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Van de redactie 
 

Van publieksfavoriet Toetanchamon tot de vroegste 
geschiedenis; nummer 121 biedt een blik op de 
meest uiteenlopende aspecten van onze geschiede-
nis. Je vraagt jezelf misschien af wat Toetanchamon 

en Egypte in Archeologie in Limburg te zoeken heb-
ben? Alhoewel corona een behoorlijk obstakel is, 
heeft de bekendste onbekende farao een plekje in 

ons blad gekregen omdat hij te zien is op een zeer 
bijzondere tentoonstelling in Luik, verlengd tot 30 
augustus. De locatie, het treinstation Guillemins, is 
ook op zichzelf al een bezoekje waard. Grijp dus je 

kans zodra België haar grenzen weer openstelt! 
José Joordens, hoogleraar aan de Eugène Dubois 
leerstoel aan de universiteit van Maastricht bena-

drukt nogmaals de historische band tussen Limburg 
en Trinil en onthult ambitieuze plannen om de ge-
schiedenis van Limburg aanzienlijk te verlengen. De 

faculteit Paleontologie in Maastricht zal in ieder ge-
val nog van zich laten horen! Gelukkig hebben we 
ook weer een bijdrage uit westelijk Limburg, met 
een verslag van een onderzoek uit Rekem en Wim 

Hendrix wordt geïnterviewd over zijn passie voor 
archeologie en in het bijzonder de bandkeramiek. 
In de afgelopen maanden hebben vrijwilligers van 

de Archeologische Vereniging samen met RAAP-
Zuid een provinciebreed, of liever gezegd een pro-
vincielang onderzoek uitgevoerd naar Neanderta-
ler-vindplaatsen in de vorm van GIS-onderzoek en 

veldverkenningen, onder de naam Expeditie Vuist-
bijl. Marc Verhoeven, de projectleider vanuit RAAP, 
vertelt over deze nieuwste loot aan het Neanderta-

ler-onderzoek in Limburg. In oktober wordt in De 
Vondst in Heerlen een tentoonstelling geopend over 
de resultaten van dit onderzoek. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Tot slot, Enige tijd geleden heeft de redactie het le-

zerspubliek een enquête voorgelegd over Archeolo-
gie in Limburg. Het is nog te vroeg om de resultaten 
daarvan te onthullen, maar wij zijn zeer blij met de 
grote hoeveelheid deelnemers en de vele compli-

menten over het blad en de heroprichting ervan. 
Een van de argumenten voor heroprichting was het 
idee bij de redactie dat de Maasgouw mooie artike-

len over archeologie publiceert, maar om praktische 
redenen niet alle aspecten van Archeologie in Lim-
burg heeft kunnen overnemen. Dit wordt door di-

verse respondenten bevestigd. In het volgende 

nummer doen we uitgebreid verslag van de resulta-
ten van de enquête en de effecten daarvan op Arche-
ologie in Limburg. 

 
 
Wij wensen u alweer veel leesplezier! 
 

 
 
 

 
 

 

 
De redactie,  

D. Beckers 
P. Marx 

R. Paulussen 
Y. Raczynski-Henk, hoofdredacteur 
A. Van de Water 

H. Vanneste 
 
 



6 

 

 

  



7 

 

José Joordens zoekt in de voetsporen 

van Eugène Dubois naar de eerste 

mens 
Patrick Marx1 
 
De Maastrichtse universiteit startte vorig jaar met 
een vakgroep paleontologie die de prehistorische 

flora en fauna inclusief de prehistorische mens be-
studeert. Hoogleraar humane paleontologie José 
Joordens (afb. 1) vertelt over haar onderzoek naar 

de evolutie van de mens en de oudste bewoning van 
onze regio. 
 

 
Afb. 1. José Joordens (foto: J. Joordens). 

 
Ze voelde zich een vreemde eend in de bijt tussen de 
archeologen van de Leidse universiteit waar ze zes 
jaar werkte. Terwijl haar collega’s zich daar met re-

latief moderne tijden bezighouden, zoekt bioloog en 
paleontoloog José Joordens naar de oorsprong van 
de mens. Onze voorouders die miljoenen jaren gele-

den leefden, hebben haar voorkeur. Twee jaar gele-
den werd ze onderzoeker bij het Naturalis 
Biodiversity Center te Leiden. “We bestuderen daar 

de  beroemde  collectie  die  Eugène  Dubois  in  de  

 

 
 
 

 
 
 

periode van 1890-1906 in Java opgroef”, aldus Joor-
dens.  
Enkele jaren geleden haalde ze de wereldpers met 

de ontdekking van lijnenpatronen die de Javaanse 
Homo erectus zo’n miljoen jaar gelden op een 
schelp aanbracht (afb. 2 en 3).  

 

 
Afb. 2. De mosselschelp met ingekraste lijnen (foto: 

Wim Lustenhouwer, VU Amsterdam). 
 

 
Afb. 3. Detail van de ingekraste lijnen (foto: Wim 
Lustenhouwer, VU Amsterdam). 

 
Sinds vorig jaar combineert Joordens haar werk in 
Leiden met dat van hoogleraar paleontologie aan de 

Universiteit Maastricht. Gedurende een jaar be-
kleedt ze de door de Stichting Eugène Dubois inge-
stelde Eugène Dubois wisselleerstoel die zich vooral 
op publieksvoorlichting richt. Gedurende vijf jaar 

mag ze zich ook Naturalis Dubois hoogleraar in 
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Menselijke Paleoecologie en Evolutie noemen, een 
leerstoel die is ingesteld door Naturalis en de Uni-
versiteit Maastricht. 

 
Java 
Joordens stapt letterlijk in de voetsporen van Du-
bois. Tijdens het droge seizoen, van augustus tot ok-

tober, graaft ze, samen met haar collega’s, op de plek 
waar ooit de onderzoeker uit Eijsden werkte (afb. 4 
en 5) “Alleen in die periode staat het water van de 

Solo Rivier bij het Javaanse plaatsje Trinil laag ge-
noeg om de grondlagen met Homo erectus fossielen 
droog te leggen. De opgravingsplek is ruim een eeuw 

na Dubois nog goed terug te vinden. Natuurlijk ver-

dween veel door erosie, maar op een paar rijstvelden 
in de omgeving na, is er geen bebouwing in het ge-
bied”, zegt Joordens. “We proberen de vondstlocatie 

van Dubois zo goed mogelijk te reconstrueren om 
vervolgens met moderne onderzoeksmethoden de 
geologische context in kaart te brengen en de vond-
sten beter te dateren.” Vanzelfsprekend hoopt Joor-

dens ook op nieuwe vondsten. 
 

 
Afb. 4. De landschappelijke situering van de vondst-
site in Trinil (foto: J. Joordens). 
 

 
Afb. 5. De landschappelijke situering van dezelfde 

vondstsite ten tijde van het onderzoek van Dubois 

(bron: P. Albers). 

Over de meest recente stand van zaken rondom de 
Homo erectus van Java zegt de hoogleraar: “Hoewel 
de fossielen uit Trinil versteend zijn, probeerden we 

toch DNA uit buffeltanden te extraheren. Dit lukte 
jammer genoeg niet. Het DNA ging ook in de meest 
beschermde plekken, zoals een tand, verloren. Sinds 
kort is het echter mogelijk om zeer stabiele eiwitten 

in fossielen te analyseren. (Met deze techniek vin-
den paleontologen zelfs eiwitten in de botten van 
mosasaurussen, red.). In eerste instantie testen we 

de techniek op de fossielen van dieren die we in Tri-
nil vonden. Als alles goed werkt, proberen we men-
selijk eiwit te vinden.” 

 

Ook de oudste uitingen van menselijke cultuur laten 
Joordens niet los. Naast de door Homo erectus ge-
kraste patronen ontdekte ze oker op een schelp: 

“Het is zeer de vraag of een mens deze oker aan-
bracht. Waarschijnlijk gaat het om een ijzerafzetting 
die in de loop der tijd ontstond. Toch blijven we zoe-
ken naar het gebruik van oker. De vroegste mensen 

wereldwijd gebruikten deze rode kleurstof om voor-
werpen te verfraaien. Dit voorjaar start een Lim-
burgse student met nieuw onderzoek naar Dubois’ 

schelpencollectie om te zien of er meer versieringen 
zoals ingekraste lijnen te vinden zijn.” 

