijzen zijn niet geheel overtuigend. Duidelijk 

is dat we te maken hebben met een complex ritueel, dat wellicht dient te worden beschouwd 

als het resultaat van een ideologische achtergrond, eerden dan als de directe uiting van sociale 

relaties onder de levenden. Hoewel onze kennis omtrent de toenmalige grafgebruiken binnen 

de andere delen van het onderzoeksgebied beperkt is, lijkt er sprake te zijn geweest van enige 

regionale variatie. 
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Op enkele uitzonderingen na waren kinderen aanwezig in alle van de onderzochte sites. Voor 

zover exacte leeftijden zijn gekend, gaat het daarbij uitsluitend om individuen uit de leeftijd- 

klassen „Kind I‟ en „Kind II‟. Op basis van de geanalyseerde contexten, lijkt er geen enkele 

reden te zijn om aan te nemen dat kinderen binnen de funeraire diversiteit van deze periode op 

een andere manier werden behandeld dan hun volwassen medemens. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

 

 

 

 

Figuur 3: grafgrotten en -abri's van het vroege Mesolithicum in het Belgische Maas- en Samberbekken; omtrent 

de datering van de Grotte de la Martina bestaat onzekerheid, wellicht gaat het eerder om een context uit het 

late Neolithicum (Toussaint & Ramon 1997: 166) (Straus & Otte 1999: 335: Fig. 1) 
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Figuur 4: begravingen van de Abri des Autours. AA1. collectieve neolithische begraving, AA2. collectieve 

mesolithische begraving, AA3. individuele mesolithische begraving, a. circulaire verzameling, b. afval van 

voorafgaande niet gepubliceerde opgravingen, c. spleet in de rotswand, d. kuiltje uitgegraven onder de stenen 

afscheidingsmuur (Polet & Cauwe 2007: 89: Fig. 2) 

 

 

Figuur 5: grafcontext van "Les Varennes" (Eure). A. reconstructie van de brandstapel met faunaresten, in 

hoofdzaak schedels en geweien van hert, boven de mesolithische begraving; B. inhumatiekuil met de restanten 

van drie individuen (Cauwe 2001: 53) 
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Figuur 6: Grotte du Bois Laiterie; het door middel van puntjes opgevulde vlak toont de locatie van de funeraire 

opeenhoping aan de oostelijke wand van de grot (Toussaint et al. 1998: 42: Fig. 3) 

 

Figuur 7: doorsnede van de 'trou du Marcel', een rotsspleet van de Grotte de Claminforge, met de locatie van 

de beenderdepositie (Toussaint, Ramon & Dewez 1996: 25: Fig. 4) 
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Figuur 8: interne organisatie van de collectieve mesolithische begraving van de Abri des Autours volgens 

Nicolas Cauwe (2006: 87: Fig. 5) 
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Figuur 9: anderhalf jaar oud kind uit Graf I van de Abri Bettenroder Berg IX (Grote 1990: 147: Tafel 19.1) 

 

 

Figuur 10: drie jaar oud kind uit Graf II van de Abri Bettenroder Berg IX (Grote 1990: 147: Tafel 19.2) 
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Figuur 11: tekening Graf I van de Abri Bettenroder Berg IX, met aanduiding van de ligging van de grafgiften 

(Grote 1990: 145: Abb. 6) 
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3.2. Midden- Mesolithicum 

3.2.1. Algemeen 

Het midden- Mesolithicum is een moeilijk te definiëren en over het algemeen slecht gekende 

periode. Ze lijkt alvast voor bepaalde regio‟s gepaard te gaan met een afname van het aantal 

nederzettingen ten opzichte van de voorgaande periode en, vooral naar een latere fase van het 

Mesolithicum toe, een verschuiving van sites in de richting van de binnenlandse rivieren en de 

kusten. Zoals eerder vermeld zou een mogelijke verklaring voor dit fenomeen kunnen worden 

gezocht in een aanpassing van de voedselstrategie en het daaraan gekoppelde landgebruik van 

jager- verzamelaargroepen, als reactie op klimatologische en landschappelijke veranderingen 

van het Boreaal en vooral het Atlanticum (Crombé, Perdaen & Sergant 2008: 201). 

In dit werk is gekozen voor een vrij breed tijdbestek met betrekking tot deze fase van het 

Mesolithicum, van ca. 7500 tot 6500 cal. BC. Niettemin blijft het aantal grafcontexten binnen 

het onderzoeksgebied, volgens de huidige stand van kennis, erbarmelijk laag. Of daarmee een 

afname van de populatie kan worden vermoed, valt sterk te betwijfelen. In combinatie met het 

lage aantal nederzettingen, zou dit misschien eerder kunnen wijzen op de in gebruikname van 

gronden die tot op heden onvoldoende werden onderzocht of waarbij de herkenning van sites 

wordt bemoeilijkt door bodemkundige factoren. 

Omwille van de beperktheid van het databestand, is de diversiteit in de waargenomen rituelen 

des te treffend. Een secundaire inhumatie met symmetrische rangschikking van de beenderen, 

een primaire inhumatie van de overledene in zittende positie en crematie met daaropvolgende 

meervoudige of collectieve depositie, lijken de getuigenissen te vormen van een totaal gebrek 

aan heersende principes in de behandeling van de doden. Al dient vermeld dat de manipulatie 

van skeletmateriaal een populaire handeling was, daarmee zorgend voor enige continuïteit ten 

aanzien van de voorgaande periode. 

3.2.2. Kwantitatieve analyse 

De samenstelling van de grafpopulaties uit de geanalyseerde contexten wordt weergegeven in 

Tabel 3. In totaal vertegenwoordigen drie sites een bestand van 6 overledenen, waarbij slechts 

de crematieresten te Noyen-sur-Seine één kind hebben opgeleverd. Daarbij dient vermeld dat 

ook de casus van “Petit- Marais” te La Chaussée- Tirancourt de restanten van een kind aan het 

licht heeft gebracht, binnen één van haar grafcontexten, doch niet kon worden opgenomen in 
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de kwantitatieve analyse door gebrek aan informatie omtrent het totale aantal overledenen die 

er vertegenwoordigd zijn (Ducrocq 1993: 67; Ducrocq & Ketterer 1995: 253). Uitgaande van 

de voorhanden data is er aldus sprake van een zeer laag aantal kinderen. De representativiteit 

van zulk een beperkt bestand is echter in twijfel te trekken, zodat algemene uitspraken over de 

vertegenwoordiging van onvolwassen individuen in de context van het midden- Mesolithicum 

hier niet op hun plaats zouden zijn.  

Site kinderen Volwassenen Ongekend Totaal  
% 

kinderen 

Auneau "Le Parc du Château" 0 1 0 1  0,0 

Noyen-sur-Seine 1 3 0 4  25,0 

Abri du Loschbour 0 1 0 1  0,0 

     Gem. 8,3 

Totaal 1 5 0 6   

% 16,7 83,3 0,0 100,0   

Tabel 3: verdeling kinderen en volwassenen binnen de grafpopulatie van het midden- Mesolithicum 

Wat de leeftijdverdeling van de onvolwassen individuen betreft, zijn we opnieuw beperkt tot 

het ene kind van Noyen-sur-Seine. Het gaat daarbij om een jongeling van ongeveer 7 jaar oud, 

wat overeenkomt met de overgang tussen de leeftijdcategorieën „Kind I‟ en „Kind II‟. Dit doet 

denken aan de situatie in de voorgaande periode, doch opnieuw dient benadrukt dat op basis 

van slechts één voorval geen algemene uitspraken kunnen worden gedaan. 

3.2.3. Kwalitatieve analyse 

Beide contexten die wijzen op de aanwezigheid van een kind, betreffen een depositie van de 

crematieresten van meerdere individuen. Te Noyen-sur-Seine waren de gedeeltelijk verbrande 

beenderen van 4 overledenen, waaronder twee mannen, één vrouw evenals het kind van 7 jaar 

(Auboire 1991: 229) achtergelaten in een oude vaargeul. In associatie met deze restanten zijn 

afvalresten aangetroffen, afkomstig van de consumptie van dierlijk voedsel en het kappen van 

vuursteen (Cauwe 1998: 92). Zeer opmerkelijk daarbij zijn de aanwijzingen voor manipulatie, 

onder de vorm van snijsporen van silex op het menselijk botmateriaal. Dit is overigens niet de 

enige context die blijk geeft van zulke handelingen. In de Abri du Loschbour te Luxemburg is 

in 1935, behalve een laat- mesolithische inhumatie, tevens een crematie aangetroffen daterend 

tot het midden- Mesolithicum (Fig. 12). De schedelbeenderen van de dode, vermoedelijk een 

volwassen vrouw, vertoonden snijsporen die voorafgaand aan de crematie zouden zijn teweeg 
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gebracht (Toussaint et al. 2009: 239). Of dat laatste ook van toepassing is te Noyen-sur-Seine, 

is niet zeker. 

De tweede begraving met een kind komt uit “Petit- Marais” in La Chaussée- Tirancourt. Daar 

werden in feite twee afzonderlijke grafcontexten aangetroffen, mogelijk in associatie met drie 

nabijgelegen grote kuilen (Fig. 13). Grafkuil F1 bevatte de verbrande beenderresten, in totaal 

meer dan 100 fragmenten, van verschillende individuen waaronder tevens één kind (Ducrocq 

& Ketterer 1995: 253). Het exacte aantal overledenen, evenals de precieze leeftijd van het on- 

volwassen individu, zijn niet gekend. De menselijke resten bleken te zijn verspreid doorheen 

de gehele vulling van de kuil (Ducrocq 1993: 67). Gezien zowel de bodem als de wanden van 

kuil F1 geen brandsporen vertoonden, moet de feitelijke crematie van de lichamen elders zijn 

voltrokken (Ducrocq & Ketterer 1995: 253). De aanwezigheid van klompjes verbrande aarde 

en oker in de vulling, evenals het feit dat slechts een deel van de aangetroffen artefacten leken 

te zijn verbrand, doet veronderstellen dat de grafrituelen werden uitgevoerd in meerdere fases, 

zowel voor of tijdens de crematie als bij de uiteindelijke depositie van de crematieresten in de 

kuil. 

De variabiliteit in de grafgebruiken van het midden- Mesolithicum wordt mooi geïllustreerd 

door middel van de tweede begraving te “Petit- Marais”. In kuil F4 werd het quasi volledige 

skelet van een volwassen man gedeponeerd op en wel erg opmerkelijke wijze. Het merendeel 

van de beenderen met kleine afmetingen was afwezig. De langere beenderen echter lagen in 

vrij dichte concentratie, parallel aan de achterste wand van de kuil (Ducrocq & Ketterer 1995: 

153), met de schedel er bovenop geplaatst. Bovendien bleek dat de gepaarde beenderen, waar- 

van het lichaam telkens twee stuks telt, symmetrisch waren gedeponeerd aan weerskanten van 

de schedel (Ducrocq 1993: 67; Ducrocq & Ketterer 1995: 253) (Fig. 14). Alles wijst daarbij in 

de richting van een secundaire inhumatie. Kuil F4 was centraal gelegen tussen drie zeer grote 

kuilen, waarvan de functie en de associatie met beide graven onduidelijk is. Daar geen van de 

drie skeletresten heeft opgebracht, zullen ze hier niet verder worden besproken. Ten slotte zijn 

ook primaire inhumaties uitgevoerd tijdens de betrokken periode, zoals het voorval te Auneau 

“Le Parc du Château” ons leert. Daar was een jonge volwassen man het onderwerp geworden 

van een depositie in zittende houding (Verjux 1999: 294).  
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Het ziet er naar uit dat de diversiteit in grafrituelen, zoals gekend uit de voorgaande periode, 

gewoon is verder gezet. Er lijkt wel sprake te zijn van een toename in crematie, zowel voor de 

begraving van één als meerdere individuen. De twee kinderen die uit dergelijke grafvorm zijn 

gekend, vertonen in hun behandeling opnieuw geen duidelijk aanwijsbare verschillen ten aan- 

zien van de volwassenen die hetzelfde lot beschoren waren. Meer nog dan voor de vroege fase 

van het Mesolithicum dient hier te worden gewezen op de zeer beperkte omvang van de data, 

die niet toelaat algemene uitspraken te doen omtrent de funeraire behandeling van kinderen. 
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Figuur 12: grondplan van de Abri du Loschbour (Luxemburg) met aanduiding van de in 1935 ontdekte laat- 

mesolithische inhumatie en midden- mesolithische crematie (Toussaint et al. 2009: 242: Fig. 13-1) 
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Figuur 13: grondplan van "Petit- Marais" te La Chaussée- Tirancourt, F1: kuil met de crematieresten van 

meerdere individuen; F4: kuil met secundaire inhumatie; F2, F3 en F5: grote kuilen met onduidelijke functie 

(Ducrocq 1993: 70: Fig. 2) 

 

 

Figuur 14: secundaire inhumatie van een volwassen man in kuil F4 te "Petit- Marais" te La Chaussée- Tirancourt 

(Ducrocq & Ketterer 1995: 253) 
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3.3. Laat- Mesolithicum 

3.3.1. Algemeen 

Naar de mening van heel wat vorsers vormt deze laatste fase van het Mesolithicum het kader 

voor een belangrijke ontwikkeling binnen de funeraire sfeer, met name het verschijnen van de 

zogenaamde grafvelden. Zo stelde Mithen (2001: 120) dat grafvelden een laat- mesolithisch 

fenomeen zijn met een ruwe ouderdom van ca. 6250 BP. Zeer recent echter is deze visie door- 

heen twee publicaties uitgedaagd geworden door Meiklejohn et al. (Meiklejohn & Babb 2009; 

Meiklejohn, Brinch Petersen & Babb 2009). Hun onderzoek was gebaseerd op de analyse van 

118 sites met sporen van menselijke beenderen daterend tot het Mesolithicum. Voor elke site 

waarvan min of meer betrouwbare dateringen voorhanden waren, werd de gemiddelde waarde 

genomen van de oudste en de jongste datering, nadat deze gecalibreerd waren op 1 standaard- 

afwijking (Meiklejohn, Brinch Petersen & Babb 2009: 640). Vervolgens werden de bekomen 

resultaten in relatie gebracht tot het aantal begraven individuen binnen deze sites. Om na te 

gaan of er sprake kon zijn van een „grafveld‟, maakten ze gebruik van drie numerieke criteria, 

gebaseerd op gangbare definities voor necropolen in de literatuur. Volgens een eerste definitie 

dient te worden gesproken van een grafveld vanaf de aanwezigheid van 3 graven, volgens een 

tweede vanaf 4 graven en een derde ten slotte legt de onderste limiet op 10 graven. Op basis 

van deze analyse menen de auteurs te kunnen besluiten dat grafvelden in hun voorkomen niet 

beperkt blijven tot de laatste fase van het Mesolithicum, doch eerder als een pan- mesolithisch 

fenomeen te beschouwen zijn (Meiklejohn, Brinch Petersen & Babb 2009: 642; Meiklejohn & 

Babb 2009: 217). 

We kunnen ons echter de vraag stellen of de definitie van „grafveld‟ dient gebaseerd te zijn op 

een minimum aantal begraven individuen. Eerder zouden de achterliggende gedachten van de 

begravende gemeenschap als criterium moeten gelden. Zodoende gaat de voorkeur in dit werk 

naar een definitie die nauw aansluit op deze van Schulting & Richards (2001: 324), en waarbij 

een grafveld wordt omschreven als zijnde een plaats die door de groep herkend maar bovenal 

erkend wordt als een locatie om de doden te begraven. Het aantal individuen die op dergelijke 

locatie ten ruste werden gelegd, is daarbij veel minder van belang. Binnen dit opzicht kan het 

concept van een necropool inderdaad worden uitgebreid naar het volledige Mesolithicum. Met 

betrekking tot de vroege fase is dit van toepassing op de collectieve begravingen in beschutte 
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contexten, die gedurende een bepaalde periode lijken te zijn uitgekozen als de finale rustplaats 

voor de doden van de betrokken gemeenschappen. Hoewel het feit dat het hierbij niet gaat om 

begraafplaatsen in de openlucht enig bezwaar zou kunnen vormen tegen het in gebruik nemen 

van de term „grafveld‟, hebben we met hetzelfde concept te maken. Voor de midden fase van 

het Mesolithicum zou ondermeer de context van “Petit- Marais” als een mogelijk grafveld te 

beschouwen zijn (Ducrocq & Ketterer 1995: 253). 

Onder de sites met begravingen van het late Mesolithicum binnen het onderzoeksgebied is er 

vaak het vermoeden dat ze onderdeel hebben gevormd van een grafveld. Dit is het geval bij de 

sites van Auneau “Le Parc du Château”, Hardinxveld-Giessendam “Polderweg”, Hardinxveld- 

Giessendam “De Bruin” evenals Mariënberg. Bij deze laatste dient echter vermeld dat de zes 

betrokken kuilen niet met zekerheid als graven hebben gefungeerd. Er is namelijk geen skelet- 

materiaal bewaard gebleven en de interpretatie als begravingen is louter gebaseerd op de vorm 

van de kuilen, in combinatie met de aanwezigheid van rode oker en specifieke artefacten in de 

vulling daarvan (Verlinde 2009: 181; Verlinde & Newell 2006). In sommige andere gevallen 

is dan weer geen enkele twijfel mogelijk. De Bretoense shell middens van Hoëdic en Téviec, 

aan de kust van Morbihan, brachten respectievelijk 9 graven met 14 individuen en 10 graven 

met 23 individuen aan het licht (Péquart & Péquart 1954: 29; Péquart, Péquart, Boule et al. 

1937: 19). Dit mag gezien worden als een opmerkelijke context, gezien nergens anders binnen 

het onderzoeksgebied groeperingen van graven zijn gekend met dergelijke omvang, weliswaar 

voor het Mesolithicum. Het doet daarentegen sterk denken aan de sites die voor deze fase zijn 

gekend in zuidelijk Scandinavië. Wellicht heeft dit te maken met het landgebruik van groepen 

waarvan de voedselvoorziening gericht was op de exploitatie van kustbiotopen. Mogelijk zou 

een grotere concentratie aan biomassa in dergelijke ecologische zones ertoe hebben geleid dat 

meer mensen gedurende een langere periode in een kleiner territorium konden overleven. Een 

semi- sedentair bestaan zou het begrijpelijk en zelfs logisch maken dat de overledenen werden 

begraven in de onmiddellijke nabijheid van de nederzetting, of zoals in dit geval zelfs gewoon 

tussen de nederzettingsresten. Dit fenomeen hoeft echter niet beperkt te blijven tot de kusten, 

daar op zijn minst ook de begravingen op beide donken te Hardinxveld en te Oirschot V- site 

21 werden aangelegd binnen een nederzettingscontext. 

De grafrituelen van deze periode passen perfect in de voor het Mesolithicum inmiddels reeds 

goed gekende diversiteit. Zowel individuele, dubbele, meervoudige als collectieve inhumaties 
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komen voor, aangevuld met de crematies van Oirschot V- site 21 en Dalfsen. Er lijkt daarbij 

geen enkele sprake te zijn geweest van regels met betrekking tot de ligging van de individuen 

in het graf, met uitzondering van beide grafvelden te Morbihan. Ten slotte getuigen de sites te 

Hardinxveld van een grafritueel dat geleid heeft tot de verspreiding van los botmateriaal over 

een relatief grote zone. Verder werd geen manipulatie van beenderen, zoals die veelvuldig is 

gekend uit de voorgaande fases van het Mesolithicum, vastgesteld. 