 

Kenia 
Als de Maastrichtse hoogleraar niet in Nederland of 
op Java is, dan onderzoekt ze nog oudere voorou-
ders in Kenia. “We komen immers allemaal uit 

Afrika”, zegt ze. “Doel van het onderzoek is de over-
gang van aap naar mens te achterhalen. We defini-
eren deze als het moment waarop onze voorouders 

definitief en soepel rechtop gingen lopen. Of dit zo 
is, kunnen we aan hun skelet zien. Dit grote, span-
nende verhaal wil ik begrijpen. Wanneer begon de 
menselijke lijn waaruit de mens zelf, maar ook an-

dere primaten evolueerden? De oudste mens waar-
van we zeker weten dat hij soepel rechtop liep is 

Australopithecus anamensis die zo’n 4,2 miljoen 

jaar geleden in Afrika leefde. Vijf miljoen jaar gele-
den liepen ook mensen uit het geslacht Ardipithecus 
rechtop en er zijn aanwijzingen dat zelfs 6-7 miljoen 
jaar geleden mensachtigen in het huidige Kenia en 

Tsjaad rechtop liepen.” 
 
Op basis van DNA onderzoek weten we dat gorilla’s 

zo’n 8-10 miljoen jaar geleden van de menselijke lijn 
afsplitsten en chimpansees zo’n 5-7 miljoen jaar ge-
leden. Beide apensoorten kunnen redelijk rechtop 

lopen. “Dit doen ze ook. Gorilla’s lopen rechtop als 
ze in het water zijn, terwijl chimpansees (en vooral 

bonobo’s) ook op land regelmatig rechtop lopen. 
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Mogelijk heeft de chimpansee zijn vermogen om 
soepel rechtop te lopen gedurende zijn evolutie weer 
ingeruild voor zijn kenmerkende knokkelgang”, al-

dus Joordens. 
 
Dichter bij huis is het verhaal van de vroegste mens 
sneller verteld. Homo neanderthalensis bivak-

keerde zo’n 250 duizend jaar geleden bij de groeve 
Belvédère bij Maastricht. Het zijn tot nu toe de oud-
ste bewijzen voor menselijke bewoning in Limburg. 

Joordens verwacht geen vondsten van Neandertha-
lers ouder dan zo’n 300-400 duizend jaar en dat 
heeft alles met  vuur te maken. “De mens migreerde 

vanuit het zuiden naar onze streken en moest hier 

koude winters overleven. Pas nadat de Neandertha-
ler het vuur leerde maken en beheersen, kon hij in 
Noordwest Europa overleven (het toevallig gevon-

den vuur gebruiken, deed de mens al eerder).”  
 
Homo sapiens voegde zich enkele tienduizenden ja-
ren geleden bij de Neanderthalers in onze regio. Uit 

DNA onderzoek weten we dat ieder van ons enkele 
procenten van zijn DNA met de Neanderthaler 
deelt. “Deze ontdekking maakt het steeds moelijker 

om vondsten aan één soort mensen toe te wijzen”, 
zegt Joordens. “Die vermenging tussen ons en de 

Neanderthaler begon natuurlijk met gemengde ou-

ders die 50% van elkaars DNA aan hun kind door-
gaven. De grens tussen soorten is daarom steeds 
moeilijker te trekken.” 
 

Tegelen 
Hoewel de permanente menselijke bewoning van 
Limburg hooguit 300-400 duizend jaar geleden be-

gon, is er een kans dat er veel langer geleden tijdelijk 
mensen in bijvoorbeeld Tegelen rond liepen. Dit 

 
1 AVL, marx@home.nl. 

verhaal begint in Georgië. Joordens: “Zo’n 1,8 mil-
joen jaar geleden was het klimaat in Europa een stuk 
warmer waardoor mensen vanuit Afrika naar het 

noorden konden trekken en overleven. Beroemd is 
de vondst van Homo erectus bij Dmanisi in Georgië. 
Deze voorouder leefde daar zo’n 1,8 miljoen jaar ge-
leden. Recenter betoogden paleontoloog John de 

Vos en bioloog Jelle Reumer dat kleilagen in Tege-
len precies dezelfde fossielen van flora en fauna be-
vatten als de lagen waaruit de Dmanisi fossielen 

komen. Volgens beide onderzoekers kon de flora en 
fauna van die tijd zich over een gebied verspreiden 
dat Georgië en Nederland omvatte. Als dieren en 

planten dat konden, dan is er geen reden om aan te 

nemen dat Homo erectus dat niet kon.” 
 
Joordens ziet onderzoek naar Homo erectus in Te-

gelen wel zitten. “Ik wil me hier graag in verdiepen 
en rond gaan kijken in dit gebied, dit is één van de 
doelstellingen van mijn werk in Maastricht. Jam-
mer genoeg zijn de meeste kleigroeves inmiddels ge-

sloten of staan onder water. Overigens, ook Dubois 
zocht in Tegelen naar menselijke fossielen.” 
 

Dit voorjaar start in Maastricht een bachelorcursus 
menselijke paleontologie over de evolutie van de 

mens gedurende de afgelopen vijf miljoen jaar. 

Joordens en haar collega hoogleraar paleontologie 
Leon Claessens hopen dat ze met hun onderzoek en 
onderwijs voldoende studenten kunnen aantrekken 
zodat de (menselijke) paleontologie een goede voet 

aan de grond krijgt. Dit vak past ook bij Maastricht 
en Limburg, vanwege hun rijke geschiedenis van de 
prehistorische flora en fauna inclusief de Neander-

thaler, de vroegste Homo sapiens en wie weet, de 
Homo erectus.
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Expeditie Vuistbijl: Het Limburg van 

Neanderthalers 
Marc Verhoeven1 
 
Inleiding 

Expeditie Vuistbijl is een archeologisch project dat 
zich richt op de ontsluiting van resten van de vroeg-
ste bewoning in Limburg, dat wil zeggen van Nean-

derthalers uit het midden paleolithicum (ca. 
300.000-35.000 jaar geleden). Het project wordt 
gefinancierd door de Provincie Limburg en staat on-

der leiding van RAAP (Marc Verhoeven), met mede-
werking van Haghtanak (Yannick Raczynski-Henk) 

en ArcheoPro (Rob Paulussen).2 
 

Achtergrond 
Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat Nean-
derthalers veel capabeler waren dan ooit aangeno-

men werd. Ze begroeven bijvoorbeeld hun doden, 
maakten grotschilderingen, versierden zich met ve-
ren en andere objecten, maakten vuur, jaagden suc-
cesvol op megafauna zoals mammoet en wolharige 

neushoorn en waren in staat duizenden jaren lang 
te overleven in de steenkoude toendra uit de IJstijd. 
Archeologisch gezien, kennen we in Nederland Ne-

anderthalers vrijwel uitsluitend aan de hand van 

hun stenen werktuigen, waarvan de vuistbijl het 
meest typisch is.  
 

De beste informatie die we Nederland hebben over 
de leefwijze van Neanderthalers komt uit de Bel-
védère groeve bij Maastricht. Hier hebben in de ja-

ren 80 en 90 van de vorige eeuw opgravingen 
plaatsgevonden. Maar er zijn, met name in Lim-
burg, ook meer recente ontdekkingen die nieuw 

licht werpen op deze intrigerende periode. Daarom 
werd het tijd om middels nieuw onderzoek alles 
eens op een rij te zetten.    
 

Doel 
Het hier voorgestelde project stoelt op een combi-
natie van wetenschappelijk onderzoek en publieke 

ontsluiting daarvan. Doel is om een wetenschappe-
lijke bijdrage te leveren aan het Neanderthaler on-
derzoek, aan de hand van het opstellen van een 
provinciedekkende archeologische verwachtings-

kaart voor het midden paleolithicum. Dat is nog 
nooit gedaan. Verder is het doel om lokale amateur-
archeologen te betrekken bij het onderzoek en "het 

publiek" hierover te informeren. Het project zal re-
sulteren in een expositie in De Vondst te Heerlen, 
die opent tijdens de Nationale Archeologiedagen 

van 9 t/m 11 oktober 2020. 

 

 
 
 

 
 
Eerste resultaten: verwachtingskaart & 
veldwerk 

Het doel van de verwachtingskaart is om, op basis 
van archeologische en geografische gegevens met 
betrekking tot het huidige landschap, zones aan te                   

wijzen waar in Limburg mogelijk artefacten uit het 
midden paleolithicum aan het oppervlak komen. 
Het is expliciet niet de bedoeling om het middenpa-

leolithische landschap te reconstrueren en/of te ge-

bruiken voor een verwachtingsmodel: dat 
landschap is immers bijna helemaal begraven en 
daardoor niet toegankelijk voor dergelijk onder-

zoek. Het gaat om de mogelijkheden van het huidige 
oppervlak. Voor de analyse wordt uitgegaan van 
momenteel bekende vindplaatsen, paleogeografie, 
geomorfologie en bodem (afb. 1). 

 
Vindplaatsen 
Op basis van de nationale archeologische database 

Archis en door amateurarcheologen in het kader 
van dit project aangemelde vindplaatsen zijn er mo-

menteel circa 300 vindplaatsen bekend in Limburg, 

waarbij het zowel om losse vondsten als artefact 
concentraties gaat.  
 
Paleogeografie 

De paleogeografische kaart van de Maas  is gebruikt 
om het holocene Maasdal en andere terrasrestanten 
waar geen middenpaleolithische bewoning kan zijn 

geweest, uit het onderzoeksgebied te verwijderen. 
Het gaat daarbij om terrassen die na 35.000 jaar 
(Laat-Pleniglaciaal) geleden zijn gedateerd. Op die 
terrassen kan in principe geen bewoning voorko-

men, maar langs de randen ervan, waar deze zich 
hebben ingesneden in oudere terrassen, kunnen be-

woningsresten dagzomen. Mits steil genoeg zijn 

deze terrasranden wel meegenomen in de analyse 
(zie hieronder).  
 
Geomorfologie 

Het verwachtingsmodel is primair gericht op het in 
kaart brengen van zones waar begraven middenpa-
leolithische resten aan het oppervlak kunnen ko-

men.  
In het Zuid-Limburgse heuvelland gaat het om 
steile gebieden, waar deposities die middenpaleoli-

thische loopvlakken afdekken vanwege hellingero-
sie zijn verdwenen, zodat vondsten (stenen 

werktuigen) uit die periode aan de oppervlakte 
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komen te liggen.  Op basis van het zeer gedetail-
leerde Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
zijn hellingen met een hellingshoek van 15% gedefi-

nieerd. Er is voor 15% gekozen omdat in geval van 
steilere hellingen vrijwel alleen de hellingbossen 
overblijven, die niet geschikt zijn voor oppervlakte-
karteren. In geval van minder steile hellingen, is er 

te veel "ruis" in de vorm van zeer kleine zones. Om-
dat de gebruikte computersoftware geen onder-
scheid kan maken in natuurlijke en kunstmatige 

hellingen (zoals gebouwen, dijken, afgravingen, 
etc.), zijn aan de hand van visuele inspectie van de 
computerbeelden de relevante natuurlijke hellingen 

handmatig gedigitaliseerd. Grote diepe ingravingen 

zoals groeves zijn tevens meegenomen, omdat hier 
oude lagen aangesneden kunnen zijn. Omdat het re-
liëf in Midden- en zeker Noord-Limburg veel min-

der  uitgesproken  is  dan  in  Zuid-Limburg,  is  het  
 

"hellingmodel"hier niet goed toepasbaar. Op basis 
van analyse van de ligging van middenpaleolithi-
sche vindplaatsen ten opzichte van en geomorfolo-

gische eenheden, is vastgesteld dat er een relatie is 
tussen deze vindplaatsen en de randen van beekda-
len in Midden- en Noord-Limburg. Deze relatie is 
echter veel minder sterk dan de relatie tussen steile 

hellingen en vindplaatsen in Zuid-Limburg. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Afb. 1. Uitsnede uit de verwachtingskaart voor het 
midden paleolithicum (bron: RAAP).  
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Bodem 
Ten slotte, zijn op basis van de bodemkaart zones op 
de kaart gezet waar oude afzettingen, die in principe 

onder het huidige löss of zand liggen, aan de opper-
vlakte komen. Alhoewel bekend is dat middenpale-
olithische artefacten vaak in "grindakkers" 
voorkomen, is gebleken dat dergelijke zones op de 

bodemkaart niet goed te traceren zijn. 
 
Veldwerk & bijstelling 

Om de verwachtingskaart te toetsen zijn er binnen 
de verwachtingszones (steile hellingen, beekdalran-
den, oude afzettingen aan oppervlak) acht zones ge-

selecteerd waarin nauwelijks of geen vindplaatsen 

bekend zijn. Het doel was om het verwachtingsmo-
del te toetsen middels oppervlaktekartering op ak-
kers. De zones bevonden zich rondom Wittem, 

Raar, Spaubeek, Bingelrade, de Meinweg bij Her-
kenbosch, Leveroy, Castenray en Milsbeek.  
 

 
Afb. 2. Veldkarteringen op een droogdalhelling na-
bij Etzenrade (foto: R. Paulussen, maart 2020). 
 

Met hulp van amateurarcheologen zijn geselec-
teerde akkers in deze zones vlakdekkend geïnspec-
teerd op het voorkomen van midden-paleolithische 

werktuigen (afb 2). Daarbij zijn de akkers helemaal 
afgelopen in raaien om de ca. 5 m. In principe wer-
den alleen stenen artefacten uit genoemde periode 
opgeraapt, maar bijzondere andere vondsten zijn 

ook gedocumenteerd. Ondanks tien dagen speur-
werk op vele hectaren, zijn er geen overtuigende ar-
tefacten aangetroffen. We zijn nog bezig om hier 

verklaringen voor te vinden. Factoren die een rol 
spelen zijn de zeldzaamheid(en daarmee de kleine 

 
1 RAAP Archeologisch Adviesbureau, m.verhoe-
ven@raap.nl 
2 Een woord van dank: Lokale amateurarcheologen zijn 
onmisbaar geweest voor het project. Zij hebben bijge-
staan bij de organisatie, hebben belangrijke informatie 
verschaft en sommige hebben dagenlang over akkers ge-
sjouwd, op zoek naar vuistbijlen. Dit zijn ze: Jan Willem 

vindkans) van middenpaleolithische oppervlakte 
vindplaatsen, het door enthousiaste zoekers leeg-
rapen van akkers (speelt vooral in Zuid-Limburg 

een rol), onnauwkeurigheden in het verwachtings-
model en gewoon pech.  
 
Daarnaast zijn enkele amateurarcheologen bezocht 

om ons aan de hand van hun vuursteencollectie en 
beeld te vormen over de aard en locatie van midden-
paleolithische vindplaatsen in Limburg (afb. 3).  

 

 
Afb. 3. Yannick Raczynski-Henk en Marc Verhoeven 
op bezoek bij Huub Spronck (foto: R. Paulussen, 

maart 2020). 
 
Toch zijn er tijdens het veldwerk nieuwe ideeën ont-

staan over de locatie en vindkans van middenpaleo-
lithische oppervlakte vindplaatsen. Zo is het de 
bedoeling om de gedetailleerde geologische kaart 
van Zuid-Limburg te digitaliseren, zodat relevante 

aan het oppervlak voorkomende lagen aan de ver-
wachtingskaart toegevoegd kunnen worden. En aan 
het hand van het AHN kan de oorspronkelijke loop 

en begrenzing van huidige beekdalen van Midden- 
en Noord-Limburg wellicht gedeeltelijk worden ge-
reconstrueerd. Zo kan bewoning op de randen mis-

schien beter worden opgespoord.    
 
Zo proberen we stapje voor stapje het Limburg van 

Neanderthalers dichterbij te brengen. 