3.3.2. Kwantitatieve analyse 

De demografische samenstelling van de grafpopulaties uit de geanalyseerde sites voor het late 

Mesolithicum is weergegeven in Tabel 4. Enkel de site van Mariënberg kon niet in de analyse 

worden opgenomen, gezien er geen skeletresten bewaard zijn gebleven uit de veronderstelde 

grafkuilen (Verlinde 2009: 180). 

Site kinderen Volwassenen Ongekend Totaal  
% 

kinderen 

Oirschot V- site 21 1 0 0 1  100,0 

Abri du Loschbour 0 1 0 1  0,0 

Dalfsen 1 1 0 2  50,0 

Hardinxveld-Giessendam 
"Polderweg" 

2 10 0 12  16,7 

Hardinxveld-Giessendam "De Bruin" 1 5 0 6  16,7 

Auneau "Le Parc du Château" 0 2 0 2  0,0 

Téviec 9 14 0 23  39,1 

Hoëdic 5 9 0 14  35,7 

     Gem. 32,3 

Totaal 19 42 0 61   

% 31,1 68,9 0,0 100,0   

Tabel 4: verdeling kinderen en volwassenen binnen de grafpopulatie van het late Mesolithicum 

In totaal bestaat de grafpopulatie voor de gehele periode uit ongeveer 31% kinderen tegenover 

69% volwassen individuen. Slechts twee sites brachten helemaal geen restanten van kinderen 

op, met name de Abri du Loschbour en Auneau “Le Parc du Château”. Verder dient toch nog 

een kanttekening te worden gemaakt bij het aandeel onvolwassen individuen op bepaalde van 

de sites zoals aangegeven in bovenstaande tabel. Te Hardinxveld-Giessendam “De Bruin” zijn 

in feite de restanten van twee kinderen herkend tussen het losse botmateriaal dat verspreid is 

aangetroffen over een deel van de donk. Echter, één van deze individuen bleek uitsluitend te 

zijn vertegenwoordigd door middel van een melktand (Louwe Kooijmans, Ten Bell & Bakels  
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2001: 487). Hoewel een goede indicator voor de aanwezigheid van kinderen op de site, kan er 

geen enkele informatie met betrekking tot de mogelijke sterfteleeftijd van het individu worden 

afgeleid op basis van dit wisselelement. In de shell midden van Hoëdic kan mogelijk nog een 

tiende graf worden vermoed, Graf M (Péquart & Péquart 1954: 60), dat enkel kan hebben toe- 

behoord aan een jong kind. Daar geen skeletresten konden worden vastgesteld, is dit graf niet 

opgenomen in de kwantitatieve analyse. De crematieresten te Dalfsen, tot slot, kunnen worden 

toegeschreven aan twee individuen, waaronder één volwassen vrouw. Omtrent de identificatie 

van de andere dode bestaat enige twijfel. De beenderresten van dit individu moeten blijkbaar 

in erbarmelijke toestand uit de grond gekomen zijn, gezien na de analyse niet geheel duidelijk 

was of het een kind betrof, dan wel een jong dier (Verlinde 1974: 16). Uiteindelijk leek het er 

toch op dat de vele kleine botfragmenten menselijk waren, zodat hier de voorkeur is gegeven 

aan de eerste optie. 

Met betrekking tot de geslacht- en leeftijdverdeling van de individuen is het noodzakelijk de 

sites van Hoëdic en Téviec als aparte contexten te beschouwen en aldus te bespreken. Gezien 

de grafrituelen die ze ten toon spreiden dient ook de kwalitatieve analyse van de shell middens 

afzonderlijk te gebeuren. Grafiek 4 illustreert de geslachtverdeling binnen de grafpopulatie in 

de overige sites die voor het late Mesolithicum werden geanalyseerd. Meteen valt daarbij het 

betrekkelijk lage aandeel kinderen op, dat in afwezigheid van de beide sites te Morbihan terug 

zakt tot amper 21% van de totale populatie. Hoewel laag in aantal, zijn kinderen wel aanwezig 

op 4 van de 6 sites. Zodoende lijkt het er op dat ze niet geweerd werden uit de grafcontexten 

waar tevens de volwassenen begraven lagen. Echter, een uitzonderlijke situatie dient zich aan 

te Oirschot V- site 21, alwaar uitsluitend de crematieresten van een kind zijn aangetroffen. De 

jonge kinderen uit de Abri Bettenroder Berg IX indachtig, doet dit vermoeden dat bepaalde 

gemeenschappen tijdens het Mesolithicum er wel voor hebben gekozen om de onvolwassen 

groepsleden een aparte rustplaats toe te kennen. Wat kan daarvan de reden zijn geweest? Een 

mogelijkheid die in heel wat publicaties wordt naar voren geschoven, is dat kinderen omwille 

van een lage economische waarde nog niet als volwaardige leden van de gemeenschap werden 

beschouwd. Dit lijkt een weinig waarschijnlijke gedachte met betrekking tot de kinderen van 

de Abri Bettenroder Berg IX. Het is duidelijk dat beide jongelingen met bijzonder veel zorg in 

hun graf zijn gelegd. De energie die is besteed aan het uitgraven van kuilen in de harde bodem 

van de rots, het schikken en tooien van de lichamen, wijst alvast niet in die richting. Het jonge  
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individu van Oirschot V- site 21 daarentegen lijkt met iets minder zorg te zijn behandeld. De 

resten van dit kind werden hoofdzakelijk aangetroffen als een kleine concentratie, doch daar- 

naast lagen talrijke verbrande beenderen verspreid over de gehele site tussen het nederzetting- 

afval (Arts & Hoogland 1987: 176). Dat deze site geen beendermateriaal van andere personen, 

laat staan van kinderen, heeft opgeleverd, indiceert echter dat we niet te maken hebben met de 

normale gang van zaken wat betreft de funeraire behandeling van onvolwassen individuen in 

de betrokken gemeenschap. 

 

Grafiek 4: verdeling kinderen/volwassenen en geslachtverdeling volwassen individuen binnen de grafpopulatie 

van het late Mesolithicum (met uitzondering van Hoëdic en Téviec) 

Wat de volwassenen betreft, kon voor 12 van de 19 individuen het geslacht worden bepaald, 

met een duidelijk overwicht van mannen ten opzichte van vrouwen. Dit geeft in zekere zin het 

tegenovergestelde beeld van wat kon worden vastgesteld voor de grafpopulatie van het vroege 

Mesolithicum, weliswaar sterk gekleurd door de uitzonderlijke situatie in de Grotte Margaux. 

Een dergelijke site, waarbij de toegang tot de graflocatie op zijn minst afhankelijk was van het 

geslacht en de leeftijd van het overleden individu, lijkt voor het late Mesolithicum echter niet 

aan de orde te zijn. Er dient dus een andere verklaring te worden gezocht met betrekking tot 

de ondervertegenwoordiging van vrouwen binnen de grafpopulatie. Het is niet uitgesloten dat 

een aanzienlijk deel van de volwassenen waarvan het geslacht niet is gekend, vrouwen betreft. 

Overigens mag niet worden vergeten dat op beide donken te Hardinxveld, evenals te Auneau, 

minstens het vermoeden bestaat dat de graven een onderdeel zouden hebben gevormd van een 

groter grafveld. Zo diende bij het onderzoek te “Polderweg” en “De Bruin” de opgraving om-  
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wille van verschillende redenen te worden beperkt in omvang (Louwe Kooijmans 2009: 183), 

waardoor het geheel niet ondenkbaar is dat er buiten het feitelijke opgravingareaal nog meer 

graven en/of losse beenderen waren gelegen. 

Slechts voor 9 van de 24 individuen is de exacte sterfteleeftijd gekend (Grafiek 5). Opvallend 

is de afwezigheid van kinderen uit de leeftijdcategorieën „Infant‟ en „Kind I‟, die volgens het 

verwachte mortaliteitspatroon net de hoogste sterftecijfers zouden moeten opleveren. Wat de 

volwassenen betreft, lijkt de hogere mortaliteit van individuen uit de categorieën „Matur‟ tot 

en met „Senil‟ ten opzichte van deze voor de jongere volwassenen op het eerste zicht normaal 

te zijn. We moeten er echter rekening mee houden dat de 15 individuen waarvoor de leeftijd 

niet bepaald is geworden, dit beeld nog ernstig zouden kunnen veranderen. Niettegenstaande 

de geringe representativiteit van onderstaande grafiek, is het verschil met de leeftijdverdeling 

van de individuen binnen de shell middens te Morbihan bijzonder interessant (zie verder). 

 

Grafiek 5: leeftijdverdeling volwassen en onvolwassen individuen binnen de grafpopulatie van het late 

Mesolithicum (met uitzondering van Hoëdic en Téviec) 

 

3.3.3. Kwalitatieve analyse 

De kinderen van Dalfsen en Oirschot V- site 21 zijn beide gecremeerd. In het eerste geval lijkt 

het te gaan om een dubbelbegraving, in het tweede geval betreft het de uitzonderlijke context 

van een individuele begraving van een kind zonder enig spoor van andere overledenen binnen 

dezelfde site. 
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Te Dalfsen werden op een zandrug iets meer dan 20 kuilen aangetroffen, waarvan er vier nog 

sporen van skeletresten vertoonden (Fig. 15). Enkel de verbrande beenderen uit kuil 4 konden 

worden verzameld. Hoewel er soms enige onduidelijkheid bestond omtrent de menselijke aard 

van het botmateriaal, leek het te gaan om de resten van een volwassen vrouw en een kind. De 

afwezigheid van grafgiften of sporen van oker doen Verlinde (1974: 116) echter besluiten dat 

de crematieresten uit deze kuil wellicht niet dienen te worden geïnterpreteerd als het resultaat 

van een begraving. Op het moment dat Verlinde zijn artikel schreef, waren crematies voor het 

Mesolithicum dan ook nog een zeldzaam fenomeen. De vele sites die inmiddels zulk een graf- 

ritueel hebben uitgewezen, tonen duidelijk aan dat we hier wel degelijk met een begraving te 

maken kunnen hebben. Een gebrek aan grafgiften of het gebruik van rode oker staat dergelijke 

interpretatie zeker niet in de weg. Behalve de sporadische aanwezigheid van verbrande botten, 

bevatten de kuilen te Dalfsen in hoofdzaak houtskoolfragmenten evenals een geringe hoeveel- 

heid vuursteenafval. Het voorkomen van begravingen te midden nederzettingsresten lijkt in 

aanzienlijke mate toe te nemen in het late Mesolithicum. Zoals eerder vermeld gaat dit ook op 

voor de crematieresten van het kind te Oirschot V- site 21. Een deel daarvan is aangetroffen in 

een kuil die mogelijk te interpreteren valt als een haard (Arts & Hoogland 1987: 176), terwijl 

de overgrote meerderheid van de beenderen aan het licht kwam in een kleine concentratie die 

deze kuil deels overlapte (Fig. 16). Ten slotte kwamen hier en daar nog wat fragmenten voor 

op het resterende gedeelte van de site. Of het kind daadwerkelijk binnen de nederzetting zelf 

is gecremeerd, kan niet met zekerheid worden vastgesteld. De aanwezigheid van houtskool en 

enkele botfragmenten in de kuil maakt dit plausibel. Alleszins lijkt het er op dat de leden van 

de begravende gemeenschap na afloop van de crematie de moeite hebben gedaan om toch een 

deel van het botmateriaal te verzamelen en op eenzelfde plaats te deponeren. De beide sites te 

Hardinxveld tot slot combineren eveneens sporen van begravingen met nederzettingsresten, al 

lijkt hier meer aan de hand te zijn geweest dan het louter cremeren of inhumeren van de doden 

in een kuil. 

Bij een prospectie van de Betuweroute in 1994 te Hardinxveld-Giessendam (Zuid- Holland), 

werden twee oude rivierduinen of zogenaamde donken ontdekt die sporen uitwezen van zowel 

bewoning als begravingen uit het late Mesolithicum. Reeds bij aanvang van het onderzoek te 

“Polderweg” en “De Bruin” werd aangenomen dat beide plaatsen met elkaar verbonden waren 

en wederzijds aanvullend binnen het landgebruik van de gemeenschappen die ze occupeerden  
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(Louwe Kooijmans, Ten Bell & Bakels 2001: 29). Niet in het minst heeft dit te maken met de 

fasering van de occupatie, die op beide donken lijkt aan te vangen rond 5500 cal. BC. Vooral 

te “Polderweg” is de eerste fase (fase 0), van ca. 5500 tot 5300 cal. BC, goed gedocumenteerd 

geworden, doch de belangrijkste bewoningsperiode voor deze donk situeert zich in fase 1, die 

loopt tot ongeveer 5100 cal. BC. Op dat moment lijken de activiteiten te “De Bruin” nog vrij 

beperkt te zijn, afgaande op het aandeel aan materiaal dat tot deze fase kon worden gedateerd 

(Louwe Kooijmans, Ten Bell & Bakels 2001: 29). Met betrekking tot de volgende occupatie- 

fases verloopt de fasering voor beide donken ietwat verschillend. Te “Polderweg” is na afloop 

van de hoofdperiode nog een fase 1/2 en fase 2 te onderscheiden, respectievelijk gedateerd tot 

ca. 5100 en 5000 cal. BC. Deels gelijktijdig daarmee vond te “De Bruin” de voornaamste fase 

van bewoning plaats (fase 2), lopende vanaf ca. 5100 tot 4800 cal. BC. Een derde fase tot slot, 

te plaatsen tussen 4700 en 4450 cal. BC, kon enkel worden vastgesteld voor “De Bruin”. 

Binnen de toenmalige landschappelijke situatie kunnen deze donken worden gezien als droge 

plekken in het omringende moeraslandschap. Vanaf ca. 5500 cal. BC kwamen groepen jager- 

verzamelaars zich vestigen op de toppen van de duinen, getuige de nederzettingsresten, om er 

te blijven wonen tot op het moment dat beide donken door de stijgende zeespiegel verdwenen 

onder veen- en kleiafzettingen (Louwe Kooijmans 2009: 183). Voor “Polderweg” zou zich dat 

hebben voorgedaan rond 5000 cal. BC, te “De Bruin” omstreeks 4450 cal. BC. Dit alles heeft 

geleid tot het beeld van een deels gelijktijdig maar vooral opeenvolgend gebruik van de beide 

donken, ongeveer 1 km van elkaar verwijderd (Louwe Kooijmans 2009: 183), door eenzelfde 

gemeenschap of groepen daarvan. Rekening houdend met de voornaamste bewoningfases van 

de sites, zou de occupatie van “De Bruin” in hoofdzaak een voortzetting zijn geweest van die 

te “Polderweg”, op een moment dat deze laatste ten gevolge van de grondwaterstijging niet 

langer geschikt was voor bewoning.  

Tevens zijn er aanwijzingen met betrekking tot de functie van de nederzettingen en de plaats 

die ze innamen binnen de jaarcyclus van de groepen die hen tot stand brachten. Behalve de 

jacht op waterwild en groot wild, merendeel edelhert en everzwijn, wijzen grote hoeveelheden 

visresten uit dat ook de visvangst een belangrijk onderdeel van de lokale voedselvoorziening 

vormde. De samenstelling van dit faunaspectrum, meer bepaald de soort evenals de sterfte- 

leeftijd van de dieren, toont aan dat deze donken werden bewoond tijdens de wintermaanden 

en de vroege herfst (Louwe Kooijmans 2009: 184). Op basis van de grote verscheidenheid in  
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het werktuigenspectrum, met zowel objecten in vuursteen, hout, been en gewei, zou het daar- 

bij eerder gaan om basiskampementen dan tijdelijke en gespecialiseerde jachtkampen. Ook de 

analyse van de gebruikssporen lijkt te wijzen op een brede waaier aan activiteiten binnen deze 

sites. Enige voorzichtigheid is hier geboden, daar de kans op palimpsesten van opeenvolgende 

bewoningfases niet kan worden uitgesloten. Niettemin lijkt op basis van het faunaspectrum al- 

vast voor fase 1 van “Polderweg” en fase 2 van “De Bruin” geen twijfel te bestaan omtrent het 

gebruik van de locaties als winterkampement. Tijdens de daaropvolgende occupatiefases leidt 

de aanwezigheid van bepaalde zomerindicatoren onder de faunaresten dan weer tot een breuk 

met deze eenduidige seizoenaliteit (Louwe Kooijmans 2009: 184), die mogelijk in verband te 

brengen is met een functiewijziging van de donken. 

De situatie te Hardinxveld vormt dus een mogelijk argument in het voordeel van de hypothese 

omtrent een verandering in het landgebruik van jager- verzamelaargroepen tijdens de late fase 

van het Mesolithicum. Zo lijkt er sprake te kunnen zijn van een vrij langdurige bewoning van 

basiskampementen aan de overgang van ecologische zones. Een aanzienlijke proportie van de 

voedselvoorziening werd daarbij gehaald uit visvangst, aangevuld met de jacht op waterwild 

en groter boswild. 

Zowel de fasering als de functionaliteit van de bewoning is belangrijk bij de interpretatie van 

de grafrituelen die werden vastgesteld op beide donken. Te “Polderweg” zijn vooreerst twee 

inhumaties van volwassen personen aangetroffen (G1 en G2), in combinatie met drie honden- 

begravingen (G3- G5) (Fig. 17). Het eerste graf, dat van een oudere vrouw in rugligging (Fig. 

18), was te dateren aan het einde van fase 0 (Louwe Kooijmans, Ten Anscher & Bakels 2001: 

423). In graf G2 lag het ernstig verstoorde skelet van een andere volwassene, waarvan enkele 

delen zoals de schedel ontbraken. De aanwezigheid van twee identieke beenderen in de kuil 

wijst mogelijk in de richting van een dubbelgraf, al gaat het wellicht om het resultaat van 

post- depositionele processen. Het is te plaatsen binnen de hoofdperiode van de bewoning op 

de locatie, goed in fase 1 (Louwe Kooijmans, Ten Anscher & Bakels 2001: 426). Naast deze 

zogenaamd „reguliere‟ begravingen werd verspreid over de site een totaal van 80 losse skelet- 

delen gevonden (Fig. 19 en 20), die opnieuw overwegend konden worden gedateerd tot fase 1 

van de bewoning. Ze vertegenwoordigen minstens 10 individuen, waaronder twee kinderen. 
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Een gelijkaardige combinatie van inhumaties in een grafkuil en verstrooide losse beenderen is 

vast te stellen op de donk “De Bruin” (Fig. 21). Net zoals voor de anders site werden in beide 

inhumaties uitsluitend volwassen individuen aangetroffen. Ze behoren toe aan fase 1 en waren 

niet geassocieerd met hondengraven. Ondanks deze eenduidige fasering, vertonen de skeletten 

van beide graven een compleet verschillende graflegging. Het individu uit graf G1 was net als 

de oude vrouw te “Polderweg” begraven op de rug. Daarentegen wordt vermoed dat de dode 

uit graf G2 gedeponeerd was in de zogenaamde hurkzithouding (Louwe Kooijmans, Ten Bell 

& Bakels 2001: 484). Geen van beide kuilen leverde grafgiften op. Het aantal losse beenderen 

ligt hier veel lager, in totaal 10 stuks. Anders dan te “Polderweg” bleken ze afkomstig uit alle 

drie de bewoningfases van de donk (Louwe Kooijmans, Ten Bell & Bakels 2001: 486). Onder 

deze skeletdelen, die de restanten van minstens 5 individuen vertegenwoordigden, was tevens 

een melktand van een 10 jaar oud kind aanwezig. Zoals eerder vermeld valt de sterfteleeftijd 

van het individu niet af te leiden op basis van dit stuk. De overige resten behoorden toe aan 

vier volwassenen evenals één jongere met een leeftijd van 16 tot 20 jaar (Louwe Kooijmans, 

Ten Bell & Bakels 2001: 487: tabel 13.2).  

Uitgaande van een gelijktijdig gebruik van de donken tijdens fase 1, door leden van eenzelfde 

gemeenschap, kunnen we stellen dat de grafpopulatie een vrij normale weerspiegeling van een 

bevolking geeft. Het is te zeggen, zowel mannen, vrouwen als kinderen zijn aanwezig. Dit is 

volgens Louwe Kooijmans (2009: 184) een bewijs dat de kampen te Hardinxveld onderdak 

hebben geboden aan volledige huishoudens en aldus residentiële sites zijn geweest. Indien we 

dit aannemen, wat kan dan de reden zijn geweest van de zeer uiteenlopende behandelingen die 

aan deze doden is gegeven? Een eerste mogelijkheid is dat de losse skeletdelen afkomstig zijn 

uit verstoorde graven. De omstandigheden waarin het skelet van de volwassene uit graf G2 te 

voorschijn kwam, maakt dit aannemelijk. Echter, onder het verspreide botmateriaal dienen we 

rekening te houden met een aantal schedels waarvan de ligging op zijn minst een intentionele 

depositie suggereert (Louwe Kooijmans, Ten Anscher & Bakels 2001: 463). Dit brengt ons bij 

een tweede mogelijke verklaring, namelijk dat we hier te maken hebben met de post- mortem 

uitingen van een sociale gelaagdheid die bestond binnen de begravende gemeenschap. Mocht 

dit het geval zijn, kan het een en ander worden afgeleid uit de contexten waarbinnen kinderen 

op deze sites werden aangetroffen. Hun exclusieve aanwezigheid tussen het losse botmateriaal 

zou er dan namelijk op wijzen dat ze een andere sociale positie bekleedden dan de volwassen  
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individuen uit de grafkuilen, maar als gelijken werden beschouwd van deze waarvan de resten 

eveneens werden verspreid over de site. Er rest dan nog de vraag op welke basis een dergelijk 

onderscheid was gestoeld. Gezien de ontwrichte skeletten zowel aan kinderen, mannen alsook 

vrouwen kunnen worden toegeschreven, is een horizontale differentiatie op basis van leeftijd 

of geslacht uit te sluiten. Interessant binnen dit kader is de interpretatie die de auteurs hebben 

gegeven aan de hondengraven van “Polderweg”. De formele begraving van deze huisdieren is 

volgens hen een uiting van de bijzondere status die ze ontlenen aan hun belangrijke rol tijdens 

de jacht (Louwe Kooijmans, Ten Anscher & Bakels 2001: 463) (Fig. 22). In feite zou dit dan 

betekenen dat de personen die begraven werden in een grafkuil dit te danken hadden aan hun 

uitzonderlijk jachttalent. Hoewel dit niet valt uit te sluiten, lijkt het een weinig waarschijnlijke 

verklaring. Nu zijn er op de donken sporen aangetroffen die er op wijzen dat de bewoners van 

deze nederzettingen contacten hebben onderhouden met andere groepen of culturen. Het gaat 

ondermeer om drie pijlspitsen van het Bandkeramisch type, Rijckholt- vuursteen evenals een 

aantal stukken Wommersom- kwartsiet. Deze laatste kunnen met zekerheid worden gedateerd 

tot fase 1 van de bewoning en wijzen er op dat de mensen van Hardinxveld contacten hadden 

met groepen uit het zuiden. Zodoende zou het kunnen dat bepaalde personen, omwille van de 

prominente rol die ze speelden binnen die netwerken, een geprivilegieerde positie verworven 

hadden binnen de groep en aldus op een andere manier werden begraven. Er kan toch worden 

van uit gegaan dat kinderen binnen een dergelijke sfeer van contacten, in het kader van handel 

en uitwisseling of om andere redenen, niet echt in staat zullen zijn geweest een betekenisvolle 

rol te spelen. Echter, dit lijkt geen enkele verklaring te bieden voor het feit dat honden wel het 

recht hadden op een inhumatie in een grafkuil, daar waar de meeste menselijke individuen uit- 

gesloten waren van deze praktijk.  

Bovendien is niet gezegd dat aan de geïnhumeerde individuen een hogere sociale status was 

toegekend. Het feit dat graf G1 van een volwassen man te “De Bruin” in fase 2 doorsneden is 

geworden door een andere kuil, getuigt niet bepaald van een groot respect ten aanzien van dit 

individu. 

Een derde mogelijkheid tot slot, is dat we getuige zijn van uiteenlopende depositiepraktijken 

waaraan geen enkel onderscheid op basis van sociale status, leeftijd of geslacht ten grondslag 

ligt. Dat er ook tussen de inhumaties onderling verschillen kunnen worden vastgesteld, wat de 

houding van de doden betreft, kan hiervoor een aanwijzing zijn.  
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Uiteindelijk mag niet vergeten worden dat slechts een klein deel van de site is kunnen worden 

onderzocht. De kans dat de inhumatiegraven van “Polderweg” en “De Bruin” niet op zichzelf 

stonden, dan wel onderdeel vormden van een groter grafveld, is reëel. Of daar ook kinderen in 

voorkwamen kan jammer genoeg niet meer worden achterhaald. Hoe het ook zij, zelfs indien 

we er van uitgaan dat de funeraire behandeling van onvolwassen individuen beperkt bleef tot 

de ontwrichting van hun skeletten en de daaropvolgende verspreiding van hun beenderen over 

een deel van de site, moeten we besluiten dat deze praktijk niet het directe gevolg is geweest 

van hun leeftijd. Het is echter altijd mogelijk dat kinderen, omwille van de beperkingen in de 

taken die ze konden vervullen en de sociale positie die ze konden verwerven binnen de groep, 

a priori uitgesloten waren van bepaalde grafpraktijken. 

De bewoningfases op de donken waartoe bovenstaande begravingen dateren, kunnen naar alle 

waarschijnlijkheid worden toegeschreven aan de zogenaamde Rijnbekken- groep. Er zijn dan 

wel op beide sites sporen aangetroffen van de activiteiten van de Swifterbant- cultuur, doch de 

chronologie van deze laatste laat geen enkele associatie toe met fases 0 en 1 van “Polderweg” 

en “De Bruin”. Niettemin lijkt er sprake te zijn van een zekere analogie tussen de grafrituelen 

te Hardinxveld en wat is vastgesteld voor de latere Swifterbant- grafveldjes. Het gaat daarbij 

zowel om het gebrek aan grafgiften en de ligging van de doden op de rug (Louwe Kooijmans, 

Ten Anscher & Bakels 2001: 432), als om de verspreiding van skeletdelen. Zo kwamen in de 

typesite Swifterbant op verschillende locaties dergelijke losse vondsten aan het licht, met een 

hoge frequentie aan elementen uit het melkgebit van kinderen (Molthof & Raemaekers 2005: 

38). In tegenstelling tot voor Hardinxveld, werden daar wel enkele onvolwassen individuen in 

de graven aangetroffen, al zijn ze er duidelijk ondervertegenwoordigd. 

3.3.4. Hoëdic en Téviec 

De meest opmerkelijke sites binnen het onderzoek naar de funeraire praktijken tijdens het late 

Mesolithicum van Noordwest- Europa zijn de shell middens van Hoëdic en Téviec. Heden ten 

dage zijn ze gesitueerd op twee kleine eilandjes voor de Atlantische kust van Morbihan, in het 

zuiden van Bretagne (Fig. 23). Ten tijde van hun occupatie moeten ze, omwille van de lagere 

zeespiegel, echter onderdeel hebben gevormd van grotere landmassa‟s (Schulting & Richards 

2001: 325). Het gaat om zogenaamde kjøkkenmøddinger of schelpenhopen, zoals veelvuldig 

is vastgesteld voor zuidelijk Scandinavië binnen diezelfde periode. Hun iets hogere ligging in  
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het landschap heeft er voor gezorgd dat beide sites gespaard bleven toen de mesolithische 

kustlijnen werden opgeslokt omwille van de stijging van het zeeniveau. Zodoende bieden ze 

een unieke kans om inzicht te verwerven in de levenswijze van de laat- mesolithische kust- 

bewoners binnen het betrokken onderzoeksgebied. 

Tijdens de eerste helft van de 20
e
 eeuw werden beide sites opgegraven door Marthe en Saint- 

Just Péquart, met enkele mooie publicaties tot gevolg (Péquart & Péquart 1954; Péquart et al. 

1937). Niet enkel nederzettingssporen kwamen aan het licht, doch tussen de accumulaties van 

schelpen werden tevens een behoorlijk aantal graven aangetroffen. Beide sites zijn vrij recent 

het onderwerp geweest van enkele AMS- dateringen, die een nieuw licht werpen op de relatie 

tussen de grafvelden onderling evenals tussen de overledenen die ze herbergden (Schulting & 

Richards 2001). Voorlopig is belangrijk dat beide sites grotendeels contemporain zijn geweest 

in hun gebruik als locatie om de doden te begraven (Schulting & Richards 2001: 323).  

3.3.4.1. Kwantitatieve analyse 

Het aantal overledenen die in deze shell middens werden begraven is binnen het Mesolithicum 

toch bijzonder uitgebreid te noemen. In Téviec betreft het een totaal van 10 graven met de 

restanten van 23 individuen, terwijl de 9 graven van Hoëdic aan nog eens 14 doden onderdak 

boden. Voor dit laatste grafveld kan mogelijk nog een tiende graf worden verondersteld, dat 

van een kind (Péquart & Péquart 1954: 60). Echter, gezien de afwezigheid van skeletmateriaal 

en dus tastbare bewijzen kan hiermee geen rekening worden gehouden bij de analyse. 

Met betrekking tot de samenstelling van de grafpopulaties (Grafieken 6 en 7) lijkt er sprake te 

zijn van een evenredige verhouding tussen mannen, vrouwen en kinderen in beide grafvelden. 

Daaruit blijkt meteen het grote verschil met wat kon worden vastgesteld met betrekking tot de 

andere laat- mesolithische sites binnen het onderzoeksgebied. Een aantal factoren kunnen daar 

ten grondslag aan liggen. In de eerste plaats vertonen de skeletten van Téviec en Hoëdic in de 

meeste gevallen een goede bewaringstoestand. Samen met het feit dat beide sites volledig zijn 

kunnen worden opgegraven, moet dit hebben geleid tot een maximale recuperatie van het bot- 

materiaal. Bovendien kon voor elk van de in totaal 37 skeletten een antropologisch onderzoek 

worden doorgevoerd. Dit houdt in dat in tegenstelling tot bij de voorgaande sites voor elk van 

de volwassen individuen het geslacht is gekend. Het grote aandeel kinderen in de graven blijft 



 

 

61 

 

niettemin opvallend, met respectievelijk ca. 39% en 36% van de totale populatie in Téviec en 

Hoëdic. 

 

 

Grafiek 6: verdeling kinderen/volwassenen en geslachtverdeling van de volwassen individuen binnen de 

grafpopulatie van Téviec 

 

 

 

Grafiek 7: verdeling kinderen/volwassenen en geslachtverdeling volwassen individuen binnen de grafpopulatie 

van Hoëdic 
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De verdeling van de individuen in leeftijdcategorieën (Grafieken 8 en 9) wijst opnieuw op de 

uitzonderlijke aard van beide sites. Terwijl de gelijkenis tussen Téviec en Hoëdic, net als voor 

de geslachtbepaling, treffend blijkt te zijn, wordt de discrepantie met de overige contexten van 

het late Mesolithicum er alleen maar groter op. Sterker nog, de leeftijdgroepen die elders niet 

aanwezig waren, zijn hier net wel vertegenwoordigd. Opnieuw zal daarbij de goede bewaring 

en volledige recuperatie van het botmateriaal, in combinatie met het uitgebreid onderzoek van 

de skeletresten een rol hebben gespeeld, doch een afdoende verklaring biedt dit niet. 

 

Grafiek 8: leeftijdverdeling van de individuen binnen de grafpopulatie van Téviec 

 

 

Grafiek 9: leeftijdverdeling  van de individuen binnen de grafpopulatie van Hoëdic 
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Vooral het voorkomen van individuen uit de categorie „Infant‟, tot hiertoe toch de opvallende 

afwezige binnen het gehele Mesolithicum, is op zijn minst interessant. Op het eerste zicht lijkt 

dit inderdaad te wijzen op uitstekende bewaringcondities onder de schelpenhopen, mogelijk in 

combinatie met een zeer gedetailleerde opgraving van de funeraire contexten. Dit laatste moet 

misschien niet overschat worden. Schulting & Richards (2001: 317) merkten namelijk op dat 

de hoeveelheid aangetroffen visresten op de sites groot was ondanks het gebrek aan zeven, zo- 

dat we kunnen veronderstellen dat dit ook niet is gebeurd met betrekking tot de grafvullingen. 

Er moet dus nog een andere verklaring zijn, die hoogstwaarschijnlijk kan gevonden worden in 

de grafrituelen zelf. In Téviec en Hoëdic bleken de kinderen vaak samen te zijn begraven met 

andere individuen, hetzij andere kinderen, hetzij volwassenen, in grafcontexten met duidelijk 

herkenbare en soms bovengronds bewaarde markeringen. Dit heeft natuurlijk een aantal zaken 

tot gevolg met betrekking tot de recuperatie van het botmateriaal. Vooreerst zullen weinig tot 

geen graven over het hoofd zijn gezien, omwille van hun zichtbaarheid die voor de opgravers 

na verloop van tijd wellicht des te groter was geworden. Bovendien kan de aanwezigheid van 

volwassen botmateriaal makkelijk worden vastgesteld, wat in het geval van de dubbele en ook 

meervoudige begravingen automatisch moet hebben bijgedragen tot de herkenning van de iets 

jongere individuen die naast hen waren begraven. Dit staat in sterk contrast tot de situatie die 

gedocumenteerd is op andere mesolithische sites tijdens alle fases van de periode. Niet zelden 

was daarbij sprake van de ontwrichting van skeletten, al dan niet met daaropvolgende selectie 

van bepaalde skeletdelen, waarna de resten collectief gedeponeerd werden, dan wel verstrooid 

over een welbepaalde zone. Het mag duidelijk zijn dat zulke rituelen niet bepaald bevorderlijk 

zijn voor de reeds moeilijke herkenning van infantiel botmateriaal. 

Of dit ook zou volstaan als verklaring voor de vergelijkbare aanwezigheid van individuen uit 

de leeftijdcategorie „Kind I‟, valt te betwijfelen. Hun botmateriaal zou quasi even gemakkelijk 

op te merken moeten zijn als dat van de volwassenen. Rekening houdend met de situatie voor 

het vroege Mesolithicum, kan het gaan om een normale mortaliteit van kinderen met een leef- 

tijd tussen 1 en 7 jaar. Het kan niet uitgesloten worden dat hun afwezigheid in de overige sites 

van het late Mesolithicum te wijten is aan pure toevalligheid - de kans bestaat dat geen graven 

van dergelijke kinderen werden aangesneden tijdens de opgravingen, terwijl ze toch aanwezig 

waren - of een gebrek aan antropologisch onderzoek. Echter, slechts voor 3 van de in totaal 5 

kinderen binnen deze sites was de leeftijd niet gekend, zodat we kunnen besluiten dat zelfs bij  
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volledige kennis omtrent hun toebehoren aan de ene of de andere leeftijdgroep er nooit een 

representatief beeld zou zijn bekomen. Voor de sites van Hoëdic en Téviec is dit wel mogelijk 

en het resultaat lijkt alvast met betrekking tot de categorie „Kind I‟ te correleren met wat voor 

het vroege Mesolithicum is vastgesteld. De vergelijking stopt niettemin bij de categorie „Kind 

II”, die binnen het vroege Mesolithicum nog 4 individuen opbracht maar in de shell middens 

komt te stranden op een nulwaarde. Samen met de zeer hoge proportie aan volwassenen uit de 

leeftijdklasse „Adult‟ doet dit toch enigszins vragen stellen naar de overeenkomstigheid tussen 

de prehistorische mortaliteit en de sterftecijfers te Hoëdic en Téviec. 

Beweren dat we hier te maken hebben met een normale mortaliteit, ten aanzien van een eerder 

vertekend beeld voor de andere mesolithische sites, als gevolg van gedeeltelijke opgravingen 

of achterliggende culturele factoren, is misschien ook te voor de hand liggend. Een werk waar 

vaak naar wordt gerefereerd met betrekking tot de mortaliteit van verleden populaties betreft 

dat van Acsádi & Nemeskéri (1970). Zij hebben het volgende beeld voor ogen: 

“Infantile mortality - especially that of newborns - is very high […] Then mortality decreases 

gradually during childhood and reaches its lowest value at adolescence, between 10 and 20 

years. In the past, mortality slightly increased at the beginning of adolescence […] whereby a 

minor lateral mode was formed about the ages of 18 - 25 years, followed by a transient 

decrease” (Acsádi & Nemeskéri 1970: 26) 

In zekere zin verschilt dit niet zo erg veel van wat kan worden vastgesteld binnen de populatie 

van de grafvelden te Morbihan. Een zogenaamde „juveniele mortaliteit‟ valt echter zeker niet 

waar te nemen, gezien slechts één individu tot deze categorie kon worden gerekend. Verder is 

de piek in de sterftecijfers voor individuen met een leeftijd tussen de 21 en 40 jaar toch wel 

bijzonder hoog. Nu, gezien het opstellen van een verwachtingspatroon omtrent de mortaliteit 

van een zekere populatie kennis vereist met betrekking tot meerdere demografische variabelen 

die voor het Mesolithicum en het Neolithicum niet kunnen worden achterhaald - het jaarlijkse 

aantal sterftes binnen de desbetreffende populatie, bijvoorbeeld - hoeft men zich niet blind te 

staren op dergelijke modellen. Een aanwijzing dat we hier mogelijk niet de maken hebben met 

de loutere weerspiegeling van een normale mortaliteit van de begravende gemeenschap door- 

heen één of enkele generaties, wordt geboden door de recent verworven AMS- dateringen van 

skeletmateriaal afkomstig uit beide sites. Binnen het kader van het onderzoek van Schulting &  
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Richards werden in totaal van 25 individuen botresten verzameld, waarbij uiteindelijk voor 14 

individuen AMS- dateringen zijn uitgevoerd (Schulting & Richards 2001: 319). De resultaten 

daarvan worden weergegeven in Tabel 5. Omwille van het grote aandeel van mariene voeding 

binnen het dieet van deze jager- verzamelaars, zoals is aangetoond door het stabiele isotopen- 

onderzoek, is bij de calibratie van de verkregen dateringen telkens rekening gehouden met het 

reservoir- effect. Uit de tabel blijkt dat de dateringen voor de site van Téviec nog vrij dicht bij 

elkaar zijn gelegen, met een voornaamste gebruiksperiode als grafveld rond ca. 5200 cal. BC 

(Schulting & Richards 2001: 321). Voor Hoëdic daarentegen liggen de dateringen veel verder 

uit elkaar. In het bijzonder de zeer vroege datering voor het individu uit graf A, overigens een 

kind (Péquart & Péquart 1954: 30), evenals de zeer late datering voor de vrouw uit graf B valt 

op. Nu bestaat de mogelijkheid dat beide graven niet in verband te brengen zijn met de rest 

van de begravingen op de site. Er is namelijk sprake van een zekere fysieke afstand tussen de 

graven A en B enerzijds en de overige, toch meer geclusterde graven anderzijds (Schulting & 

Richards 2001: 322). Zeker met betrekking tot de vrouw uit graf B lijkt dit plausibel, daar ze 

niet de voor het grafveld van Hoëdic gangbare grafrituelen blijkt te hebben ontvangen. Dit is 

voor de opgravers een reden om ruimte te laten voor de veronderstelling dat het individu geen 

lid vormde van dezelfde gemeenschap (Péquart & Péquart 1954: 32). 