 
Wordt vervolgd! 
 

van der Drift uit Cadier en Keer, Willem Hoex uit Ven-
ray, Peter Peeters uit Reuver, Almar Speelberg uit Bee-
sel, Huub Spronck uit Cadier en Keer en Jean-Pierre de 
Warrimont uit Geulle. Eelco Rensink van de Rijksdienst 
voor het  Cultureel  Erfgoed  en  Roy  Machiels  van  ADC  
ArcheoProjecten, tenslotte, gaven waardevol advies. 
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Over leven en de dood aan de Groen-

plaats in Rekem 
Jeroen Loopik1 
 
Tussen 18 november 2019 en 22 januari 2020 heeft 

het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC)een opgraving 
uitgevoerd aan de Groenplaats in Oud-Rekem (afb. 
1).2 Hierbij zijn bewoningssporen aangetroffen die 

verschillende perioden uit de geschiedenis van de 
stad belichten (afb. 5). Bij de start van het onder-
zoek was deels al bekend wat we konden aantreffen, 

zoals de funderingen van diverse historische pan-
den die daar in het verleden hebben gestaan.3 Er zijn 

echter ook enkele grote verrassingen uit de bodem 
tevoorschijn gekomen.  

 

 
Afb. 1. Locatie van de site op de moderne topografi-
sche kaart (bron: geopunt.be). 
 
Op de locatie van de opgraving zal door Vestio in de 

nabije toekomst een zestal bouwblokken worden ge-
realiseerd, voorzien van een ondergrondse parkeer-
garage. Een deel van de bebouwing wordt onder de 

noemer ‘archeologievriendelijk’ uitgevoerd, wat zo-
veel betekend als dat de funderingen ervan niet tot 
in de archeologisch relevante niveaus geraken. 

Hierdoor kan deze archeologische nalatenschap on-
verstoord in de grond verblijven. Dit heeft voorna-
melijk betrekking op het noordwestelijke deel van 
de locatie, waar zich nog steeds de graven van een 

uit 1680 daterende begraafplaats bevinden. Der-
halve was dit grafveld dan ook gevrijwaard van de 
archeologische opgraving; wat niet wordt verstoord, 

wordt ook niet opgegraven.  
 
Het veldwerk is nog maar net achter de rug, waar-

mee de taak van het analyseren van alle sporen en  

 
 
 

 
vondsten nog moet beginnen.  Zo zal het vondstma-
teriaal nog door diverse specialisten worden beke-

ken. Hiermee zal meer duidelijkheid worden 
verschaft over de leefgewoontes van onze voorou-
ders. Welke soorten aardewerk bezaten ze en werd 

dit lokaal vervaardigd of van verder weg aange-
voerd? Welke dieren werden er gehouden en gege-
ten en zijn op deze locatie specifieke ambachten 
uitgevoerd? In het veld schetst de archeoloog voor 

zichzelf al een beeld van wat zich hier heeft afge-
speeld, maar de specialisten zullen hierop uiteinde-
lijk het definitieve antwoord geven. Het is niet 

ondenkbaar dat we de eerste bevindingen die in dit 
artikel worden geschetst, kunnen bijstellen. Eén van 
de belangrijkste vragen die we momenteel hebben, 

is of er sporen van bewoning zijn aangetroffen die 
terug te voeren zijn tot de oudste fase van Rekem.  
 
Rekem wordt voor het eerst genoemd in geschriften 

uit de vroege 12de eeuw, toen nog Radekheim ge-
noemd. In 1108 werd Arnold van Rekem als de eer-
ste heer  aangesteld.  De naam bestond uit een 

samenvoeging van verschillende woorden, waarin 
heim nog onveranderd te herkennen is. In Neder-
land komt men veelal het woord heem tegen. In la-
tere tijden raakt het woord beter verstopt in de 

naam Rekem, die de stad tegenwoordig draagt. Het 
woord heim is gerelateerd aan het Germaanse 
woord haima, dat woning betekende. Plaatsen die 

deze toevoeging in hun naam meedragen dateren 
doorgaans van voor het jaar 1000. Dat dit ook voor 
Rekem geldt, wordt ondersteund door een histori-
sche bron uit 989, die verhaalt over de bouw van de 

parochie Sint-Petrus.  Dat er daadwerkelijk bewo-
ning ter plaatse bestond in de Karolingische tijd 

wordt bevestigd door de aanwezigheid van het kas-

teel d'Aspremont-Lynden, dat direct ten oosten van 
de opgraving ligt. Het kasteel dateert in zijn huidige 
vorm uit 1597, maar is gebouwd op oudere restan-

ten, die terug gaan tot in de 10de eeuw. De hierboven 
vermelde parochie lag binnen de muren van het kas-
teel en zijn voorgangers.  
 

Pas vanaf het laatste decennium van de 16de eeuw 
groeide Rekem uit tot volwaardige stad, met een ei-
gen schepenbank en stadsversterkingen. De Groen-

plaats kwam hiermee binnen de stadsgrenzen te 
liggen. Dit plein heeft sindsdien onder andere ge-
fungeerd als marktplaats en bleekweide. Aan de 

noordzijde van de Groenplaats en deels binnen het 
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gebied dat is ontgraven, stonden vanaf circa 1600 
een pastorij, een drossaardwoning en een grafelijke 
brouwerij. De pastorij raakte in 1638 beschadigd 

door brand, waarna pastoor Mees de oude pastorij 
liet afbreken en op dezelfde plaats herbouwen.  De 
drie panden hebben nog tot in de jaren ’60 van de 
vorige eeuw bestaan, totdat de gemeente ze liet af-

breken.  
 
De stad Rekem 

De eerste fase van het archeologisch onderzoek be-
trof voornamelijk het vrijleggen, schoonmaken en 
documenteren van de stenen funderingen van di-

verse panden die in het verleden op deze locatie 

hebben gestaan (afb. 2.). Het muurwerk is opge-
bouwd uit baksteen, mergelsteen en natuurstenen 
keien en dateert vanaf de vroege 17de eeuw. De ge-

dane waarnemingen sluiten dus vooralsnog goed 
aan op de historische bronnen. De meest opvallende 
structuren betreffen een drietal keldergewelven, 
waarin binnen elke kelder ook een waterput was ge-

plaatst.  
 

 
Afb. 2. Boven het schoonmaken van het muurwerk. 

Onder het eindresultaat (foto: VEC). 
 
Bij het dateren van archeologische sporen in stede-

lijk gebied is de 19de-eeuwse kadastrale minuut re-

gelmatig van grote waarde, omdat toen gebouwen, 
straten en percelen vaak voor het eerst nauwkeurig 

werden opgemeten. Perceelsindelingen in dorps-
kernen en steden bleven namelijk vaak eeuwenlang 
relatief ongewijzigd bestaan. Dit betekent dat de si-

tuatie die in de 19de eeuw is opgetekend, representa-
tief kan zijn voor hoe de verdeling van grond er in 
de eeuwen ervoor heeft uitgezien (afb. 4).  
 

Direct duidelijk is dat veel muurwerk met de opge-
tekende gebouwen overeenkomt. Zowel delen van 
de pastorij (perceel 558), de drossaardwoning (per-

ceel 522) als de brouwerij (perceel 520) zijn opge-
graven (afb. 3). In de periode dat de kaart is 
opgetekend, waren de laatste twee panden inmid-

dels in eigendom van respectievelijk Jan Antoon Ey-

mael, een rentenier, en Franciscus Janssen, een 
slachter. Ten noorden van de rentenierswoning 
werden de restanten aangetroffen van de meisjes-

school, die iets na 1880 werd gebouwd. Het perceel 
van de pastorij is een goed voorbeeld van een per-
ceelsindeling die na honderden jaren nog nagenoeg 
gelijk is gebleven. De funderingen uit de vroege 17de 

eeuw passen goed op de 19de-eeuwse kaart. Op deze 
oudste kadastrale kaart staat ook aangetroffen 
muurwerk dat niet overeenkomt met de kaart. Het 

gaat om panden die voor de 19de eeuw al waren af-
gebroken, of pas na het vervaardigen van de mi-

nuutplannen zijn gebouwd.  

Hoewel de taak van het ontwarren van de archeolo-
gische gegevens op het eerste gezicht relatief een-
voudig lijkt te zijn, aangezien we diverse panden aan 
de hand van de kaart kunnen identificeren, is de 

waarheid genuanceerder. Zo zijn er in alle drie de 
aangetroffen keldergewelven duidelijk verschil-
lende bouwfasen aanwezig die duiden op verbou-

wingen of grootschalige herbouw. We hopen tijdens 
de uitwerking meer duidelijkheid te kunnen ver-
schaffen over de dateringen van de verschillende 
bouwfasen.  