 

Tabel 5: AMS - dateringen op menselijk botmateriaal uit de grafvelden van Hoëdic en Téviec (Schulting & 

Richards 2001: 320: Tabel 2) 
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Alleszins lijken de dateringen uit te wijzen dat zeker het shell midden van Hoëdic en mogelijk 

ook dat van Téviec discontinu gebruikt is geworden als grafveld, door de eeuwen heen. Mocht 

dit het geval zijn geweest, dan kunnen we ons afvragen waarom men na verloop van tijd terug 

is gekeerd naar diezelfde locatie om er de doden te begraven, of er sprake was van een zekere 

selectie met betrekking tot de toegankelijkheid van dit grafveld en, vooral, welke criteria daar- 

bij zouden kunnen zijn gehanteerd. Misschien kunnen de uitgevoerde grafrituelen daaromtrent 

enige verduidelijking bieden. 

3.3.4.2. Kwalitatieve analyse  

In de hierop volgende bespreking van de grafrituelen zal hoofdzakelijk worden uitgegaan van 

het grafveld te Téviec, gezien de eerder geformuleerde theorieën met betrekking tot de sociale 

organisatie van de gemeenschap die er haar doden heeft begraven. Er dient vermeld dat er wel 

degelijk verschillen zijn vast te stellen in bepaalde aspecten van de dodenverzorging tussen de 

beide sites, doch het betreft daarbij geen zaken die op het sociale vlak belangrijke implicaties 

lijken te hebben gehad. Zodoende gaan de conclusies die zullen worden getrokken omtrent de 

context van Téviec in grote lijnen ook op voor het grafveld te Hoëdic. 

Enigszins in tegenstelling tot wat is vastgesteld voor de overige sites uit het Mesolithicum, al- 

waar soms verschillende depositiepraktijken lijken te zijn gecombineerd door één en dezelfde 

groep, ging de dodenbehandeling te Hoëdic en Téviec gepaard met een vaste set regels. 

In het grafveld van Téviec zijn de grafkuilen steeds gedeeltelijk uitgegraven in de natuurlijke 

bodem en deels in de overdekkende schelpenhopen, schijnbaar zonder vaste oriëntatie. Door- 

gaans werd de wand van zulk een kuil voorzien van een stenen binnenbekleding, bestaande uit 

verticaal geplaatste stenen (Péquart et al. 1937: 26). Een tapijt van rolstenen of graniet diende 

als bodem. De overledene, getooid met funeraire sieraden, kon in de kuil worden geplaatst op 

twee manieren: in zithouding, met gebogen benen en de handen op de heupen, of in gestrekte 

rugligging, met de schouders en het hoofd lichtjes opgelicht en de handen doorgaans eveneens 

op de heupen. Het lichaam kon daarbij opnieuw verschillende oriëntaties aannemen (Péquart 

et al.1937: 27). Na het eventuele deponeren van bijkomstige grafgiften werden de dode zowel 

als de rest van de kuil uitvoerig bestrooid met rode oker. Tijdens de opgraving trof men regel- 

matig een laag keukenafval aan, gesitueerd direct boven de graflegging, met de aanwezigheid 

van dierlijke restanten. Het betrof in hoofdzaak onderkaken van hert of everzwijn, die wellicht 
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op intentionele wijze zijn gedeponeerd. Dit heeft de onderzoekers ertoe gebracht deze lagen te 

interpreteren als rituele haarden (Péquart et al. 1937: 20). Tot slot is in sommige gevallen het 

graf bekroond geworden met een soort afdekking, bestaande uit een massief van stenen. 

Interessant echter zijn niet zozeer de regels, dan wel de kleine variaties er op. Heel wat van de 

graven vertonen afwijkingen ten opzichte van bepaalde aspecten van dit grafritueel of bezitten 

specifieke kenmerken die in de rest van het grafveld niet voorkomen. Volgens de opgravers is 

dit mogelijk in verband te brengen met de rang, het geslacht of de leeftijd van een individu op 

het moment van zijn/haar overlijden (Péquart et al. 1937: 28). Het is binnen dit onderzoek met 

name belangrijk na te gaan in welke mate bovenstaande gebruiken werden gerespecteerd bij 

het begraven van de kinderen uit dit grafveld, en wat daarvan de betekenis zou kunnen zijn. 

Zoals vermeld bracht het shell midden van Téviec (Fig. 24) 10 graven op met de restanten van 

23 individuen, terwijl te Hoëdic 9 graven zijn gekend met 14 individuen. Dit houdt in dat heel 

wat grafkuilen dienst hebben gedaan voor de depositie van meerdere overledenen. Grafiek 10 

illustreert de verhouding tussen kinderen en volwassenen in de enkelvoudige, dubbele evenals 

meervoudige begravingen van beide sites. Opgelet, in tegenstelling tot bij eerdere grafieken is 

niet het aantal individuen weergegeven, dan wel het aantal keren dat de specifieke begraving- 

vorm is vastgesteld in combinatie met kinderen en/of volwassenen. Enkel in het geval van de 

enkelvoudige begravingen komt dit overeen met het effectieve aantal overledenen die daar uit 

afkomstig zijn. Dit leert ons meteen dat kinderen veel minder vaak dan volwassen individuen 

in een aparte kuil zijn begraven. Met betrekking tot dubbele en meervoudige begravingen lijkt 

de verhouding tussen kinderen en volwassenen dan weer vrij evenredig te zijn. Dit komt door- 

dat ze vaak in eenzelfde grafkuil worden aangetroffen. 
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Grafiek 10: verhouding kinderen en volwassenen in de enkelvoudige, dubbele en meervoudige begravingen van 

Hoëdic en Téviec 

Wanneer een kind wordt vastgesteld binnen een dubbelgraf (graven D, E en J te Téviec; graf J 

te Hoëdic), is dit telkens in associatie met een volwassene. Het gaat daarbij om 1 man (graf E) 

en drie vrouwen. Opvallend daarbij is de positie van de overledenen. In Téviec waren alle drie 

de volwassenen begraven in zithouding, met hun linkerarm gebogen in een rechte hoek tegen 

de borstkas en het kind geplaatst in de plooi daarvan (Péquart et al. 1937: 38). De specifieke 

houding van de volwassen vrouw te Hoëdic wordt niet vermeld, doch ook daar bleek het kind 

gedeponeerd te zijn in de plooi van haar gebogen arm (Péquart & Péquart 1954: 46). 

Het is niet eenvoudig een logische verklaring te vinden voor deze dubbelgraven. Misschien de 

meest voor de hand liggende optie zou zijn dat we te maken hebben met kinderen die een graf 

delen met één van hun ouders. Echter, de kans dat tot viermaal toe sprake was van een gelijk- 

tijdige dood voor beide individuen is zeer onwaarschijnlijk. In graven D en J te Téviec betreft 

het telkens de begraving van een jonge vrouw met een foetus of nieuwgeborene. Dit zou aldus 

kunnen wijzen op sterfte van moeder en kind tijdens of kort na de bevalling. Niettemin kan dit 

geen verklaring vormen voor de twee andere contexten, dat van een man met een 2,5 jaar oud 

kind (graf E) en dat van een vrouw met een kind van 3 tot 5 jaar oud (graf J; Hoëdic). Kan het 

dan zijn dat deze kinderen later werden bijgezet in het graf van één van hun ouders of iemand 

anders? Hoewel bijzettingen niet ongewoon zijn voor beide sites, wekt de specifieke houding 

het vermoeden dat dit hier niet het geval is. Mochten de onvolwassen individuen al later in het 

graf zijn geplaatst, dan had dit zeker snel moeten gebeuren, op het tijdstip dat het lichaam van 

de volwassene nog in de fase van natuurlijke ontbinding was. Indien niet zou de plaatsing van 
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het kind in de armen van de volwassene ervoor gezorgd hebben dat het skelet van deze laatste 

deels inzakte, wat niet kon worden vastgesteld. Zeker bij graf E is dit geen optie, daar de man 

in zijn half gesloten rechterhand ook nog eens de voetjes van het kind omsloot (Péquart et al. 

1937: 39) (Fig. 25). Zelf reiken de onderzoekers nog een derde mogelijkheid aan, namelijk dat 

het zou kunnen gaan om het offeren van kinderen, bij het overlijden van de ouders of de dood 

van een belangrijk persoon (Péquart et al. 1937: 66). Zoals ze aangeven is dit opnieuw weinig 

plausibel, doch het blijft een mogelijkheid. We kunnen besluiten dat het bij graven D en J van 

Téviec wellicht gaat om sterfte tijdens of kort na de bevalling, terwijl een simultaan sterfgeval 

voor de twee andere contexten toch het meest waarschijnlijk blijft.  

Tot slot komen in alle meervoudige begravingen kinderen voor. Tot driemaal toe gaat het om 

een combinatie van kinderen en volwassenen (graven H en K te Téviec; graf C te Hoëdic). De 

vierde meervoudige begraving betreft een bijzonder geval, om verscheidene redenen. Graf C 

te Téviec bevatte vooreerst drie kinderen, zonder aanwezigheid van een volwassene. In beide 

grafvelden is slechts nog een enkel ander graf gekend dat meer dan één kind bezat, met name 

graf C van Hoëdic. Daar ging het eveneens om drie kinderen, die niettemin in het gezelschap 

waren van een volwassen man (Péquart & Péquart 1954: 33). Nog opmerkelijker aan graf C te 

Téviec is dat voor geen van de kinderen een grafkuil was voorzien. Eerder waren ze geplaatst 

in eenvoudige uithollingen in een rots (Péquart et al. 1937: 35). De enige andere context waar 

dit is vastgesteld, betreft het onzekere graf M te Hoëdic, dat omwille van haar kleine afmeting 

enkel kon hebben toebehoord aan een kind. Het feit dat niet de moeite is gedaan om voor deze 

kinderen grafkuilen te graven, zou kunnen doen veronderstellen dat ze om de ene of de andere 

reden als minderwaardig werden beschouwd ten opzichte van de andere individuen. Doch een 

aantal zaken spreekt dit tegen. Zo was boven de rotsholtes, de kinderskeletten bevattend, een 

massief van stenen opgetrokken als een soort mausoleum (Péquart et al. 1937: 35). Hoewel de 

sociale betekenis daarvan niet meteen duidelijk is, spreekt de energie die werd geïnvesteerd in 

het optrekken van dit funeraire monument boekdelen. De omvangrijke verzameling grafgiften 

die in dit graf is aangetroffen wijst bovendien evenmin in de richting van enige verwaarlozing 

jegens deze wel zeer jonge kinderen (zie verder). In het geval van de onvolwassen individuen 

uit graf C te Hoëdic gaat het wel om een begraving onder de normale omstandigheden, in een 

grafkuil. Opvallend daarbij is dat bepaalde skeletten niet langer in anatomisch verband waren 

gelegen, iets wat ook voor de overige meervoudige begravingen kon worden vastgesteld. Dit  
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biedt bijkomende informatie omtrent het grafritueel. Bij elke nieuwe bijzetting schoof men de 

eerdere bewoners van het graf gewoon opzij, ten einde plaats te kunnen maken voor het meest 

recentelijk overleden individu (Péquart et al. 1937: 46). In wezen gaat het dus om collectieve 

eerder dan meervoudige begravingen.  

Het was duidelijk de gewoonte om de doden te voorzien van uitzonderlijk veel grafgiften. We 

kunnen daarbij drie voorname categorieën onderscheiden. Ten eerste gaat het om zogenaamde 

funeraire sieraden, zijnde halssnoeren, armbanden en hoofdsieraden van doorboorde schelpen 

of, minder vaak, rolstenen (Fig. 26). Daarnaast werden zowel benen als (vuur)stenen objecten 

meegegeven. Onder de benen giften gaat het vooral om dolken, onder de vorm van “stiletten” 

of “ponjaarden” (Fig. 27), doorgaans gemaakt uit respectievelijk de kuitbenen van everzwijn 

en lange beenderen van herkauwers (Péquart et al.1937: 35). Onder de (vuur)stenen objecten 

betreft het klingen met al dan niet geretoucheerde afknotting, allerlei andere soorten klingen 

en microlieten - vooral driehoeken, veel minder trapezia - evenals rolstenen, soms gebruikt als 

polijststenen, en nog tal van andere werktuigen (Fig. 28). 

Binnen het kader van haar doctoraatsonderzoek naar de mesolithische begravingen in Europa 

heeft Grünberg (2000: 134) reeds de verspreiding van al deze objecten in beide shell middens 

besproken. Ze maakte daarbij een onderscheid tussen enerzijds smuk en anderzijds artefacten, 

om vervolgens te kijken naar de verdeling daarvan onder de kinderen, vrouwen en mannen in 

de graven (Fig. 29). Wat de artefacten betreft meende Grünberg te kunnen afleiden dat deze te 

Hoëdic vooral werden aangetroffen in dubbelgraven met vrouwen en kinderen, veel meer dan 

in de enkelvoudige graven van mannen. In Téviec kwam net het omgekeerde voor, waarbij de 

artefacten voornamelijk in enkelgraven van mannen optraden en slechts weinig in combinatie 

met vrouwen en kinderen (Grünberg 2000: 135). De smuk zou mogelijk geslachtspecifiek zijn 

gedragen en aldus meegegeven, vanwege de dominantie van bepaalde schelpensoorten binnen 

de enkelgraven van mannen en vrouwen. Het grootste aandeel schelpen daarentegen leek mee 

te zijn gegeven aan de kinderen in graf C te Hoëdic (Grünberg 2000: 136). Tot slot zouden de 

graven van volwassenen doorgaans meer artefactentypes vertonen dan deze van kinderen. 

De resultaten van dit onderzoek vragen toch enige nuancering. Vooreerst is het niet makkelijk 

om met betrekking tot de graven te Morbihan een duidelijk beeld te krijgen van de grafgiften- 

verdeling. Dit heeft alles te zien met het feit dat heel wat individuen zijn begraven in dubbele,  
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meervoudige of collectieve graven. Meer dan eens geven de opgravers aan dat een exacte toe- 

wijzing van de grafgiften aan specifieke individuen niet binnen de mogelijkheden lag (Péquart 

et al. 1937: 48). Zodoende kan alleen in het geval van de enkelvoudige begravingen met enige 

zekerheid een verdeling van de verscheidene soorten objecten op basis van leeftijd en geslacht 

worden bewerkstelligd. Ten tweede kan alvast voor Téviec worden gesteld dat, op een weinig 

aantal uitzonderingen na, alle graven zijn voorzien van de drie onderscheiden categorieën van 

grafgiften. Enkel graf L, dat van een kind, bevatte geen benen objecten en graf J, dat van een 

vrouw en een kind, bracht uitsluitend geringe stenen artefacten aan het licht. Dit laatste graf is 

dan ook meteen het armste van de gehele shell midden en overigens de enige begraving waar- 

bij de doden niet werden bestrooid met oker (Péquart et al. 1937: 43). Er dient echter vermeld 

dat het een sterk vernielde context betreft. Niet alleen konden in de overige graven alle object- 

soorten worden aangetroffen, ze kwamen telkens ook uitbundig voor. Binnen een grafcontext 

waar het de gewoonte was de overledenen rijkelijk te tooien en van voldoende giften te voor- 

zien, kunnen we ons overigens de vraag stellen of het nuttig is de exacte kwantiteit grafgiften 

te kennen op basis van geslacht en leeftijdgroep. 

Mocht het aantal meegegeven artefactentypes inderdaad hoger liggen bij de volwassenen ten 

opzichte van de kinderen, dan contrasteert dit enigszins met de kwaliteit van de objecten. Bij 

de bespreking van graf C te Hoëdic, behorende tot een volwassen man, een baby evenals twee 

jonge kinderen, geven de opgravers zelfs het volgende aan:  

“Le mobilier, comme on le voit, est plutôt riche. Sans doute parce qu‟il s‟agit d‟une sépulture 

d‟enfants. A Téviec, en effet, nous avions déjà constaté que les tombes de jeunes sujets 

comportaient un mobilier funéraire non seulement plus abondant, mais de qualité plus 

soignée que celui des adultes”(Péquart & Péquart 1954 : 35) 

Dit slaat ongetwijfeld in de eerste plaats op graf C te Téviec, dat een meervoudige begraving 

betreft met de restanten van drie kinderen. Niet alleen was de inboedel van dit graf minstens 

zeer uitbundig te noemen, het bevatte ook een aantal zeldzame elementen. In eerste instantie 

gaat het daarbij om vier doorboorde hoektanden van hert, wat mag beschouwd worden als een 

uniek voorval in het gehele grafveld (Péquart et al. 1937: 36). Behalve twee “stiletten”, die als 

vrij gemene grafgiften kunnen worden beschouwd, kwamen tevens drie “ponjaarden” aan het 

licht. Net als bij de “stiletten” gaat het om een soort dolken, alleen zijn ze iets langer dan deze  
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laatste en vervaardigd uit andere materialen. Opvallend is dat naast de drie exemplaren uit dit 

graf nog slechts één “ponjaard” is gevonden, in graf D van een vrouw en een kind (Péquart et 

al. 1937: 38). Mogelijk zou het dus gaan om een type object dat uitsluitend aan kinderen werd 

meegegeven. Jammer genoeg is voor graf D niet altijd te bepalen welke giften toebehoren aan 

de vrouw dan wel aan het kind. Tot slot bleek ook het strooien van oker in graf C nog net iets 

uitbundiger te zijn gebeurd dan voor de andere graven, waarbij zelfs kleine brokjes oker uit de 

rotsholtes konden worden gerecupereerd. 

Nu, ondanks het feit dat graf C de restanten van drie individuen bevat, menen de opgravers te 

kunnen afleiden dat het merendeel van de omvangrijke inboedel heeft toebehoord aan slechts 

één van deze kinderen. Op basis daarvan formuleerden ze de hypothese van de aanwezigheid 

in dit graf van een kind- koning of kind- chef (Péquart et al. 1937: 36). Dit brengt ons meteen 

bij de vraag naar het bestaan van een verticale differentiatie in de begravende gemeenschap en 

de mogelijke uiting daarvan doorheen de grafrituelen. Wat graf C van Téviec betreft, zou toch 

getwijfeld kunnen worden aan een quasi volledige toeschrijving van de rijke grafinboedel aan 

voorgenoemd kind. Het feit dat er drie “ponjaarden” zijn aangetroffen, maakt het niet geheel 

onlogisch dat aan elk van de kinderen één dergelijk object was meegegeven. Daarentegen zijn 

slechts twee “stiletten” gedocumenteerd. Nu is het zo dat niet aan elk individu binnen elk graf 

een dolk is toegekend, dus op zich is dit niet vreemd. Doch in graf C werd tevens een klein en 

licht gebogen benen object aangetroffen, versierd met een fijn raster van lijnen (Péquart et al. 

1937: 35) (Fig. 30). De vorm van dit onvolledig en volgens de opgravers niet nader te bepalen 

stukje bot, doet niettemin sterk denken aan dat van de “stiletten” die doorheen de graven zijn 

gevonden. Bovendien zou het niet de eerste keer zijn dat voorwerpen van dit type in gebroken 

toestand uit een grafkuil komen. 