 

 
Afb. 3. Een overzicht van een deel van het aangetrof-
fen muurwerk. Links de kelder van de voormalige 

drossaardwoning, midden achter de kelders van de 

voormalige pastorij (foto: VEC).  
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Afb. 4. Het 
aangetroffen 
muurwerk, 

geprojec-
teerd op een 
19e-eeuwse 
kadastrale 

minuut 
(bron: VEC).  
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Afb. 5. De 

sporenkaart.  
Paars = 
(paal)kuilen, 
blauw = wa-

terput, 
oranje = 
greppel 

(bron: VEC). 
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In stedelijke contexten is de kans op beerputten 
groot. Men gebruikte deze toen om al het huishou-
delijke- en werkafval in weg te gooien. Het is één van 

de belangrijkste bronnen voor archeologen om te 
kunnen achterhalen wat de bewoners bijvoorbeeld 
voor serviesgoed hebben gebruikt (wat iets vertelt 
over hun welstand) en wat ze zoal op het menu had-

den staan. Op het achtererf van de pastorij zijn niet 
minder dan vier beerputten aangetroffen, die uit 
verschillende periodes lijken te dateren. Hopelijk 

kunnen we met de analyses van de inhoud ervan 
achterhalen wat de bewoners van de pastorij door 
de eeuwen heen zoal hebben gegeten.  

 

Prestedelijk Rekem 
Voorafgaand aan de 17de-eeuwse bebouwing werd 
het gebied bouwrijp gemaakt voor de stenen gebou-

wen, een proces zoals we dat nog altijd kennen. Dit 
gebeurde hier door het aanbrengen van een laag 
grond, om het terrein te nivelleren. Een groot deel 
van het aangetroffen muurwerk werd dan ook in 

deze laag aangetroffen. Dat betekent dat zich onder 
dit grondpakket oudere sporen van menselijke be-
woning kunnen bevinden, die hopelijk door de 

grondlaag goed zijn beschermd.  
 

Onder dit pakket werd geen muurwerk meer aange-

troffen, maar wel een zeer grote hoeveelheid kuilen, 
paalkuilen, waterputten en greppels. Het zwaarte-
punt van de dateringen van het aardewerk dat we in 
deze sporen hebben aangetroffen, ligt in de periode 

1150-1300. Zo schuiven we van een stedelijk ka-
rakter in de richting van een landelijke site. Het is 
duidelijk dat ook voordat deze locatie bij de stad Re-

kem werd getrokken, het land hier intensief werd 
bewerkt, gebruikt en bewoond.  
 
Er zijn enkele interessante vondsten gedaan die de 

moeite waard zijn om alvast te belichten, vooruitlo-
pend op de uitwerking van de opgravinggegevens en 

het schrijven van het rapport. Het betreft twee lang-

werpige kuilen, waarin personen zijn begraven.  
 
In de uiterste noordoostelijke hoek werd een graf 
aangetroffen dat dateert rond het jaar 600 na Chr., 

de Merovingische periode. Het skelet was helaas erg 
slecht bewaard gebleven, maar de schedel was be-
trekkelijk intact. De gebitsslijtage duidt op een leef-

tijd tussen de 20 en 30 jaar. Aan het hoofdeinde lag 
een zwaard en aan het voeteneinde een klein 
kruikje. Naast deze vondsten werden ook diverse 

pijlpunten, gespen en fragmenten van een mes ge-
borgen (afb. 6). Helaas hebben organische materia-

len de tijd niet overleefd, maar de aanwezigheid van 

de pijlpunten doet vermoeden dat bijvoorbeeld ook 
een boog is meegegeven. Op basis van de positie van 
het botmateriaal en de bijgiften kan worden bepaald 

dat de overledene gestrekt op de rug werd begraven, 
voorzien van persoonlijke bezittingen.  
 
Nu wil het geval dat er aan de hand van het skelet en 

in dit geval de schedel, kan worden afgelezen of er 
sprake is van een man of vrouw. Er konden in totaal 
zes vrouwelijke kenmerken worden waargenomen, 

tegenover slechts één mannelijk kenmerk. Kenmer-
ken kunnen bij jong volwassenen echter nog wel 
eens tegenstrijdige uitkomsten hebben. In principe 

is ieder skelet in de basis vrouwelijk tot dat de se-

cundaire kenmerken zich gaan ontwikkelen. Dat wil 
zeggen, spieraanhechtingen en sommige vormen. 
Bij prehistorische gemeenschappen begint dit alle-

maal op wat vroegere leeftijd dan na de middeleeu-
wen. Wellicht kan DNA onderzoek uitsluitsel geven 
over het geslacht.   
 

 

 

 
Afb. 6. Enkele röntgenfoto’s van de metalen voor-
werpen uit het Merovingische graf. Boven de sax. 

Midden de gesp met gespplaat. Onder de tegen-
plaat, behorende bij de gesp (foto: Restaura).  
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Het skeletmateriaal van het tweede graf bevond zich 
in een beduidend betere staat, een indicatie dat deze 
veel jonger is dan het Merovingische skelet. Sporen 

op het botmateriaal kunnen ons dan ook mogelijk 
meer vertellen over welk geslacht het betrof, of deze 
persoon getroffen is door ziektes of aandoeningen 
en hoe hij of zij is gestorven.  

 

 
Afb. 7. Het graf van een kind (foto: VEC). 
 

Bij het Merovingische skelet ontstaat een beeld van 
een statig figuur die met alle decorum werd begra-

ven. Dit lijkt helaas niet het geval voor het tweede 

individu dat werd aangetroffen. Hoewel het onder-
zoek nog niet is afgerond lijkt het een droevige noot 
te worden in de geschiedenis van Rekem. De eerste 

resultaten wijzen namelijk op een kind van ongeveer 
acht jaar oud, dat met opgetrokken knieën in de kuil 

 
1 VEC, J.Loopik@archeologie.nl. 
2 Loopik, J., 2020: Archeologierapport Rekem – Lana-
ken Groenplaats, Geel. 
3 Deville, T., Simons, R., Houbrechts, S., 2018: Groen-

plaats te Oud-Rekem, Gemeente Lanaken. 

was gelegd (afb. 7). De rechter arm was boven het 
hoofd gelegen, al met al een onkarakteristieke hou-
ding. Zo is een begraving in een kist niet waarschijn-

lijk. De positie en manier van ter aarde stelling wekt 
de indruk dat het lichaam vrijwel achteloos in de 
kuil is gerold, waarbij de benen zijn gebogen om in 
de gegraven kuil te passen. Het graf lag bovendien 

met het hoofd richting het zuiden gericht, terwijl de 
christelijke traditie juist het hoofd richting het wes-
ten voorschrijft.  

 
De initiële resultaten maken duidelijk dat we niet de 
oudst bekende bewoningsfase van Rekem hebben 

aangetroffen, deze bevindt zich dus vooralsnog al-

leen rondom het huidige kasteel. De aanwezigheid 
van een Merovingisch graf wijst echter op bewoning 
die enkele eeuwen verder terug te voeren is. Het kan 

dan ook met recht een opzienbarende vondst wor-
den genoemd. Het kindgraf is net zo opmerkelijk, 
maar om andere redenen. Het levert indringende 
vragen op. Hoe lang geleden werd dit kind begraven 

en was dit bijvoorbeeld in een periode dat de be-
graafplaats, in 1680 gesticht en op slechts enkele 
tientallen meters afstand gelegen, al bestond? 

Waarom werd het kind geïsoleerd van enige andere 
graven begraven en op een manier die doet vermoe-

den dat het weinig geliefd is geweest?  

 
Komend jaar zal in het teken staan van het ontrafe-
len van de mysteries rondom de begravingen en an-
dere vragen die we hebben over de geschiedenis van 

deze locatie en haar bewoners.  