Of er nu twee dan wel drie “stiletten” in graf C zijn meegegeven, wellicht is de verdeling van 

de grafgiften binnen deze context niet zo eenzijdig gebeurd als de opgravers voor ogen bleken 

te hebben. Indien we daarentegen inderdaad te maken zouden hebben met een soort van chef- 

kind, dan wordt verwacht dat één of meerdere van de volwassen graven er eveneens op de ene 

of de andere manier uitspringen. Welnu, een aantal aspecten van het grafritueel lijken wat dat 

betreft zeker het onderzoeken waard. Misschien wel het meest in het oog springende van deze 

aspecten is het feit dat boven sommige graven (C, E, H, J, K, L en M) een massief van stenen 

was opgetrokken, bijna in megalithische stijl (Fig. 31), daar waar voor de overige graven (A, 
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B, D) geen melding wordt gemaakt van zulk een mausoleum. Echter, de graven zonder boven- 

bedekking bevatten zowel mannen, vrouwen als één kind en vertonen verder geen opvallende 

gebreken, zodat dit deel van het grafritueel niet onmiddellijk een interpretatie lijkt toe te laten 

in sociale termen. Zowel te Téviec als te Hoëdic wijzen een aantal zaken er op dat de groepen 

die er hun doden hebben begraven bijzonder veel waarde schonken aan bepaalde diersoorten, 

met name everzwijn en hert. Dit blijkt ondermeer uit het materiaal waarin sommige grafgiften 

zijn vervaardigd, zoals de “stiletten” en “ponjaarden”, alsook uit de regelmatige depositie van 

kaakbeenderen van everzwijn of hert in de rituele haarden. Hoewel deze voorbeelden kunnen 

worden beschouwd als vrij algemene handelingen, geldt dit niet voor het opmerkelijk gebruik 

van hertengewei in enkele van de graven. Misschien wel het meest bekende beeld van Téviec, 

is dat van de man uit graf A, die was voorzien van een krans van hertengewei rondom geheel 

zijn skelet (Fig. 32). In feite betrof het een dubbelgraf, met een man en een vrouw, doch naar 

de mening van de opgravers behoorde de krans enkel toe aan het mannelijke individu (Péquart 

et al. 1937: 32). Ook de vrouw uit graf D, die een kind vasthield in de plooi van haar arm, zou 

zijn begraven onder een soort boog van hertengeweien (Péquart et al. 1937: 37). In geen enkel 

ander graf te Téviec werd iets gelijkaardigs vastgesteld. Het grafveld van Hoëdic daarentegen 

heeft maar liefst vier graven (F, H, J, K) opgeleverd die dit ritueel ten toon spreiden. Al dient 

te worden gewezen op een verschil in de manier van uitvoering. Bij de graven A en D van het 

shell midden te Téviec waren de geweitakken gerangschikt rond de contouren van het skelet, 

terwijl de lichamen in Hoëdic eerder zijn omkaderd (Péquart & Péquart 1954: 72) (Fig. 33). 

De vraag is natuurlijk of de zes bovenstaande contexten kunnen worden verklaard in termen 

van sociale positie. Niet onbelangrijk is dat het in alle gevallen lijkt te gaan om de omkransing 

dan wel omkadering van volwassen individuen. Echter, zowel de vrouw in graf D van Téviec 

als deze in graf J te Hoëdic is begraven met een kind in de plooi van de arm. In de graven A te 

Téviec en F te Hoëdic betreft het dubbelgraven van volwassenen en graven K en H te Hoëdic 

ten slotte behoren toe aan respectievelijk een man en een vrouw. Geslacht speelt dus blijkbaar 

geen enkele rol, leeftijd eventueel wel. Met uitzondering van graf J te Hoëdic is geen van deze 

graven echt rijk te noemen wat betreft de grafgiften of althans niet rijker dan het gemiddelde 

graf binnen het betrokken grafveld. Er is dus op het eerste zicht geen evidente reden waarom 

net die zes graven, of de individuen die ze bevatten, versierd zijn met de zorgvuldige depositie 

van waardevolle hertengeweien. Mogelijk dienen we rekening te houden met een zekere mate  
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van individualisme of vrije wil bij de keuze van de uit te voeren rituelen, weliswaar binnen de 

grenzen van de traditie, al kan niet uitgesloten worden dat dit de uiting is geweest van sociale 

verschillen binnen de betrokken groep, van welke aard dan ook. In dit laatste geval zouden de 

doorboorde hertentanden en de “ponjaarden”, wellicht vervaardigd op de lange beenderen van 

hert, nog sterk bijdragen aan de rijkdom van graf C te Téviec. 

Misschien wel het belangrijkste argument, tot slot, voor een verticale differentiatie binnen de 

grafpopulatie van Téviec, is het onderste skelet uit de collectieve begraving van graf K. In dit 

graf werden de restanten van maar liefst zes individuen aangetroffen, als gevolg van meerdere 

opeenvolgende inhumaties. Helemaal bovenaan lagen de drie laatst geïnhumeerde individuen 

(K-1, K-2 en K-3), daaronder nog twee lichamen (K-4 en K-5) en ten slotte, op de bodem van 

de kuil, het skelet van een man (K-6) in uitgestrekte rugligging (Schulting & Richards 2001: 

321) (Fig. 34). Dit laatste individu zag zich van de bovenliggende inhumaties gescheiden door 

middel van een laag keukenafval met een dikte van 8 à 10 cm (Péquart et al. 1937: 49). Niet 

alleen heeft dit geleid tot een goede bewaring en duidelijke vaststelling van de ligging van het 

individu en zijn grafgiften, doch het wijst ook op een zekere tijdspanne tussen deze inhumatie 

en de daaropvolgende begravingen in dezelfde grafkuil. Er zijn AMS- dateringen uitgevoerd 

voor de drie afzonderlijke inhumatiefases (Tabel 5). Daaruit bleek dat alle deposities kunnen 

worden gedateerd tussen 5315 en 4970 cal. BC (Schulting & Richards 2001: 321), wat er op 

duidt dat er geen sprake is van een aanzienlijke tijdspanne tussen de verschillende deposities, 

doch exacte informatie met betrekking tot de opeenvolging levert dit niet op. Skelet K-6 is nu 

met name een opmerkelijk geval omwille van de afwijkende positie van het lichaam, met de 

handen gekruist op de buik, en vooral het bestaan van een soort stenen koffer ter bescherming 

van de schedel van de dode. Het hoofd van de man was daarbij geplaatst op een dikke steen, 

met een tweede steen verticaal tegen het achterhoofd gezet en een derde erbovenop, zodat het 

aangezicht was bedekt (Péquart et al. 1937: 49). Ook de inboedel van het graf was rijk. 

Tijdens het antropologisch onderzoek van het skeletmateriaal kwamen nog een aantal bizarre 

feiten aan het licht. De betrokken man bleek in de rug te zijn getroffen door twee vuurstenen 

projectielen. Ze zaten nog vervat in de wervels, die overigens geen teken van botgenezing ten 

toon spreiden zodat kan worden vermoed dat het individu bezweken is aan de verwondingen 

(Péquart et al. 1937: 53). Ook de kin vertoonde sporen van een kaakbreuk, dat reeds ten volle 

was hersteld op het moment van het fatale incident. 
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Dit alles bracht de opgravers tot de conclusie dat ze te maken hadden met een groot krijger of 

jager, een held of een chef, waarvan de restanten door de groep werden vereerd (Péquart et al. 

1937: 52). Dit lijkt me onwaarschijnlijk, daar het graf, behalve de stenen bekisting rondom de 

schedel en de positie van de handen, geen grote uitzonderlijkheden vertoont in vergelijking tot 

de rest van het grafveld. Noch is dit het geval voor de individuen die in dezelfde kuil werden 

bijgezet, zodat niet onmiddellijk van een geprivilegieerde behandeling te spreken is. Opperen 

dat de aanwezigheid van skelet K-6 heeft geleid tot het ontstaan van een grafveld op net deze 

locatie is evenmin een optie, gezien de verworven AMS- dateringen aantonen dat minsten het 

individu uit graf M vroeger is begraven. Niettemin wijst de doodsoorzaak van de man op een 

woelige periode. Heeft hij gestreden tegen andere jager- verzamelaargroepen, ter bescherming 

van het territorium en dus de voedselvoorraad van de eigen gemeenschap? Mochten we er van 

uitgaan dat de kustgebieden bewoond werden door grotere groepen in kleinere gebieden, zou 

dit niet ondenkbaar zijn. Interessant is tevens dat de dateringen van de middens deels in over- 

lapping zijn met de aanwezigheid van de RRBP in het Bekken van Parijs en vooral met de op- 

komende VSG waarvan het territorium zich uitstrekte tot net aan de grens met Bretagne.  

We kunnen besluiten dat kinderen in beide graflocaties goed vertegenwoordigd zijn. Het gaat 

daarbij quasi exclusief om zeer jonge individuen, waarvan bijna de helft de leeftijd van 1 jaar 

niet heeft bereikt. Zelden werden ze gedeponeerd in een aparte grafkuil. Veel eerder kwamen 

ze terecht in dubbelgraven of meervoudige/collectieve begravingen. In het eerste geval zijn ze 

telkens vergezeld van een volwassene, waarbij ze werden geplaatst in de plooi die is ontstaan 

tussen zijn/haar gebogen linkerarm en borstkas. Met uitzondering van graf C te Téviec waren 

ze ook in het tweede geval in het gezelschap van ten minste één volwassene, hetzij een vrouw, 

hetzij een man of beiden. Er lijkt geen sprake te zijn van leeftijdgebonden grafrituelen, in die 

zin dat kinderen althans niet duidelijk werden uitgesloten van de ene of de andere praktijk. 

Ze zijn uitvoerig bestrooid met rode oker en rijkelijk voorzien van grafgiften, geheel passend 

binnen de traditie. Het is mogelijk dat de zogenaamde “ponjaard” als leeftijdspecifiek object 

is te beschouwen, daar het uitsluitend is teruggevonden in graven met een kind. Mogelijk gaat 

het hierbij echter om een toevalligheid. Soms werden ze begraven onder een bovenbedekking 

van massieve stenen, dan weer onder hertengewei. Soms waren ze gedeponeerd in rotsholtes, 

dan weer in een gewone grafkuil. 
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De behandeling van zowel mannen, vrouwen als kinderen ligt zeer dicht bij elkaar. Bijgevolg 

kan er geen gewag worden gemaakt van uitingen van een horizontale differentiatie binnen de 

gemeenschap doorheen de grafrituelen. Ook de mogelijke bewijzen van verticale gelaagdheid, 

zoals de mausolea, de omkransing of omkadering van skeletten met hertengewei evenals het 

stenen kistje ter bescherming van de schedel van een man, zijn niet overtuigend. 
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Figuur 15: grondplan van Dalfsen met kuil 4 dat de crematieresten van een vrouw en kind bevatte; 1. vuurkuil, 

2. mogelijke vuurkuil, 3. houtskool, 4. beenderresten (Verlinde 1974: 114: Fig. 2) 

 

 

Figuur 16: grondplan van Oirschot V- site 21 met de crematieresten van een kind; a. maximale verspreiding van 

vuurstenen artefacten, b. concentratie van vuurstenen artefacten, c. kuil, d. voornaamste concentratie van de 

verbrande beenderresten; zwarte driehoeken zijn spitsen, zwarte bollen zijn schrabbers                                   

(Arts & Hoogland 1987: 176: Fig. 4) 
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Figuur 17: inhumatiegraven te Hardinxveld-Giessendam "Polderweg", waaronder twee menselijke begravingen 

(G1 en G2) en drie hondenbegravingen (G3 - G5) (Louwe Kooijmans, Ten Anscher & Bakels 2001: 419: Afb. 14.1) 

 

 

 

Figuur 18: Graf G1 van Hardinxveld-Giessendam "Polderweg", dat van een 40 - 60 jarige vrouw in gestrekte 

rugligging; gedateerd aan het einde van fase 0 in de bewoning (Louwe Kooijmans 2009: 192: Fig. 1D) 
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Figuur 19: losse skeletdelen uit fases 0 en 1 van de bewoning te Hardinxveld-Giessendam "Polderweg"    

(Louwe Kooijmans, Ten Anscher & Bakels 2001: 427: Afb. 14.7) 

 

Figuur 20: losse skeletdelen uit fases 1/2 en 2 van de bewoning te Hardinxveld-Giessendam "Polderweg" 

(Louwe Kooijmans, Ten Anscher & Bakels 2001: 427: Afb. 14.8) 
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Figuur 21: inhumatiegraven en losse skeletdelen van Hardinxveld-Giessendam "De Bruin" (Louwe Kooijmans, 

Ten Bell & Bakels 2001: 479: Afb. 13.1) 

 

 

Figuur 22: begraving van een hond te Hardinxveld-Giessendam "Polderweg"                                                    

(Louwe Kooijmans 2009: 184: Fig. D2) 

 



 

 

81 

 

 

 

 

 

 

Figuur 23: geografische ligging van de shell middens Téviec en Hoëdic, op kleine eilandjes voor de kust van 

Morbihan in zuidelijk Bretagne (Frankrijk) (Schulting & Richards 2001: 315: Fig. 1) 
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Figuur 24: grondplan van het shell midden te Téviec          

(http://xosea.wordpress.com/2010/03/06/prehistoire-bretonne/) 

 

Figuur 25: graf E van Téviec; dubbelgraf van een volwassen man en een kind; op de foto is duidelijk te zien dat 

het kind is geplaatst in de plooi van de linkerarm van de volwassene (Péquart et al. 1937: PL. IV - Fig. 1) 

http://xosea.wordpress.com/2010/03/06/prehistoire-bretonne/
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Figuur 26: onderdelen van funeraire sieraden uit de graven te Téviec; doorboorde schelpen als onderdeel van 

halssnoeren, armbanden of hoofdsieraden en doorboorde rolstenen als hangers                                          

(Péquart et al. 1937: Pl. IX - Fig. 1 - 22) 
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Figuur 27: enkele voorbeelden van de zogenaamde "stiletten", een soort dolken vervaardigd op de kuitbenen 

van everzwijn, uit de graven te Téviec (Péquart et al. 1937: Pl. XIII - Fig. 18 - 21) 
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Figuur 28: vuurstenen grafgiften uit de graven te Téviec; klingen met of zonder geretoucheerde afknotting, 

driehoeken, trapezia e.d. (Péquart et al. 1937: Pl. VIII - Fig. 1 - 30) 
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Figuur 29: verdeling van de grafgiften (smuk en artefacten) onder de mannen, vrouwen en kinderen evenals 

tussen de enkelvoudige en dubbele begravingen te Téviec en Hoëdic volgens Judith Grünberg (2000: Abb. 86) 

 

 

Figuur 30: onvolledig, klein en licht gebogen benen object uit graf C te Téviec, versierd met een fijn raster van 

lijnen door middel van inkerving met een vuurstenen werktuig; mogelijk onderdeel van een "stilet"                                           

(Péquart et al. 1937: Pl. XII - Fig. 14) 
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Figuur 31: massief van stenen, opgetrokken als een soort 'mausoleum' boven graf M te Téviec                 

(Péquart et al. 1937: 57: Fig. 25) 

 

Figuur 32: graf A te Téviec; dubbelgraf van een volwassen man en vrouw; de man is voorzien van een krans van 

hertengeweien gerangschikt rondom de contouren van zijn lichaam (Péquart et al. 1937: 29: Fig. 15) 
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Figuur 33: graf K van een volwassen man te Hoëdic, voorzien van een omkadering van hertengeweien   

(Péquart & Péquart 1954: 73: Fig. 41) 

 

 

Figuur 34: skelet K-6 uit graf K te Téviec, nadat de stenen bekisting rond de schedel reeds was weggehaald 

(Péquart et al. 1937: Pl. V - Fig. 2) 
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3.4. Conclusie 

Op basis van zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve analyse van grafcontexten binnen het 

onderzoeksgebied, kunnen een aantal zaken worden besloten met betrekking tot de funeraire 

behandeling van kinderen tijdens het Mesolithicum. 

Het midden- Mesolithicum heeft slechts een zeer beperkt aantal graven aan het licht gebracht, 

waardoor we in de onmogelijkheid verkeren algemene uitspraken te doen omtrent de funeraire 

behandeling van kinderen of hun aanwezigheid binnen de grafpopulatie. 

Zowel voor het vroege als het late Mesolithicum zijn kinderen vrij goed vertegenwoordigd in 

het funerair bestand, met telkens ongeveer 30% van de totale grafpopulatie. Niettemin dient 

dit percentage voor beide fases te worden genuanceerd. Indien rekening wordt gehouden met 

de verdeling van de onvolwassen individuen in leeftijdcategorieën, kan er voor de vroege fase 

van het Mesolithicum worden gesproken van een opvallende afwezigheid van kinderen uit de 

categorie „Infant‟ en „Non-adult‟. Mogelijk is dit het gevolg van een selectie, uitgevoerd door 

de begravende gemeenschap, waarbij bepaalde individuen wel en andere niet zijn toegelaten 

tot de begraafplaats. De casus van de Grotte Margaux toont immers aan dat de uiting van een 

horizontale differentiatie in de graven van deze periode niet uitgesloten hoeft te worden. Een 

tweede mogelijkheid is desalniettemin waarschijnlijker, namelijk dat het tekort aan kinderen 

uit de categorie „Infant‟ is te wijten aan de slechte bewaring van infantiel botmateriaal evenals 

de moeilijke herkenbaarheid daarvan voor archeologen, zeker bij een ontwrichting en daarop- 

volgende collectieve depositie van het skeletmateriaal. De afwezigheid van individuen uit de 

categorie „Non-adult‟ zou dan vermoedelijk in verband te brengen zijn met de hogere fysieke 

weerstand van deze leeftijdgroep ten aanzien van jonge tot zeer jonge kinderen. 

Met betrekking tot het late Mesolithicum dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de 

graven uit de shell middens van Hoëdic en Téviec enerzijds, de overige sites anderzijds. Deze 

laatste vertonen zelfs met gebundelde krachten slechts een geringe aanwezigheid van kinderen 

in de graven, met een totaal van amper ca. 21%. Bovendien werd in hun graven een complete 

afwezigheid van kinderen met een leeftijd tussen 0 en 7 jaar vastgesteld. Dit staat in een schril 

contrast met de situatie in de Bretoense schelpenhopen, alwaar het aandeel kinderen binnen de 

grafpopulatie schommelt tussen 35 en 40%. Kinderen tussen 0 en 7 jaar zijn hier net zeer goed 

vertegenwoordigd, terwijl van oudere kinderen en adolescenten weinig tot geen resten konden 
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worden gerecupereerd. Dit lijkt op het eerste zicht een realistischer mortaliteitspatroon weer te 

geven dan voor het Vroege Mesolithicum evenals de overige sites van het late Mesolithicum 

het geval is (zie hoofdstuk 4). Niettemin dient rekening te worden gehouden met de resultaten 

van de AMS- dateringen, die minstens in het geval van Hoëdic een langdurig maar discontinu 

gebruik van de site als grafveld lijken aan te tonen. 

Voor de gehele periode van het Mesolithicum is er sprake van een grote diversiteit in de vast- 

gestelde grafrituelen. Ondanks enkele eerder geformuleerde theorieën, die voor bepaalde sites 

wijzen op een enigszins differentiële of leeftijdgebonden behandeling van de doden, dient op 

basis van de kritische, kwalitatieve analyse van de grafpraktijken binnen elke fase besloten te 

worden dat daarvoor geen duidelijke aanwijzingen bestaan. Zowel in de context van de Abri 

des Autours als op beide donken te Hardinxveld kan niet worden gesproken van een eventuele 

differentiële behandeling van kinderen, zonder dat ze daarin vergezeld werden van minstens 

een deel van de volwassen populatie. Ook in de graven van Hoëdic en Téviec zijn de kinderen 

geen enkel grafritueel ontzegd, dat wel aan alle volwassenen was toegekend. 