Archeologienota. Condor Rapporten 462, Martenslinde; 

Verbois, R., 1965: Geschiedenis der kerken, kloosters en 

kapellen van Rekem, Rekem. 
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DNA van een (amateur)archeoloog 
Ingrid Lohuis1  

 
Wat beweegt iemand tot interesse in het verleden? 
Is het opvoeding, scholing, een inspirerende leraar, 
een bijzondere vondst of toch iets anders? 

 
Door (amateur)archeologen te interviewen, krijgen 
we misschien wel een antwoord op de vraag: ‘waar 

komt je fascinatie voor archeologie vandaan en 
welke plek heeft de archeologie heden ten dage in je 
leven’. Al vragende krijgen we meer en meer van het 
archeologische DNA te zien. 

Door de vragen worden herinneringen en belevin-
gen immers weer tot leven geroepen en kunnen ze 
gedeeld worden. Misschien herkent u zichzelf wel in 

de antwoorden. 
 
 

In dit nummer van AiL wordt het archeologisch 
DNA onderzocht van Wim Hendrix (64 jaar) uit 
Stein, werkzaam als ingenieur bij Rijkswaterstaat en 
opgegroeid in Urmond. 

 

 
Afb. 1. Wim Hendrix (foto: K. Hendrix). 
 
Wanneer, waar en waardoor is je fascinatie 

voor archeologie begonnen? 
Dat gaat heel ver terug, naar de laatste jaren van de 
lagere school. Ik was toen 10-11 jaar en in die tijd 

heb ik een aantal inspirerende mannen leren ken-
nen. Zij hebben de basis gelegd voor de amateurar-

cheoloog die ik nu ben. Het begon op de lagere 
school    waar    leerkrachten    vertelden    over    de  

 
 
 

geschiedenis van Urmond en archeologische vond-
sten in de omgeving. Dat fascineerde me zeer. Daar-
naast was er een familielid Theo Heijen, hoofd van 
een lagere school in Leeuwen bij Roermond. Hij had 

in de jaren 1950 een boekje geschreven over de ge-
schiedenis  van Urmond, waar ook hij opgegroeid 
was. Ik heb hem medio jaren 1960 een brief ge-

stuurd en kreeg een leuk bericht terug. Het advies 
luidde: ‘als een akker geploegd is en het heeft gere-
gend, kun je pijlpuntjes vinden’. Tot op heden loop 

ik nog steeds akkers af, op zoek naar vondsten. 

Meister Heijen, zoals we hem noemden, bleek ei-
genlijk meer geïnteresseerd te zijn in stenen en mi-
neralen. Van hem heb ik wel mijn eerste fossielen en 

mineralen gekregen, onder andere een haaientand, 
gevonden bij het graven van  het Julianakanaal bij 
Elsloo en een belemniet [deel van een inktvis red.].  
De pastoor uit ons dorp was ook zo’n inspirerende 

man met een brede interesse en kennis. Hij wilde 
ons altijd helpen met de vragen die we hadden. Op 
het gebied van geschiedenis en archeologie kon hij 

veel vertellen en als hij iets niet wist, zocht hij het 
steevast voor ons op. Hij stimuleerde ons om vragen 

te stellen en onderzoek te verrichten. 

Ik was vroeger vaak met mijn vader in het veld en 
zocht ik naar bijzonderheden. Je kent het wel, je 
denkt een aparte steen gevonden te hebben, vader 
kijkt ernaar en zegt “dit is niets” en gooit het weg. 

Dat gebeurde regelmatig. 
Bij mijn eerste bezoeken aan musea drukte ik mijn 
neus tegen de vitrines, vooral als er stenen bijlen in 

lagen. Hiervan kan ik mij de verzameling stenen bij-
len in het museum Asselt herinneren en het enthou-
siasme dat deze bij mij opriepen. In mijn 
jongensjaren werd dus al de grondslag voor mijn in-

teresse in geschiedenis en archeologische vondsten 
gelegd. 

Tijdens mijn studie in Wageningen is het virus echt 

toegeslagen. In het voorjaar van 1978 ging ik in Ge-
leen kijken op een bouwterrein in het Haeselderveld 
waar bandkeramiek gevonden was. Ik raakte al snel 
betrokken bij deze noodopgraving en dat was de 

eerste goede kennismaking met bandkeramiek. Het 
onderzoek naar deze cultuur in het Graetheidege-
bied heeft daarna mijn bijzondere aandacht gekre-

gen. 
 
Welke plek heeft archeologie op dit moment 

in je leven en hoe uit zich dat? 
Ik ben tot op heden veel bezig met archeologie. Het 

is een belangrijk onderdeel van mijn 
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vrijetijdbesteding. Via mijn werk begeleid ik onder-
zoeken die met betrekking tot waterbeheer of we-
genaanleg uitgevoerd  moeten worden. Zo was ik 

bijvoorbeeld 20 jaar geleden nauw betrokken bij het 
onderzoek naar de Romeinse brug in de Maas. Tij-
dens baggerwerkzaamheden in Maastricht in de ja-
ren 1960 kwamen ornamenten van Romeinse 

grafstenen boven water. Met behulp van duikers 
zijn 40 jaren later de resten van deze brug op de bo-
dem van de Maas in kaart gebracht. De gevonden 

ornamenten en de resultaten van dit onderzoek zijn 
daarna tentoongesteld voor het brede publiek. 
Een ander voorbeeld is de bandkeramische neder-

zetting Heidekampweg die onderzocht is bij de ver-

breding van de A2 bij Stein. De eerste 
archeologische inventarisatie van het gebied was 
helaas incompleet en door mijn inzet is het gebied 

verder onderzocht. Bij een opgraving kwamen we 
veel grondsporen tegen en werden duidelijke platte-
gronden van huizen zichtbaar van een nederzetting 
uit de steentijd van zo’n 7000 jaar geleden.  

 
Diverse jaren was  ik correspondent van de voorma-
lige Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek 

(ROB). Dit betrof een netwerk van vrijwillige corres-
pondenten die melden waar vondsten werden ge-

daan en die bijvoorbeeld de onderzoekers in contact 

brachten met de vinders.  Ook dienden we als vraag-
baak voor elkaar en derden wat betreft archeolo-
gische voorwerpen en opgravingen. Regelmatig 
gingen we in bouwputten kijken voordat bouwwerk-

zaamheden begonnen. In Elsloo, eind jaren 1980 tot 
begin jaren 1990, heb ik samen met de Heemkunde-
vereniging Maasstreek  ook een vrijwel complete 

bandkeramische nederzetting gevonden en onder-
zocht (afb. 2 en 3).2 Een grappige anekdote is, dat 
aan het begin van dit onderzoek 25 vrijwilligers in 

een putje van 10 bij 10 meter elkaar verdrongen, 
maar dat, zodra de put groter gemaakt werd voor 
nader onderzoek, de meeste vrijwilligers allemaal 

verdwenen waren. 
 

 
Afb. 2. Versierd LBK-potje, gevonden te Elsloo-San-
derboutlaan (foto: W. Hendrix). 
 
Op dit moment onderzoek ik met een aantal streek-

genoten het gebied  bij de Maasband waar een grote 
geul zal worden gegraven. We doen dit onder de 
naam Maasbandproject (te volgen op Facebook). Er 

is in dat gebied veel gebeurd door het meanderen, 
de stroomverleggingen en het overstromen van de 
Maas. De Maas krijgt in dit gebied een nieuwe hoog-
watergeul en wij mogen mee bepalen waar we nader 

onderzoek willen (laten) uitvoeren. We zijn vooral 
benieuwd naar de archeologie en de historische ge-
ografie. Hoe leefden de mensen in het Maasdal met 

de steeds veranderende Maas? Waar, waarom, en 
hoelang liggen de dorpen, de wegen en de dijken in 
dit gebied? Ik heb dertig jaar geleden een aantal pot-

scherven, spinklosjes en andere voorwerpen uit de 
Romeinse tijd in dit 
gebied gevonden bij 
de aanleg van pijplei-

dingen en ben zeer be-
nieuwd wat we hier 
verder nog gaan vin-

den. 
 