Besluitend kunnen we stellen dat kinderen tijdens het Mesolithicum niet lijken te zijn geweerd 

uit de grafcontexten waar de volwassenen werden begraven. Noch konden verschillen worden 

vastgesteld in de grafpraktijken die duidelijk wijzen op een leeftijdgebonden behandeling van 

individuen na de dood. 
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Hoofdstuk 4: Demografie en de transitie naar het Neolithicum 

 

Hier volgt een korte bespreking van de resultaten uit het kwantitatief onderzoek naar het aan- 

deel kinderen binnen de grafpopulaties van zowel het Mesolithicum als het vroege en midden 

Neolithicum. Een eerste doelstelling is na te gaan of er veranderingen vast te stellen zijn in de 

vertegenwoordiging van onvolwassen individuen in het funerair record bij de transitie van het 

jager- verzamelaarbestaan naar een meer agrarische levenswijze. Zoals uit het voorgaande is 

gebleken dienen de resultaten van zulk een demografisch onderzoek enigszins genuanceerd te 

worden, op basis van de omvang van het databestand, de achterliggende grafrituelen alsook de 

bewaringscondities van het botmateriaal. Bij dit laatste speelt vooral de bodemgesteldheid een 

bepalende rol. Al deze factoren kunnen een invloed hebben gehad op de mate waarin kinderen 

aanwezig zijn in de grafcontexten. 

Traditioneel wordt er gesproken van een algehele ondervertegenwoordiging van onvolwassen 

individuen in het prehistorische funerair record. De analyse van 76 verschillende locaties met 

begravingen daterend van het Mesolithicum tot en met midden Neolithicum B vormt dan ook 

de uitgelezen kans om na te gaan in welke mate deze wijdverspreide aanname strookt met de 

realiteit van de Prehistorie. Er dient echter vermeld dat niet elke geanalyseerde site is kunnen 

worden opgenomen in het demografisch onderzoek, door de soms gebrekkige informatie met 

betrekking tot de sterfteleeftijd van individuen of de totale omvang van de grafpopulatie. 

4.1. Prehistorische kindermortaliteit 

Om een antwoord te kunnen bieden op de vraag naar een mogelijke ondervertegenwoordiging 

van kinderen in de grafcontexten van het Mesolithicum en Neolithicum, is het noodzakelijk te 

beschikken over een referentiekader. Nu zijn er de afgelopen decennia al heel wat cijfers naar 

voren gebracht met betrekking tot de verwachte kindersterfte in prehistorische samenlevingen, 

waarbij de schattingen doorgaans bijzonder hoog liggen. Demografische studies wijzen zelfs 

in de richting van een kindermortaliteit voor prehistorische bevolkingsgroepen van maar liefst 

50% of meer (Chamberlain 1997: 249). Gelijkaardige cijfers treffen we aan in archeologische 

naslagwerken, zoals dat van Höckmann (1982: 13) of Modderman (1970: 205). Niet iedereen 

is het daar echter mee eens. In het kader van zijn onderzoek naar het kind in de Bandkeramiek 
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stelde Siemoneit (1997: 148) dat een mortaliteit voor kinderen van 35% waarschijnlijker lijkt, 

althans binnen de betrokken populaties. 

Nu, verwachtingsmodellen omtrent kindersterfte op zich zijn niet voldoende. Er is informatie 

nodig over het aandeel kinderen in de levende populaties. Ook hieromtrent zijn demografische 

studies uitgevoerd. Zich baserend op stabiele modelpopulaties stelde Chamberlain (1997: 207) 

dat dit aandeel varieert tussen ca. 36% voor een bevolking met een lage levensverwachting en 

ongeveer 39% voor een bevolking met een hoge levensverwachting. Via diezelfde methode 

kwam Wobst (Roveland 2003: 36) uit op ca. 40% kinderen binnen de paleolithische gemeen- 

schappen. 

Maar zelfs indien er schattingen voorhanden zijn met betrekking tot zowel de kindersterfte als 

het aandeel kinderen binnen een gegeven gemeenschap, dan nog is het bijzonder moeilijk een 

beeld te krijgen van het benodigde aantal onvolwassen individuen binnen de grafpopulatie om 

van een normale mortaliteit en dus vertegenwoordiging te kunnen spreken. Eigenlijk zou men 

daarvoor kennis moeten hebben omtrent de omvang van de totale levende populatie alsook het 

aantal sterfgevallen per jaar of per generatie, enzovoort. Met andere woorden, niet alleen zijn 

de opgestelde verwachtingsmodellen louter speculatief, maar hun toepassing wordt tevens nog 

bemoeilijkt door het feit dat een aantal benodigde waarden niet kunnen worden achterhaald. 

Er dient dus te worden gezocht naar een beter referentiekader. Nu zijn er voor de Hazendonk-  

groep (ca. 3800 - 3400 cal. BC) twee sites met graven gekend, namelijk Ypenburg- locatie 4 

en Schipluiden- Harnaschpolder, die zich daar, mijn inziens, goed toe lenen. Beide sites waren 

gelegen in het West- Nederlandse kustgebied, op locaties die omwille van de landschappelijke 

ontwikkelingen een bijzonder goede bewaring hebben genoten. Waar tijdens de occupatie een 

stijging van de zeespiegel en daaropvolgend uitbouwen van de kustlijn zorgde voor een regel- 

matige afzetting van sedimenten, heeft het stijgende grondwater in de eeuwen na de bewoning 

geleid tot de vorming van een meters dikke veenlaag die de sites afsloot. Bovenop deze dank- 

bare bewaringscondities zijn beide sites het onderwerp geweest van praktisch volledige alsook 

gedetailleerde opgravingen, gevolgd door een diepgaand onderzoek, ondermeer van de skelet- 

resten, om uiteindelijk te resulteren in twee uitgebreide publicaties (Koot, Bruning & Houkes 

2008; Louwe Kooijmans & Jongste 2006). 
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Op enkele verstoringen na (Koot, Bruning & Houkes 2008: 99) kunnen we er van uitgaan dat 

quasi alle graven werden gerecupereerd onder goede bewaringsomstandigheden. Bovendien is 

voor elk van de overledenen op zijn minst een ruwe leeftijdbepaling kunnen gebeuren. In wat 

volgt zal worden uitgegaan van de samenstelling van de grafpopulaties op beide sites van de 

Hazendonk- groep (Tabel 14), als referentiepunt voor de prehistorische kindermortaliteit. Uit- 

gaande van het gemiddelde aandeel kinderen tussen beide sites (37,1%) en hun aandeel in de 

totale grafpopulatie van de Hazendonk- groep (42,1%), is hier gekozen om een aanwezigheid 

van 35 tot 40% onvolwassen individuen in een grafpopulatie te beschouwen als referentiepunt 

voor een normale kindermortaliteit. 

Er dient benadrukt te worden dat deze werkwijze niet zonder bezwaren is. Niet in alle groepen 

en gemeenschappen binnen elk van de betrokken periodes zal de mortaliteitsratio gelijkaardig 

zijn geweest. Noch kan rekening worden gehouden met een afwijkende mortaliteit als gevolg 

van andere levenscondities, subsistentiestrategieën en daarmee gepaard gaande stressfactoren. 

Niettemin ben ik er van overtuigd dat dit referentiekader wellicht meer accuraat is dan om het 

even welk speculatief verwachtingsmodel, waarvan de betrouwbaarheid nooit zeker is. 

4.2. Mesolithicum 

De verdeling tussen kinderen en volwassenen binnen de grafpopulaties van het Mesolithicum 

wordt samengevat weergegeven in Tabel 6. Het totale aandeel kinderen per fase komt daarbij 

te liggen op ca. 30% voor het vroege Mesolithicum, ca. 17% voor het midden- Mesolithicum 

en ca. 31% voor het late Mesolithicum.  

Het grote tekort aan kinderen in de grafpopulatie van het midden- Mesolithicum kan omwille 

van het geringe databestand (amper 6 individuen) niet afdoende worden geïnterpreteerd. Er is 

een reële kans dat een toename in het aantal gekende grafcontexten voor deze fase alsnog zou 

leiden tot een substantiële stijging van onvolwassen individuen binnen de dodenpopulatie. 

Met betrekking tot zowel het vroege als het late Mesolithicum kan worden vastgesteld dat de 

percentages niet erg afwijken van de verwachte kindermortaliteit. Er is telkens sprake van een 

tekort van ongeveer 5 à 10 % ten opzichte van de vooropgestelde kindersterfte. 
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Echter, wat de verdeling van de onvolwassen individuen in leeftijdcategorieën betreft zijn er 

tussen de afzonderlijke fases toch duidelijke verschillen vast te stellen (Grafiek 11). Opnieuw 

dient het midden- Mesolithicum buiten beschouwing te worden gelaten, daar slechts voor het 

ene kind van Noyen-sur-Seine een leeftijdbepaling mogelijk was. 

Voor het vroege Mesolithicum konden uitsluitend kinderen worden vastgesteld uit de leeftijd- 

klassen „Kind I‟ en „Kind II‟. Verder was voor 3 van de 14 individuen de exacte leeftijd niet 

gekend, doch naar alle waarschijnlijkheid betreft het in geen van deze gevallen individuen uit 

de categorie „Infant‟. Het botmateriaal van baby‟s is, wanneer bewaard gebleven en herkend 

door archeologen, immers vrij makkelijk te onderscheiden van dat van oudere kinderen. 

Enkel voor de late fase van het Mesolithicum zijn kinderen uit de categorie „Infant‟ gekend in 

de grafpopulatie. Het percentage individuen met een leeftijd tussen 1 en 7 jaar ligt niettemin 

nog net iets hoger, en vormt daarmee de grootste groep. Vervolgens zakt het aandeel weer tot 

slechts één kind met een leeftijd tussen 8 en 14 jaar. Individuen uit de categorie „Non-adult‟ 

blijken ten slotte zeldzaam voor het gehele Mesolithicum, met slechts twee exemplaren uit de 

late fase. 

 

Grafiek 11: percentage onvolwassen individuen per leeftijdcategorie per fase van het Mesolithicum 

Om de representativiteit van bovenstaande leeftijdverdeling te achterhalen, kan het interessant 

zijn de resultaten te vergelijken met deze uit het onderzoek van Grünberg (Tabel 7). Daarbij is 

onderstaande tabel gebaseerd op de analyse van maar liefst 125 mesolithische graflocaties uit 

23 Europese landen. 



 

 

95 

 

 

Tabel 7: leeftijd en geslacht van de individuen in de mesolithische graven van Europa                              

(Grünberg 1995: 900: Tab. 1) 

Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat Grünberg gebruik heeft gemaakt van de 

indeling in leeftijdklassen volgens Szilvássy (1988: 421), zonder aparte categorie voor nieuw- 

geborenen en baby‟s. Dit heeft tot gevolg dat alle individuen onder de 1 jaar automatisch zijn 

opgenomen in de categorie „Infant I‟.  

Met deze nuance in het achterhoofd kan de vergelijking worden gemaakt, met de resultaten uit 

het onderzoek van Grünberg als referentiegroep. Zodoende zien we dat zowel voor het vroege 

als late Mesolithicum het aantal individuen uit de leeftijdklasse „Kind I‟ daar nauw bij aan kan 

sluiten. Met inbegrip van kinderen onder de 1 jaar oud vertoont het late Mesolithicum zelfs 

nog een lichte stijging ten opzichte van de referentiegroep. Wat de categorie „Kind II‟ betreft, 

wordt nu zeer duidelijk dat het vroege Mesolithicum, toch binnen het onderzoeksgebied, een 

oververtegenwoordiging kent van dergelijke individuen. Net als bij de referentiegroep ligt het 

percentage voor deze leeftijdgroep vrij laag in de grafpopulatie van het late Mesolithicum. En 

ook met betrekking tot de „Non-adults‟, totaal afwezig voor het vroege Mesolithicum, sluit de 

late fase het dichtst aan bij de resultaten van Grünberg. 

Dit betekent geenszins dat de leeftijdverdeling van kinderen binnen de grafpopulatie van het 

late Mesolithicum de normale mortaliteit weerspiegelt. De shell middens te Hoëdic en Téviec 

vertegenwoordigen niet minder dan 60% van de totale grafpopulatie voor deze fase en meer 
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dan 87% van de kinderen waarvoor de indeling in specifieke leeftijdcategorieën mogelijk was. 

Alle onvolwassen individuen uit de categorieën „Infant‟ en „Kind I‟ zijn daarbij afkomstig uit 

deze twee contexten. In combinatie met het grote aantal volwassenen uit de categorie „Adult‟ 

in hun grafkuilen (Grafieken 8 en 9), kunnen we stellen dat de Bretoense schelpenhopen het 

dichtst aansluiten bij de resultaten van Grünberg. Daarenboven valt het aandeel kinderen in de 

grafpopulaties van Hoëdic en Téviec, met respectievelijk 35,7% en 39,1%, goed binnen de 

grenzen van de verwachte kindermortaliteit. Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven dient 

daarbij wel rekening te worden gehouden met een langdurig en discontinu gebruik als graf- 

veld, op zijn minst voor Hoëdic. 
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       Vroeg-Mesolithicum                  

Site kinderen Volwassenen Ongekend Totaal  
% 

kinderen 

Grotte Margaux 0 10 0 10  0,0 

Abri des Autours 6 6 0 12  50,0 

Abri des Autours 0 1 0 1  0,0 

Grotte du Bois Laiterie 2 4 0 6  33,3 

Fissure de Claminforge 2 3 0 5  40,0 

Faille du Burin 2 4 0 6  33,3 

Grotte des Sarrasins (Loverval D5) 0 2 0 2  0,0 

Varennes 0 3 0 3  0,0 

Abri Bettenroder Berg IX 2 0 0 2  100,0 

     Gem. 28,5 

Totaal 14 33 0 47   

% 29,8 70,2 0,0 100,0   

Midden-Mesolithicum 

Site kinderen Volwassenen Ongekend Totaal  
% 

kinderen 

Auneau "Le Parc du Château" 0 1 0 1  0,0 

Noyen-sur-Seine 1 3 0 4  25,0 

Abri du Loschbour 0 1 0 1  0,0 

     Gem. 8,3 

Totaal 1 5 0 6   

% 16,7 83,3 0,0 100,0   

Laat-Mesolithicum 

Site kinderen Volwassenen Ongekend Totaal  
% 

kinderen 

Oirschot V- site 21 1 0 0 1  100,0 

Abri du Loschbour 0 1 0 1  0,0 

Dalfsen 1 1 0 2  50,0 
Hardinxveld-Giessendam 

"Polderweg" 
2 10 0 12  16,7 

Hardinxveld-Giessendam "De 
Bruin" 

1 5 0 6  16,7 

Auneau "Le Parc du Château" 0 2 0 2  0,0 

Téviec 9 14 0 23  39,1 

Hoëdic 5 9 0 14  35,7 

     Gem. 32,3 

Totaal 19 42 0 61   

% 31,1 68,9 0,0 100,0   

Tabel 6: verdeling kinderen en volwassenen binnen de grafpopulaties van het Mesolithicum 
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4.3. Vroeg- Neolithicum 

4.3.1. Bandkeramiek 

De verdeling tussen kinderen en volwassenen binnen de grafpopulaties van de LBK en RRBP 

wordt weergegeven in Tabel 8. 

Site kinderen Volwassenen Totaal AI Ongekend Totaal I 
 

% kinderen (I) 

Niedermerz 3 14 17 31 82 113 
 

12,4 

Flomborn 9 22 31 56 87 
 

10,3 

Ensisheim "Les Octrois" 8 29 37 0 37 
 

21,6 

Hoenheim-Souffelweyersheim 5 20 25 27 52 
 

9,6 

Quatzenheim "auf den Spitzenpfad" 5 11 16 1 17 
 

29,4 

Mulhouse-Est (Rixheim) 6 17 23 4 27 
 

22,2 

Wettolsheim 0 5 5 2 7 
 

0,0 

Berry-au-Bac "Le Vieux-Tordoir" 2 4 6 0 6 
 

33,3 

Maizy 0 3 3 0 3 
 

0,0 

Vert-la-Gravelle "Les Bas des Vignes" 0 1 1 0 1 
 

0,0 

Rouffach "Gallbühl" 3 1 4 0 4 
 

75,0 

Wittmar 6 10 16 0 16 
 

37,5 

Plichancourt "Les Monts" 1 2 3 0 3 
 

33,3 

Chichery "L'étang David" 5 4 9 0 9 
 

55,6 

Vinneuf "Port-Renard" 2 1 3 0 3 
 

66,7 

Menneville "Derrière le Village" 27 8 35 0 35 
 

77,1 

      
Gem. 30,3 

Totaal AI 93 155 248 
    

% 37,5 62,5 100,0 
    

Totaal I 93 155 
 

172 420 
  

% 22,1 36,9 
 

41,0 100,0 
  

Tabel 8: verdeling kinderen en volwassenen binnen de grafpopulaties van de Bandkeramiek 

* totaal I = aantal individuen, met of zonder leeftijdbepaling 

* totaal AI = aantal individuen waarvan de leeftijd antropologisch is bepaald 

Meteen valt het grote aantal individuen op in de categorie „Ongekend‟ (172/420). Daarbij gaat 

het in de meeste gevallen om lege grafkuilen. Het is namelijk zo dat heel wat sites uit Tabel 8 

grafvelden betreffen, gelegen in de kalkarme lösszones met slechte bewaringsomstandigheden 

voor om het even welke organische materialen. Er worden dus vaak lege kuilen aangetroffen, 

die niettemin als graven kunnen worden beschouwd omwille van de aanwezigheid van stenen 

of ceramieken grafgiften. Daarnaast zijn er grafkuilen die wel skeletmateriaal bevatten, doch 
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waarvoor geen antropologische leeftijdbepaling is gebeurd. De lege kuilen alsook de skeletten 

waarvan de sterfteleeftijd niet gekend is, werden als ongekend bestempeld. 

Sommige vorsers (van de Velde 1992; Peschel 1992) trachten ook de lege grafkuilen, of deze 

waarvan de skeletresten niet antropologisch onderzocht werden, toe te schrijven aan vrouwen, 

mannen of kinderen. Ze doen dit aan de hand van een zogenaamde “archeologische geslacht- 

bepaling”, gebaseerd op de grafgiften uit de kuil. Dit systeem is gebaseerd op de aanname dat 

het meegeven van bepaalde types artefacten in de Bandkeramische graven geslachtgebonden 

was. Zo wordt ondermeer verondersteld dat pijlpunten en dissels als typisch mannelijke graf- 

giften te beschouwen zijn (Peschel 1992: 22). Daar houdt het echter niet op. Zo bevatte het 

grafveld van „Niedermerz 3‟ 113 graven. Omwille van de slechte bewaringsomstandigheden 

kon slechts voor 31 skeletten de leeftijd en voor 23 skeletten het geslacht op antropologische 

wijze worden bepaald (Peschel 1992: 19). Nu, uitgaande van de bovenstaande premise heeft 

Peschel (1992: 22-23) getracht ook aan de overige grafkuilen een geslacht toe te kennen. Ze 

rekende alle graven met pijlpunten en/of dissels bij de mannelijke graven, waardoor hun totale 

aantal op 39 kwam te liggen (Peschel 1992: 22). Vervolgens werd gekeken naar de correlatie 

van voorgenoemde objecten met andere types artefacten, om op die manier tot een volledig 

gamma aan mannelijke bijgaven te komen. En het ging nóg verder. Het individu uit Graf 48 

was door antropologisch onderzoek bepaald als waarschijnlijk vrouwelijk. Niettemin heeft de 

vondst van drie dissels in de grafkuil Peschel ertoe gebracht deze geslachtbepaling in twijfel 

te trekken en het graf alsnog toe te schrijven aan een man (Pechel 1992: 22). Niet enkel voor 

Niedermerz, dan wel voor elk grafveld van de LBK in Duitsland en de aangrenzende gebieden 

werd vervolgens dit systeem toegepast. 