 
 

 
Afb. 3. Plattegronden 
van enkele LBK-

huizen, gevonden aan 
de Sanderboutlaan te 
Elsloo (bron: Hendrix 

2017). 
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Wat is je leukste archeologische ervaring? 
Dan kom ik uit bij de opgraving aan de Sanderbout-
laan in Elsloo waarover we eerder spraken. Over een 

bepaald traject in een smalle proefsleuf vonden we 
veel grondverkleuringen, maar we konden hier geen 
verbanden tussen ontdekken. Gelukkig kregen we 
de mogelijkheid om een groter deel van het gebied  

bloot te leggen en vonden we duidelijke plattegron-
den van twee huizen van een bandkeramische ne-
derzetting die over elkaar heen lagen. Het hele 

project betrof een grote puzzel van bodemsporen 
waarbij ik professor Modderman, een expert in 
bandkeramiek, heb geraadpleegd. Hij was zo onder 

de indruk van het project dat we er een hele avond 

over hebben gesproken. Uiteindelijk ben ik die 
nacht bij hem blijven logeren. Hij was een inspire-
rende man. 

 
Wat is met betrekking tot archeologie het in-
drukwekkendste wat je hebt gezien? 
Dat is bijvoorbeeld de tempel van Karnak bij Luxor 

in Egypte. Wat een constructie! Imposant groot, 
hoge pilaren, de versieringen, echt indrukwekkend! 
Hoe hebben ze dit zo’n 2500 jaar geleden kunnen 

bouwen met de middelen die ze in die tijd voor han-
den hadden? Het blijft me fascineren. 

 

Waar ligt jouw favoriete archeologische plek 
op aarde en waarom is dit je favoriete plek? 
Ik onderzoek graag op de Graetheide, globaal tussen 
Stein en Sittard en in het aangrenzende Maasdal. 

Nog steeds ga ik er vaak op de fiets heen en loop de 
akkers af op zoek naar archeologische vondsten. Dit 
gebied fascineert mij al 40 jaar en op de velden daar 

is altijd wel iets te vinden. 
 
In welke tijd had je graag willen leven als je 
naar je favoriete archeologische periode 

kijkt? 
In de Merovingische tijd, de vroege middeleeuwen, 

toen de Romeinen hier weg waren, zo ongeveer  van 

de 4de tot de 7de eeuw. Daar is de basis gelegd voor 
de structuren die we heden ten dage nog kennen. 
Lijkt me mooi om te zien hoe de dorpen en de oude 
wegen er toen hebben uitgezien, dus hoe het begon.   

 
Hoe deel je de kennis en je interesse met an-
deren? 

Ik schrijf vanaf 1996 jaarlijks een artikel in het ‘His-
torisch jaarboek voor het Land van Zwentibold’. Ik 

 
1 AVL, ingridlohuis@hotmail.com 
2 Hendrix, W., 2017. Het onderzoek van Bandkeramiek 
in het Graetheidegebied in de periode 1975-2000. 

breng graag de bevindingen van mezelf en van an-
deren in een bepaald gebied bij elkaar en probeer 
dan de puzzelstukjes te combineren tot een geheel. 

Dit publiceer ik dan, houd er lezingen over en parti-
cipeer in projecten zoals nu het Maasbandproject. 
 
Heb je ooit overwogen om van archeologie je 

beroep te maken? 
Nee, ik vind de combinatie van mijn hobby en mijn 
werk juist leuk. Ik zeg wel eens dat ik voor mijn werk 

in het water zit en voor mijn hobby in de grond. Ik 
heb nu de vrijheid om te onderzoeken naar mijn ei-
gen archeologische inzichten en interesses. En als je 

van je hobby je beroep maakt, moet je eigenlijk een 

nieuwe hobby zoeken.  
 
Hoe ziet jouw leven, met betrekking tot ar-

cheologie er over 5 jaar uit? 
Ik heb nog veel informatie liggen over vondsten en 
onderzoeken, onder andere van het onderzoek van 
de bandkeramische nederzetting in Elsloo. Dit wil ik 

nog graag publiceren en ook een catalogus maken 
van mijn verzameling die ik dan kan delen met an-
deren. Ik vind het achterliggende verhaal van vond-

sten altijd interessant. Hoe is een vondst gedaan of 
hoe komt een vondst bij iemand terecht en welke 

emotionele waarde heeft een vondst voor iemand. Ik 

neem wel eens contact op met mensen om meer te 
weten te komen over die achtergrond van hun vond-
sten. Ik krijg dan doorgaans leuke reacties terug en 
vaak volgt er dan een kennismaking en een gesprek.  

Mensen spreken vaak denigrerend over oude, ver-
worpen theorieën, maar ik vind het interessant om 
zo’n theorie te bekijken en te plaatsen in de context 

van die tijd en tevens van het heden. Hoe is men tot 
die denkbeelden gekomen en waardoor zijn ze ach-
terhaald. Ik zal zeker nog jaren betrokken blijven bij 
allerlei projecten en publicaties. 

 
Waaraan wil je nog graag deelnemen met be-

trekking tot archeologie? 

Als men ergens een bandkeramisch grafveld vindt 
en gaat onderzoeken dan mogen ze me altijd bellen. 
Ik kom dan meteen! 
 

 
Mocht u na het lezen van dit interview ook uw ar-
cheologische DNA willen delen, laat het ons dan 

weten via avl@lgog.nl. We komen graag bij u langs 
om samen tot een interessant verhaal te komen. 

Historisch Jaarboek Land van Zwentibold XXXVIII; pp. 
35-61.  
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Dans les pas d’Howard Carter, … et de 

Toutankhamon. 

Over de tentoonstelling “Toetancha-
mon, de vergeten farao ontdekt” 
Dimitri Laboury1, vertaald uit het Frans 
door Anneleen Van de Water2  

 
November 1922, Howard Carter vindt het graf van 
Toetanchamon. Een tot dan een redelijk onbekende 

Egyptische koning. Maar nu is het mogelijk de 
meest klinkende en mythische ontdekking in de ge-
schiedenis van de hele archeologie! Nu we de 100ste 
verjaardag naderen van deze ontdekking, zijn er tal 

van initiatieven om dit te vieren en dit zal de ko-
mende tijd alleen maar toenemen. 
 

 
Afb. 1. Tentoonstellingsaffiche (bron: 
https://www.europaexpo.be/) 
 
Vaak wordt de ‘schat’-component van de buitenge-

wone vondst van de Britse archeoloog als uitgangs-
punt genomen. Dit zien we bijvoorbeeld ook in de 
prachtige tentoonstelling “Tutankhamun: Treasu-

res of the Golden Pharaoh”3, die momenteel in Lon-

den loopt en daarna doorreist naar Los Angeles en  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Parijs. Deze tentoonstelling toont een selectie van 
150 schitterende objecten uit de grafcontext, be-

staande uit 5.398 objecten.  
Maar er zijn ook anderen, die bewust een ander 
standpunt innemen om de bijzondere gebeurtenis te 
vieren. Hieronder ook Europa Expo, het tentoon-

stellingscentrum van het internationale TGV-
station Luik-Guillemins dat in 2009 door de 
Spaanse architect en kunstenaar Santiago Calatrava 

is gebouwd. Onder de titel “Toetanchamon, de ver-
geten farao ontdekt” (afb. 1) hebben Dimitri La-
boury en Simon Connor, beide Egyptologen, 

verbonden aan de Universiteit van Luik, een ten-
toonstelling samengesteld. In meer dan 1.800 m2 
wordt een verhalende en educatieve reis aangebo-
den. Deze reis vertelt en toont het ontdekkingsver-

haal van Howard Carter en de jonge koning die hij 
mocht opgraven uit de vergetelheid waartoe zijn op-
volgers hem hadden willen veroordelen. Het toont 

Carters moeilijke en eigenzinnige zoektocht, zijn 
vele hindernissen, maar ook de historische impact 
van zijn ongelooflijke ontdekking. Er is oog voor de 
kennis die we heden ten dage hebben en dit zonder 

te verbergen wat we nog steeds niet weten. 
 
Kortom, een zeer vrolijke verhalende en leerzame 

aanvulling op de tentoonstelling in Londen, in een 
bijzonder gemakkelijk toegankelijk station! 
Nog te bezoeken tot 31 augustus 2020! 
 