Op zich valt geen bezwaar te maken tegen het opstellen van werkhypotheses, zolang duidelijk 

blijft dat het om theorieën gaat. Voorgenoemd systeem kan niet langer aanspraak maken op de 

titel van theorie, daar het op systematische wijze wordt toegepast op zowat alle reeds gekende 

en nieuw ontdekte grafvelden van de Bandkeramiek. Het zou onverantwoord zijn rekening te 

houden met dit systeem bij het uitvoeren van een demografisch onderzoek, daar geen enkele 

zekerheid bestaat omtrent de betrouwbaarheid ervan. 

Op basis van het aantal individuen uit Bandkeramische graven waarvoor de leeftijd bepaald is 

kunnen worden (AI), blijkt de totale grafpopulatie (Totaal AI) te bestaan uit 37,5% kinderen  
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tegenover 62,5% volwassenen. Wanneer we echter alle individuen (I) in beschouwing nemen, 

zakt het aandeel onvolwassen individuen tot slechts 22% van het totaal (Totaal I). Dit aantal is 

bijzonder laag wanneer het vergeleken wordt met de verwachte kindermortaliteit tussen 35 en 

40% van de totale grafpopulatie. Echter, deze laatste berekening omvat tevens het grote aantal 

ongekende individuen of grafkuilen, goed voor maar liefst 41% van het totaal. We kunnen er 

van op aan dat daar ook kinderen tussen zitten. De tabel geeft nog een ander resultaat weer, 

met name het percentage onvolwassen individuen binnen de totale grafpopulatie van elke site 

afzonderlijk. Dit is interessant, gezien het duidelijk aangeeft dat het percentage kinderen in de 

grafpopulaties gemiddeld betrekkelijk hoger ligt voor sites van de RRBP (Vinneuf, Chichery, 

Berry-au-Bac, Plichancourt, Menneville) in vergelijking tot de grafvelden van de LBK uit de 

Elzas en Duitsland. Bovendien bedraagt het gemiddelde aandeel onvolwassen individuen voor 

alle sites samen ca. 30%, ofwel slechts 5 tot 10% onder de normale mortaliteit. 

Nu is de vraag wat dit tekort aan kinderen heeft veroorzaakt. Een eerste mogelijkheid bestaat 

er dus in dat een bepaald aandeel daarvan is terecht gekomen in de categorie „Ongekend‟. Een 

tweede mogelijke verklaring dient zich aan wanneer we kijken naar de verdeling van de jonge 

individuen in leeftijdcategorieën (Grafiek 12). 

 

Grafiek 12: leeftijdverdeling onvolwassen individuen binnen de grafpopulaties van de Bandkeramiek 

Daaruit blijkt dat zowat alle leeftijdklassen goed vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van 

de categorie „Infant‟, die slechts 1 individu heeft opgebracht. De verklaring voor dit fenomeen 

dient gezocht in de achterliggende, culturele factoren of in de bewaringsomstandigheden. Nu 

is het zo dat de skeletten van zulke uiterst jonge kinderen nog voor een aanzienlijke proportie 
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bestaan uit kraakbeenderen (Mays 1998: 8), die in de loop van het eerste levensjaar geleidelijk 

aan verbenen. Bijgevolg heeft infantiel botmateriaal in kalkarme evenals zure bodems slechts 

een zeer geringe kans op overleven. Het is dus niet ondenkbaar dat het aandeel kinderen onder 

de leeftijd van 1 jaar oorspronkelijk veel hoger lag binnen de graven van de Bandkeramiek. 

Een derde optie bestaat er uit dat heel wat kinderen werden begraven in de nederzettingen. Dit 

is een praktijk die voor Centraal- Europa reeds uitvoerig is besproken (Veit 1993: 122), maar 

ook binnen het onderzoeksgebied kan worden vastgesteld. Het duidelijkste voorbeeld werd 

aangetroffen te Menneville “Derrière la Village”, in de vallei van de Aisne. Het betreft in feite 

een omheinde nederzetting, alwaar men de doden op drie types locaties heeft begraven: in 

enkele grachtsegmenten van de omheining, direct naast de zuidelijke wanden van een aantal 

huizen en ten slotte in een grafveldje dat was gesitueerd in de zuidoostelijke onderbreking van 

de omheining (Farruggia, Guichard & Hachem 1991: 122; Hachem et al. 1998: 132) (Fig. 35). 

Enkel in de kleine necropool was er sprake van een overwicht aan volwassenen, terwijl op de 

andere locaties bijna uitsluitend kinderen werden aangetroffen. Het is plausibel dat nog meer 

nederzettingen van zowel de westelijke LBK als de RRBP het onderwerp zijn geweest van de 

begraving van vooral kinderen. 

Voor informatie omtrent kinderen binnen de Bandkeramische cultuur in het algemeen en hun 

funeraire behandeling in het bijzonder, dient te worden verwezen naar het werk van Siemoneit 

(1997). Deze bespreking is echter gericht op de grafvelden en graven in nederzettingen binnen 

het Duitse gebied. Gezien er toch enige verschillen kunnen worden vastgesteld met de RRBP 

wat betreft het aandeel kinderen in de grafpopulaties, lijkt het interessant dit onderzoek in de 

toekomst uit te breiden naar een groter geografisch gebied. 

4.3.2. Villeneuve- Saint- Germain 

Er zijn te weinig graven van de Groupe de Blicquy gekend om opgenomen te worden in dit 

onderzoek. De verdeling tussen kinderen en volwassenen in de grafpopulaties van de VSG- 

groep wordt weergegeven in Tabel 9. 
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Site kinderen Volwassenen Ongekend Totaal 
 

% 
kinderen 

Bucy-le-Long "La Fosse-Tounise" 2 0 0 2 
 

100,0 

Bucy-le-Long "Le Fonds du Petit Marais" 0 4 0 4 
 

0,0 
Buthiers et Boulancourt "Le Chemin de 

Malesherbes" 
0 2 5 7 

 
0,0 

Mareuil-lès-Meaux "les Vignolles" 4 5 2 11 
 

36,4 

La Chapelle-Saint-Mesmin 1 1 0 2 
 

50,0 

Longues Raies à Jablines 0 1 0 1 
 

0,0 

     
Gem. 31,1 

Totaal 7 13 7 27 
  

% 25,9 48,1 25,9 100,0 
  

Tabel 9: verdeling kinderen en volwassenen binnen de grafpopulaties van de VSG- groep 

In totaal bestaat de grafpopulatie van de geanalyseerde sites uit ca. 26% kinderen ten opzichte 

van 48% volwassenen. Voor nog eens 26% is geen informatie voorhanden met betrekking tot 

de sterfteleeftijd van de individuen. Net als voor de Bandkeramiek ligt het aandeel kinderen in 

de totale populatie behoorlijk laag, terwijl het gemiddelde aantal onvolwassen individuen per 

site rond de 30% schommelt. Echter, gezien de veel geringere omvang van de dodenpopulatie 

kan dit laatste niet in rekening worden gebracht. 

Nu is er voor de VSG- groep sprake van een groot tekort aan graven in het algemeen (Pariat 

& Thevenet 2008: 384). De meeste grafcontexten die gekend zijn komen voor te midden van 

de nederzettingen, in kuilen geassocieerd met huizen. Meestal betreft het primaire inhumaties, 

zoals op beide sites te Bucy-le-Long (Constantin, Farruggia & Guichard 1995: 10), Buthiers 

et Boulancourt (Samzun, Durand & Nicolle 2006: 46), La Chapelle-Saint-Mesmin (Hamon et 

al. 1997: 199) en Longues Raies à Jablines (Bulard et al. 1993 : 49). Er worden echter ook 

meer complexe handelingen vastgesteld, zoals op de site van Mareuil-lès-Meaux, alwaar over 

acht structuren verspreid 18 geïsoleerde menselijke beenderen werden aangetroffen (Pariat & 

Thevenet 2008: 385). Tot slot is te Buthiers et Boulancourt, behalve primaire inhumaties, ook 

één crematie vastgesteld. 

Het mag duidelijk zijn dat de dodenbehandeling van de VSG- groep divers is geweest. Op het 

eerste zicht zijn er grote gelijkenissen vast te stellen met de Bandkeramiek in het algemeen en 

de RRPB van het Bekken van Parijs in het bijzonder. Het gaat dan vooral over de combinatie 

tussen het inhumeren of cremeren van de overledenen, in grafvelden of binnen de grenzen van 

de nederzetting. Een groot verschil echter wat dit laatste betreft is dat geassocieerd met huizen 
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van de VSG zowel volwassenen als kinderen worden aangetroffen, alwaar het voor de RRPB 

in hoofdzaak jonge kinderen betreft (Constantin, Farruggia & Guichard 1995: 23).  

Niet alle nederzettingen van de VSG- groep hebben tot nog toe sporen van begravingen of los 

botmateriaal aan het licht gebracht. Gezien de aanwezigheid van zowel volwassenen als jonge 

individuen in de reeds gekende gevallen, is het weinig waarschijnlijk dat de kinderen uit deze 

cultuur op een aparte plaats begraven werden. Daarentegen valt op basis van de diversiteit in 

de funeraire behandelingen niet uit te sluiten dat kinderen het onderwerp zouden zijn geweest 

van grafpraktijken die weinig archeologische sporen nalaten. Mogelijk zal de ontdekking van 

nieuwe nederzettingen hun aantal optrekken, doch voorlopig moeten we besluiten dat de VSG 

een ondervertegenwoordiging van kinderen ten toon spreidt, in vergelijking met de verwachte 

kindermortaliteit. 

4.4. Midden- Neolithicum fase A 

4.4.1. Swifterbant 

De verdeling tussen kinderen en volwassenen in de grafpopulaties van de Swifterbant- cultuur 

wordt weergegeven in Tabel 10. 

Site kinderen Volwassenen Ongekend Totaal 
 

% kinderen 

Swifterbant (S2;S4;S11;S21-23) 2 22 0 24 
 

8,3 

Zoelen 1 2 0 3 
 

33,3 

Urk-E4 1 6 1 8 
 

12,5 

     
Gem. 18,1 

Totaal 4 30 1 35 
  

% 11,4 85,7 2,9 100,0 
  

Tabel 10: verdeling kinderen en volwassenen binnen de grafpopulaties van de Swifterbant- cultuur 

In totaal zijn voor Nederland 35 bijzettingen van deze cultuur gekend, afkomstig uit drie sites 

waaronder meerdere locaties van de typesite Swifterbant. Het aandeel kinderen dat is gekend 

voor de gehele grafpopulatie is erbarmelijk laag, met slechts 11,4%. Daarbij is telkens slechts 

één kind afkomstig uit de sites van Zoelen en Urk-E4, tegenover twee kinderen in de graven 

van Swifterbant (Molthof & Raemaekers 2005: 42-43; Raemaekers 2006: 8). 

Een dergelijke immense ondervertegenwoordiging van kinderen in het funerair bestand vraagt 

uiteraard om enige uitleg. We kunnen stellen dat de dodenbehandeling binnen de Swifterbant-  
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cultuur grote gelijkenissen vertoont met wat reeds voor de Rijnbekken- groep is vastgesteld te 

Hardinxveld- Giessendam. Het is te zeggen, ook voor de Swifterbant zijn zowel inhumaties in 

grafkuilen als verspreide losse skeletresten gekend (Molthof & Raemaekers 2005: 37). Binnen 

de groep van de „reguliere‟ begravingen in een grafkuil zijn onvolwassen individuen duidelijk 

in zeer geringe getale vertegenwoordigd. Niettemin zijn ze wel degelijk aanwezig, wat lijkt uit 

te wijzen dat althans aan sommige kinderen deze vorm van begraving niet is ontzegd. In drie 

van de vier gevallen handelt het daarbij om de bijzetting in een meervoudige begraving samen 

met volwassenen. Dit bracht Molthof & Raemaekers ertoe (2005: 40) te opperen dat kinderen 

misschien uitsluitend onder bijzondere omstandigheden in een grafkuil terecht kwamen, zoals 

bij het simultane overlijden van een kind en een volwassene. Vrij recent echter is tijdens een 

opgraving te Swifterbant S-4 de individuele begraving van een ca. 5 jaar oud kind opgedoken, 

terwijl geen enkele andere begraving werd aangetroffen in de onmiddellijke nabijheid daarvan 

(Raemaekers 2006: 8). Toch wijkt de auteur niet af van de stelling dat de begravingen van de 

Swifterbant- cultuur enkel waren voorbehouden aan volwassenen, hetzij in zeer uitzonderlijke 

situaties. 

Onder de losse en verspreide skeletelementen, mogelijk het gevolg van exhumatie of het terug 

opgraven van reeds ontbonden skeletten (Molthof & Raemaekers 2005: 39), zijn kinderen dan 

weer wel veelvuldig aanwezig. Op de typesite van Swifterbant betreft het daarbij echter voor- 

namelijk elementen van het melkgebit (Molthof & Raemaekers 2005: 40). Zoals reeds eerder 

werd aangegeven voor de donk van Hardinxveld- Giessendam “De Bruin” geeft dit niet echt 

een aanwijzing over de sterfteleeftijd van het individu. Ook te Urk-E4 werd een aantal kleine 

botfragmenten aangetroffen nabij twee wellicht intentioneel gedeponeerde schedels, doch het 

is niet zeker of de beenderen wel menselijk zijn (Peters & Peeters 2001: 57). 

Een differentiële behandeling van kinderen en volwassenen, al dan niet uitsluitend gebaseerd 

op leeftijd, zoals voorgenoemde vorsers menen te herkennen, is voor de Swifterbant- cultuur 

wel zeer waarschijnlijk. Het aantal gekende graven is niet exuberant, maar toch voldoende om 

achter de sterke ondervertegenwoordiging van kinderen een oorzaak te zoeken die verder gaat 

dan alleen maar de bewaringscondities in de bodem. Mogelijk zijn onvolwassen individuen in 

hoofdzaak het onderwerp geweest van bepaalde exhumatie- of andere praktijken die een groot 

verlies aan botmateriaal tot gevolg hebben gehad. De reden voor het lage aandeel kinderen in 
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de grafpopulatie is aldus, met betrekking tot deze specifieke cultuur, wellicht te verbinden met 

achterliggende, culturele factoren. 

4.4.2. Cerny 

Te weinig graven binnen het onderzoeksgebied konden met zekerheid worden toegekend aan 

de Rössen- cultuur om opgenomen te worden in het demografisch onderzoek. 

De verdeling tussen kinderen en volwassenen binnen de grafpopulaties van de Cerny- cultuur 

wordt weergegeven in Tabel 11. 

Site kinderen Volwassenen Ongekend Totaal 
 

% kinderen 

Auneau "Le Parc du Château" 1 1 0 2 
 

50,0 

Noyen-sur-Seine 0 1 0 1 
 

0,0 

Malesherbes "Les Marsaules" 0 1 0 1 
 

0,0 

Malesherbes "La Chaise" 1 2 0 3 
 

33,3 

Orville "les Fiefs" 6 17 0 23 
 

26,1 

Balloy "les Réaudins" 18 27 0 45 
 

40,0 

Passy 14 3 13 30 
 

46,7 

Gron les Sablons 2 4 0 6 
 

33,3 

     
Gem. 28,7 

Totaal 42 56 13 111 
  

% 37,8 50,5 11,7 100,0 
  

Tabel 11: verdeling kinderen en volwassenen binnen de grafpopulaties van de Cerny- cultuur 

Met een vertegenwoordiging van bijna 40% kinderen in de totale grafpopulatie lijkt de Cerny- 

cultuur de verwachte kindermortaliteit perfect te weerspiegelen. Niettemin is het nodig dieper 

in te gaan op de funeraire praktijken van de verschillende faciës die binnen de cultuur worden 

onderscheiden, gezien hun schijnbaar differentiële behandeling van kinderen in de graven. 

De Cerny- cultuur staat bekend om het oprichten van funeraire monumenten, waaronder twee 

types kunnen worden onderscheiden. Het eerste type betreft de zogenaamde “sépultures sous 

dalle” van het type Malesherbes, namelijk niet-collectieve inhumaties in kuilen die vervolgens 

permanent worden afgesloten door middel van de plaatsing van een megalithisch, zandstenen 

blok bovenop de kuil (Simonin et al. 1997: 341). Dergelijke monumenten met onderliggende 

begraving zijn uiteraard gekend op beide sites te Malesherbes (Simonin et al. 1997) evenals te 

Orville. In elk van deze gevallen werd slechts één dergelijk graf aangetroffen. Echter, binnen 

het grafveld van Orville “les Fiefs” was dit monument gesitueerd te midden van iets meer dan 

twintig individuele begravingen in een eenvoudige grafkuil (Simonin et al. 1997: 352). Er zou 
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dus eventueel sprake kunnen zijn van selectie onder de overledenen wat betreft de toegang tot 

de funeraire monumenten. Hier is vooral belangrijk dat geen van bovenvermelde begravingen 

onder een megalithisch blok jonge kinderen bevatte. Het funeraire monument te Malesherbes 

“La Chaise” bedekte een dubbelgraf van twee vrouwen, waarvan één met een leeftijd rond de 

18 jaar oud. Opvallend is dat ook te Orville maar liefst 4 van de 6 kinderen toebehoorden aan 

de categorie „Non-adult‟. Met andere woorden, jonge kinderen zijn in hun geheel wel degelijk 

ondervertegenwoordigd in de graven van deze sites. 

Het tweede type funeraire monument, namelijk dat van het type Passy (Fig. 36), betreft lang- 

werpige of circulaire bouwwerken, opgetrokken uit aarde en hout (Duhamel, Fonton & Carré 

1997: 397) en voorzien van doorgaans onderbroken enkelvoudige of parallelle grachten. Hun 

benaming ontlenen ze aan het veelvuldig voorkomen ervan in het grafveld van Passy, maar 

verder worden ze ook nog aangetroffen te Balloy “les Réaudins” (Chambon 1997; Mordant 

1997) en Gron les Sablons (Mordant 1998). Hoewel de monumenten er veel talrijker zijn dan 

op voorgaande sites, lijken ze opnieuw niet de rustplaats te hebben gevormd van complete 

populaties. Bijgevolg bestaat ook met betrekking tot de graven onder deze monumenten het 

vermoeden dat er een bepaalde selectie onder de levenden is doorgevoerd (Duhamel, Fonton 

& Carré 1997: 428). Niettemin brachten ze een groot aantal kinderen op, ditmaal wel degelijk 

begraven onder de monumenten, volgens dezelfde rituelen als de volwassenen. 

Het verschil in de behandeling van kinderen tussen de sites met funeraire monumenten van de 

beide types, wordt des te duidelijk wanneer we kijken naar de verdeling van de onvolwassen 

individuen in leeftijdcategorieën (Grafiek 13). 
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Grafiek 13: leeftijdverdeling van de onvolwassen individuen binnen de grafpopulaties van de Cerny- cultuur 

Niet minder dan 20 van de 22 individuen uit de categorie „Kind I‟ zijn afkomstig uit de sites 

met funeraire monumenten van het type Passy, evenals 6 van de 7 kinderen uit de groep „Kind 

II‟. Individuen uit de categorie „Infant‟ konden uitsluitend worden vastgesteld in het grafveld 

van Passy. Daartegenover staat dat 5 van de 7 „Non-adults‟ begraven lagen te Orville en onder 

de megalithische zandsteen van Malesherbes “La Chaise”. 