De tentoonstelling in Europa Expo te Luik 
In de Europa Expo te Luik worden bezoekers uitge-

nodigd voor een meeslepende ervaring die vernieu-

wende museologie combineert met de presentatie 
van originele kunstwerken. Zo kan eenieder van ons 
teruggaan in de tijd, naar het moment van ontdek-

ken, naar het moment van leven en overlijden van 
de farao, naar de moderne wetenschap en daarbij 
misschien zelfs de gekte van de farao oplopen.  
 

De eerste jaren van Carter en zijn ontdekking 
De tentoonstelling begint met een duik in het 
Egypte op het kantelpunt van de 19de naar de 20ste 

eeuw. Daar volgen we de eerste stappen in de arche-
ologie van de jonge Howard Carter, toen pas 18 jaar 

oud (afb. 2).  
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Afb. 2. Howard Carter (rechts) in gezelschap van 
Lord Carnarvon en zijn dochter Evelyn bij de ingang 
van de tombe van Toetanchamon (Foto: Harry Bur-

ton - The Griffith Institute Archive.). 
 
Hij voegde zich bij William Matthew Flinders Petrie 

en zijn opgravingen in het bekende Amarna (Ache-
taton). Zonder het te beseffen, bezegelt hij daar zijn 
lot. Het virus van de Egyptische archeologie bevangt 
hem op de plek waar Toetanchamon waarschijnlijk 

zijn eerste jaren doorbracht. Flinders Petrie heeft, 

als ‘uitvinder’ van de wetenschappelijke archeolo-
gie, hem zeker het belang bijgebracht van archeolo-

gische context en van kleine objecten van 
onbeduidende omvang en aard bij grootschalig ar-
cheologisch onderzoek. Dit kunnen we namelijk ook 
terugzien in de voor die tijd uitzonderlijke docu-

mentatie ten tijde van de opgraving van het graf van 
Toetanchamon. Desalniettemin zal Flinders Petrie 
in Carters eerste jaren in de archeologie -en onge-

twijfeld een beetje overhaastig- concluderen dat 
"Mr. Carter een jongen met goede inborst betreft die 
uitsluitend geïnteresseerd is in schilderen en na-
tuurlijke geschiedenis ... ik weet niet hoe van hem 

een goede archeoloog te maken!”  
 
Hoe ironisch, want Howard Carter volhardt en met 

zijn uitzonderlijke schilderstalenten en zijn scherp 
archeologisch oog legt hij zijn zoektocht naar Toe-
tanchamon vast. De tentoonstelling volgt zijn tocht 

middels originele aquarellen, archeologische objec-
ten en indrukwekkende reconstructies. 
 
Toetanchamon, van geboorte tot begrafenis  

Er is in de tentoonstelling in Europa Expo Luik te-
vens aandacht voor het leven van de kindkoning, 
van geboorte in het paleis te Amarna tot aan zijn 

dood met zijn begrafenis in de beroemde tombe. De 

evocatie begint met een volledig nieuwe reconstruc-
tie van een kamer uit het paleis. Eentje zoals waarin 
Toetanchamon zijn levenslicht mocht zien (afb. 3). 

De kamer is volledig beschilderd4 en aangevuld met 
luxeobjecten die het paleisleven in Amarna illustre-
ren. Deze duik in het Egypte van Achnaton, Nefertiti 
en Toetanchamon stelt de bezoeker ook in staat om 

in de werkplaats van de beeldhouwer Thoetmosis te 
kruipen en daar te ontdekken hoe de beroemde 
buste van Nefertiti (vandaag in Berlijn) werd ont-

worpen en geproduceerd. Dit onder het mom van 
‘ontdek de gemaakte schoonheid’ middels kunstui-
tingen uit de Egyptische tijd. Het leert bezoekers de 

verheerlijking van het menselijke lichaam met alle 

cosmetische en versieringskunsten die daarbij ho-
ren en die Achnaton zo hoog in het vaandel droeg 
tezamen met de Aton-verheerlijking. We zien ver-

volgens ook de tegenreactie van Toetanchamon's re-
gering, namelijk de terugkeer naar het traditionele 
polytheïsme, voordat het eind van zijn leven geëvo-
ceerd wordt met zijn dood en begrafenis.  

 

 
Afb. 3. De gereconstrueerde geschilderde kamer (© 
FTPL P. Fagnoul). 

 
Vervolgens wordt het graf van de jonge farao be-
licht. De grafkamer is zorgvuldig gereconstrueerd in 

de staat waarin het in de winter van 1922-1923 werd 

ontdekt (Afb. 4). Dit dankzij nauwgezette kopieën 
van de hand van de ateliers van het Ministerie van 
Egyptische Oudheden. De complexiteit van Carters 

studie wordt hier getoond dankzij foto's van de tijd, 
evenals een filmische opname van Harry Burton en 
Albert M. Lythgoe, alvorens de bezoeker de uitzon-
derlijke rijkdom van de grafschat van de koning kan 

bewonderen. Een schat die, afgezien van de onge-
veer 250 kg gouden objecten, vooral een historische 
schat betreft, die de bezoeker in staat stelt de leef-

wereld van de farao te reconstrueren. 
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Afb. 4. De gereconstrueerde grafkamer (boven) en 

de kopie in de maak (onder) (© FTPL P. Fagnoul).  

 
 
Toetmania 

De tentoonstelling eindigt met een terugkeer naar 
de moderne tijd, met een sectie gewijd aan de ver-
schillende vormen van de Toetanchamon-gekte, ook 
wel Toetmania genoemd, die de wereld van 1923 tot 

vandaag in vuur en vlam zetten.  
 
Zo stonden verschillende notabelen erop Howard 

Carter bij te staan in zijn zoektocht. Bijvoorbeeld 
ook koningin Elisabeth van België, die tweemaal de 
opgraving bezocht (afb. 5). 5  Zij stond er persoonlijk 
op Carter te assisteren bij de ontdekkingen vanaf 

1923 en was duidelijk door de Egyptische oudheden 
gefascineerd. We zien haar dan ook vaker op foto’s 
staan in het gezelschap van haar persoonlijke egyp-

toloog Jean Capart, op dat moment de enige 

 
1 Fonds national de la recherche scientifique de Belgique 
/ université de Liège, d.laboury@uliege.be. 
2 AVL, anneleenvandewater@hotmail.com 
3 Uitgevoerd door het Ministerie van Oudheden van de 
Arabische Republiek Egypte.  
4 De reconstructie is uitgevoerd dankzij de expertise van 
Hugues Tavier, restaurateur van de Belgische Archeolo-
gische Missie. Tavier heeft gedurende meer dan 15 jaar 

professor in de Egyptologie in België (verbonden 
aan de Universiteit van Luik).  
 

 
Afb. 5. Koningin Elisabeth op bezoek bij de opgra-
ving (bron: Archives du Palais Royal de Belgique).  
 

Haar betrokkenheid en die van andere notabele tijd-
genoten, maar ook de impact van het de vondst zelf 
hebben geleid tot de Toetmania die een era ken-

merkte, maar die ook geresulteerd heeft in de ont-
wikkeling van de Egyptische wetenschap in België 
(met de Queen Elizabeth Egyptological Foundation, 

in Brussel).  

Ook vandaag leeft de fascinatie van en voor de jonge 
farao voort. Er wordt namelijk nog steeds onderzoek 
gedaan naar hem, onder andere door middel van pa-

leogenetica en studies naar het fysieke uiterlijk van 
de jonge vorst.  
 

De tentoonstelling in Europa Expo Luik, maar 
vooral de boodschap die de tentoonstelling wil over-
brengen, illustreert perfect hoe helder Toetancha-
mons ster, een eeuw na zijn herontdekking, nog 

schittert aan het Egyptische firmament en daar an-
dere grote farao’s, zoals  Ramses, vergezelt.  
 

De tentoonstelling is nog te bezoeken tot 31 augus-
tus 2020!  
 
 

onderzoek en restauratiewerken uitgevoerd in de The-
baanse graftombes en  voltooit momenteel een proef-
schrift in de geschiedenis van experimentele kunst over 
Egyptische schildertechnieken tijdens de 18de dynastie.  
5 Dankzij de persoonlijke archieven van de koningin, die 
voor de gelegenheid zijn uitgeleend door het Koninklijk 
Paleis.  
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