Nog interessanter wordt het als blijkt dat deze grafvelden kunnen worden toegeschreven aan 

twee verschillende faciës van de Cerny- cultuur, die elkaar chronologisch opvolgen. De beide 

sites van Malesherbes en het grafveld van Orville behoren toe aan het faciës Cerny- Videlles, 

dat chronologisch voorafging aan het faciës Cerny- Barbuise (Simonin et al. 1997: 377). Tot 

dit laatste faciës behoorden dan weer de sites van Balloy, Gron les Sablons en op zijn minst 

één gebruiksfase van het grafveld te Passy (Duhamel, Fonton & Carré 1997: 439). Het lijkt er 

dus op dat er binnen de Cerny- cultuur sprake kan zijn van een gewijzigde houding tegenover 

de funeraire behandeling van kinderen doorheen de tijd. Waar ze in de grafcontexten van de 

Cerny- Videlles zelden tot nooit onder de monumenten werden begraven, zijn ze veelvuldig in 

monumenten van het type Passy aangetroffen. 
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4.5. Midden- Neolithicum fase B 

4.5.1. Chasseaan 

De verdeling tussen kinderen en volwassenen binnen de grafpopulaties van het Chasseaan is 

weergegeven in Tabel 12. 

Site kinderen Volwassenen Ongekend Totaal 
 

% kinderen 

Pont-Sainte-Maxence "Le Poirier" 5 4 0 9 
 

55,6 

Auneau "Le Parc du Château" 2 2 0 4 
 

50,0 

Noyen-sur-Seine 2 0 0 2 
 

100,0 

Monéteau "Sur Macherin" 10 10 3 23 
 

43,5 

     
Gem. 62,3 

Totaal 19 16 3 38 
  

% 50,0 42,1 7,9 100,0 
  

Tabel 12: verdeling kinderen en volwassenen binnen de grafpopulaties van het Chasseaan 

In totaal bestaat de grafpopulatie voor het Chasseaan uit 50% kinderen, wat bijna kan gezien 

worden als een oververtegenwoordiging ten opzichte van de verwachte kindermortaliteit. Het 

is bovendien niet ondenkbaar dat er aanvankelijk nog meer kinderen vertegenwoordigd waren 

in de graven van deze cultuur, althans wanneer we kijken naar het aantal jonge individuen per 

leeftijdcategorie (Grafiek 14). Er blijkt geen enkel kind onder de 1 jaar oud voor te komen in 

de graven, terwijl we toch kunnen veronderstellen dat die er zijn geweest. Indien dit gebrek te 

wijten zou zijn aan de slechte bewaring van infantiel botmateriaal, moet het aandeel kinderen 

dus nog hoger hebben gelegen. 

 

Grafiek 14: leeftijdverdeling onvolwassen individuen binnen de grafpopulaties van het Chasseaan 
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De grote vertegenwoordiging van kinderen in de graven roept enigszins het beeld op van het 

Barbuise- faciës van de Cerny cultuur, dat overigens voorafging aan de Chasseaan- cultuur in 

dezelfde regio. En zijn overigens nog andere parallellen vast te stellen tussen dit faciës van de 

Cerny en het Chasseaan, meer bepaald in de grafrituelen zelf. Bij een correlatie van grafgiften 

met de leeftijd en het geslacht van de overledenen in het grafveld van Monéteau bleek dat de 

persoonlijke ornamenten vooral geassocieerd waren met mannelijke volwassenen en kinderen 

(Augereau, Chambon & Sidéra 2003: 131). Welnu, ook in het Cerny- grafveld van Passy zijn 

sieraden hoofdzakelijk in de graven van kinderen en jongeren aangetroffen (Duhamel, Fonton 

& Carré 1997: 440). Met betrekking tot het Chasseaan is het verder mogelijk dat leeftijd in de 

grafvelden werd weerspiegeld aan de hand van de ruimtelijke situering binnen het grafveld. In 

de necropool “Le Poirier” te Pont- Sainte- Maxence tekenden zich twee afzonderlijke groepen 

graven af, waarbij de graven in het westen vier volwassenen bevatten, deze in het oosten vijf 

kinderen (Bostyn, Pinard & Prodéo 2004: 8). Ook voor het grafveld te Monéteau lijkt het er 

op dat de kinderen uit de noordelijke sector gegroepeerd zijn in het zuidoosten (Fig. 37). 

Dat zowel het late faciës van de Cerny- cultuur als de Chasseaan- cultuur dergelijke zeer hoge 

percentages kinderen in de grafpopulaties vertonen, doet de vraag stellen of dit eventueel een 

chronologisch dan wel geografisch fenomeen zou kunnen zijn. 

4.5.2. Michelsberg 

De verdeling tussen kinderen en volwassenen in de grafpopulaties van de Michelsbergcultuur 

wordt weergegeven in Tabel 13. 

Site kinderen Volwassenen Ongekend Totaal 
 

% kinderen 

Entzheim "In der Klamm" 2 5 0 7 
 

28,6 

Rosheim "Sainte-Odile" 0 1 0 1 
 

0,0 

trou de la Heid 1 1 0 2 
 

50,0 

Abri des Autours 6 3 0 9 
 

66,7 

     
Gem. 36,3 

Totaal 9 10 0 19 
  

% 47,4 52,6 0,0 100,0 
  

Tabel 13: verdeling kinderen en volwassenen binnen de grafpopulaties van de Michelsbergcultuur 

Het totale percentage kinderen komt voor deze cultuur op ongeveer 47%, wat de verwachting 

opnieuw overstijgt. Dit heeft vooral te maken met de context van de Abri des Autours, alwaar 

de collectieve begraving (AA1) tweemaal zoveel kinderen vertoonde dan volwassenen. Nu is 
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het aantal gekende individuen uit grafcontexten van deze cultuur binnen de onderzoeksregio 

vrij gering, zodat het gevaarlijk zou zijn op basis van de bekomen resultaten over te gaan tot 

algemene uitspraken met betrekking tot de funeraire behandeling van kinderen. In haar artikel 

rond de skeletresten van de Michelsberg wijst Nickel (1997: 151 e.v.) op de grote diversiteit 

aan grafrituelen van de cultuur. Uit de voorbeelden die ze geeft blijkt zelden sprake te zijn van 

een bijzonder grote aanwezigheid van kinderen in de grafpopulatie. Enkel te Bruchsal “Aue”, 

alwaar skeletresten werden aangetroffen in kuilen nabij grachtstructuren, bleek meer dan 50% 

van de vertegenwoordigde individuen onder de 7 jaar oud te zijn (Nickel 1997: 157). 

De leeftijdverdeling van de 9 onvolwassen individuen uit de geanalyseerde grafcontexten ver- 

toont het ondertussen reeds goed gekende patroon. Het grootste aantal kinderen (4) was tussen 

de 1 en 7 jaar oud. De categorieën „Kind II‟ en „Non-adult‟ brachten elk twee individuen op, 

terwijl slechts één kind met een sterfteleeftijd onder de 1 jaar werd vastgesteld. 

4.5.3. Hazendonk 3 

De verdeling tussen kinderen en volwassenen in de grafpopulatie van de Hazendonk 3- groep 

ten slotte, wordt weergegeven in Tabel 14. 

Site kinderen Volwassenen Ongekend Totaal 
 

% kinderen 

Schipluiden-Harnaschpolder 4 11 0 15 
 

26,7 

Ypenburg-locatie 4 20 22 0 42 
 

47,6 

     
Gem. 37,1 

Totaal 24 33 0 57 
  

% 42,1 57,9 0,0 100,0 
  

Tabel 14: verdeling kinderen en volwassenen binnen de grafpopulaties van de Hazendonk 3- groep 

Gezien de samenstelling van de grafpopulaties uit beide grafvelden van de Hazendonk- groep 

binnen dit hoofdstuk is genomen als het referentiekader voor de verwachte kindermortaliteit, 

behoeft bovenstaande tabel niet veel bijkomende uitleg meer. Er is een vrij groot verschil vast 

te stellen tussen het aandeel kinderen op beide sites, doch mogelijk heeft dit te maken met het 

feit dat het grafveld van Ypenburg gebruikt lijkt te zijn voor een langere periode en door meer 

huishoudens dan dit te Schipluiden (Louwe Kooijmans & Jongste 2006: 106).  

Omwille van de goede bewaring en gedetailleerd onderzoek is het tevens interessant om te 

kijken naar leeftijdverdeling van de onvolwassen individuen uit de beide grafvelden (Grafiek 

15). 
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Grafiek 15: leeftijdverdeling onvolwassen individuen binnen de grafpopulaties van de Hazendonk 3- groep 

Net als voor zowat alle andere fases en culturen binnen de Prehistorie is er een duidelijk over- 

wicht van kinderen uit de categorie „Kind I‟. Ook kinderen onder de 1 jaar oud zijn vrij goed 

vertegenwoordigd, met ongeveer 8,7% van alle onvolwassen individuen. Gezien de bijzonder 

goede bewaringsomstandigheden op beide sites zou dit wel eens een aanwijzing kunnen zijn 

dat de schatting van Scott (1990: 90) met betrekking tot het verwachte aantal kinderen uit de 

categorie „Infant‟ - tussen 15 en 30% van de totale grafpopulatie - dient te worden bijgesteld. 
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Figuur 35: de omheinde nederzetting van de RRBP te Menneville "Derrière le Village" met de locatie van de 

skeletten van volwassenen en kinderen (Farruggia, Guichard & Hachem 1991: 121: Fig. 2) 
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Figuur 36: grondplan van het grafveld te Passy met de typische circulaire en langwerpige funeraire 

monumenten (Duhamel, Fonton & Carré 1997: 400: Fig. 2) 
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Figuur 37: noordelijke sector van het Chasseaan- grafveld te Monéteau "Sur Macherin" met clustering van 

kindergraven in het ZO deel van het grafveld; de kindergraven zijn aangegeven met een E                     

(Augereau, Chambon & Sidéra 2003: 134: Fig. 3) 
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4.6. Conclusie 

Op basis van de resultaten van het demografisch onderzoek naar de samenstelling van de graf- 

populaties kan er worden gesteld dat bij de transitie naar het Neolithicum zowel een breuk als 

enige continuïteit kan worden vastgesteld met betrekking tot de situatie in het Mesolithicum. 

De continuïteit met de voorgaande periode is vooral duidelijk in het geval van de Swifterbant- 

cultuur. Het voorkomen van talrijke losse beenderen op de sites van deze cultuur ligt geheel in 

de lijn met de mesolithische praktijken van de ontwrichting en daaropvolgende depositie van 

ontbonden lichamen. De combinatie daarvan met „reguliere‟ begravingen in een grafkuil doet 

dan weer vooral denken aan de rituelen van de Rijnbekken- groep, zoals vastgesteld op beide 

donken te Hardinxveld- Giessendam. Nu, de Swifterbant- cultuur mag dan wel besproken zijn 

binnen het chronologisch kader van het midden- Neolithicum, in levenswijze en economisch 

systeem betreft het natuurlijk een finaal- mesolithische cultuur. Voorgenoemde gelijkenissen 

in de grafpraktijken hoeven dan ook niet te verbazen. Aangezien gesteld kan worden dat er in 

het geval van de Swifterbant wellicht sprake is van een differentiële behandeling van kinderen 

na de dood, en dat dit mogelijk in verband kan worden gebracht met achterliggende, culturele 

factoren, is de vaststelling van continuïteit met de grafpraktijken van het Mesolithicum des te 

interessanter. Het wijst er althans op dat ook voor laatstgenoemde periode de interpretatie van 

de waargenomen grafrituelen op kritische wijze maar met een open geest dient te gebeuren. 

Ook met betrekking tot de VSG zou mogelijk kunnen gesproken worden van een band met het 

Mesolithicum, in die zin dat zowat de helft van de geanalyseerde sites voor deze cultuur geen 

kindergraven heeft opgeleverd. Zo zijn ook voor het Mesolithicum wel meerdere sites gekend 

zonder spoor van onvolwassen individuen. Niettemin zijn de gelijkenissen tussen de VSG en 

LBK veel groter, wat betreft de grafpraktijken en de locaties van begraving. Laatstgenoemde 

vertoont dan weer een pertinente breuk met de voorgaande periode. Het mag duidelijk zijn dat 

de Bandkeramische boeren, als ware kolonisten, ook op het vlak van de begrafenisrituelen een 

ware kloof hebben geslagen met de eerder lokale gewoontes. Niet alleen richtten ze zeer grote 

grafvelden in, doch met de begravingen in nederzettingen geven ze blijk van een differentiële, 

funeraire behandeling waar leeftijd duidelijk een rol in speelde. Het is niettemin zeer moeilijk 

te bepalen welke achterliggende ideologische, economische dan wel sociale gedachte dient te 

worden verbonden aan deze praktijk. 
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Een uiterst interessante situatie dient zich aan in het midden- Neolithicum en meer bepaald bij 

de Cerny- cultuur en de overgang naar de volgende fase van deze periode. Het is duidelijk dat 

er binnen de grafvelden van de Cerny sprake is van een gewijzigde houding ten opzichte van 

de manier waarop kinderen werden begraven, verbonden aan de chronologische opeenvolging 

van de verschillende faciës. In de necropolen van de Cerny- Videlles werden jonge kinderen 

tot nog toe nooit onder funeraire monumenten aangetroffen. Daarentegen brachten de graven 

onder monumenten van het type Passy, afkomstig uit grafvelden van de Cerny- Barbuise, wel 

regelmatig tot zelfs zeer vaak jonge kinderen aan het licht. 

Opvallend is dan ook de quasi oververtegenwoordiging van kinderen in de grafcontexten van 

het Chasseaan, als opvolgende cultuur in het Bekken van Parijs. Dit wijst duidelijk op nauwe 

banden tussen het Barbuise- faciës van de Cerny en de Chasseaan- cultuur. Echter, gezien het 

gelijkaardige percentage kinderen uit de geanalyseerde contexten van de Michelsbergcultuur, 

evenals de kindrijke grafvelden van de Hazendonk- groep, dient niet uitgesloten te worden dat 

we hier te maken hebben met een wijzigende houding ten opzichte van onvolwassen personen 

binnen de economische en sociale tijdsgeest van het midden- Neolithicum fase B. 

Misschien wel het belangrijkste resultaat van dit demografisch onderzoek heeft betrekking tot 

de wijdverspreide aanname van de ondervertegenwoordiging van kinderen in het prehistorisch 

funerair record. Indien we uitgaan van de vooropgestelde verwachte kindermortaliteit, die zou 

moeten leiden tot 35 à 40% kinderen in een totale grafpopulatie, kunnen we stellen dat slechts 

voor een beperkt aantal periodes/culturen de onderrepresentatie van onvolwassen individuen 

duidelijk is. Dit is met zekerheid het geval voor de Swifterbant- cultuur, evenals voor de VSG 

en het midden- Mesolithicum. Echter, in de twee laatste gevallen is dit hoogstwaarschijnlijk te 

wijten aan een gebrekkig databestand. Voor alle andere periodes/culturen ligt het aandeel aan 

kinderen ofwel licht onder de verwachte mortaliteit, binnen de verwachte mortaliteit, dan wel 

er boven. 
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Slotconclusie 

 

De bekomen resultaten wijzen uit dat een diepgaand onderzoek naar de funeraire behandeling 

van kinderen heel wat misvattingen in de bestaande literatuur aan de dag legt, en daarom ook 

nodig is. 

In de eerste plaats heeft een demografische studie naar de samenstelling van de grafpopulaties 

uit 76 sites aangetoond dat de wijdverspreide aanname van een ondervertegenwoordiging van 

kinderen binnen de grafcontexten van de Prehistorie dringend diende te worden genuanceerd. 

Er zijn vaak te weinig kinderen aanwezig in de graven, doch dit tekort is doorgaans lang niet 

zo groot noch opmerkelijk als men laat uitschijnen. Meestal kan de reden daarvoor gevonden 

worden in te beperkte databestanden, de slechte bewaringsomstandigheden in de bodem, de 

zwakke weerstand van jonger botmateriaal aan deze bodemfactoren, het geringe herkenning- 

vermogen van archeologen, enzovoort. Slechts in heel weinig gevallen lijkt de achterliggende 

culturele of ideologische gedachtewereld van de begravende gemeenschap hierin een grote rol 

te hebben gespeeld. Sterker nog, tot op heden bestaan enkel voor de Swifterbant- cultuur echt 

vermoedens dat dit zo zal geweest zijn. 

Kijken naar de verdeling tussen kinderen en volwassenen binnen de grafpopulatie is echter op 

zich niet voldoende. Ook de vertegenwoordiging van de verschillende leeftijdcategorieën van 

kinderen is van tel, en kan soms belangrijke nuances aanbrengen. Daar waar bijvoorbeeld met 

betrekking tot de vroege en late fase van het Mesolithicum de verwachte kindermortaliteit net 

niet werd gehaald, kon de totale afwezigheid van bepaalde leeftijdgroepen aanduiden waar nu 

precies het tekort zat. Daarmee was ook meteen de representativiteit van het bekomen aandeel 

kinderen in de grafpopulatie bloot gelegd. Met uitzondering van de Bretoense shell middens te 

Hoëdic en Téviec, kon namelijk geen enkele van de contexten uit beide fases de normale ratio 

van mortaliteit benaderen. 

Niettemin heeft het onderzoek ook uitgewezen dat de statistische bespreking van de resultaten 

nog verder moet worden aangevuld met en genuanceerd door een kwalitatieve analyse. Het is 

niet gezegd dat de aanwezigheid van kinderen in een grafpopulatie tevens de gelijke funeraire 

behandeling van deze kinderen inhoudt ten opzichte van de volwassenen. 
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Toch kon voor geen enkele geanalyseerde mesolithische site binnen het onderzoeksgebied een 

differentiële funeraire behandeling op basis van leeftijd worden vastgesteld. De enige sites die 

hier echt voor in aanmerking kwamen, met name de Abri des Autours voor de vroege fase, de 

donken van Hardinxveld evenals de sites van Hoëdic en Téviec voor de late fase, waren zeker 

niet overtuigend genoeg. In het beste geval wezen ze een differentiële behandeling uit waarbij 

kinderen inderdaad bepaalde grafpraktijken werden ontzegd, doch dit lot deelden met enkele 

of een volledige groep volwassenen. Enkel de Grotte Margaux lijkt als begraafplaats exclusief 

voor vrouwen te zijn geweest. Daarnaast kan voor geen van de mesolithische sites met zeker- 

heid worden gesteld dat kinderen niet waren toegelaten tot de graflocatie. Noch werden ze op 

een duidelijke manier van volwassenen onderscheiden bij het toekennen van de grafrituelen. 

Tot slot kon het demografisch onderzoek nog een aantal interessante zaken uitwijzen, die aan- 

tonen dat de studie naar kinderen in het algemeen, en naar hun funeraire behandeling in het 

bijzonder, mogelijk kan bijdragen tot de herkenning van economische, sociale of ideologische 

veranderingen in de samenleving. Zo kon duidelijk worden vastgesteld dat er zich binnen de 

Cerny- cultuur doorheen de tijd een wijziging heeft voorgedaan in de manier waarop om werd 

gegaan met kinderen. Sterker nog, in een breder chronologisch kader lijkt het er zelfs op dat 

deze mentaliteitsverandering gecorreleerd was met de overgang tussen de beide fases van het 

midden- Neolithicum van Noordwest- Europa. 

Het mag duidelijk zijn dat de opname van kinderen in het archeologisch onderzoek mogelijk 

kan leiden tot belangrijke inzichten, die overigens niet louter beperkt hoeven te blijven tot de 

sfeer van de onvolwassenheid.  
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