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HARRY BENSCHOP

Medio juli, toen dit interview werd 

afgenomen, was 7 van de 16 hec-

tare onder handen genomen. Het 

archeologisch onderzoek van de 

rondweg ligt daarmee op schema. 

Tegen Sinterklaas verwachten de 

archeologen met het veldwerk 

klaar te zijn.

De grens

Dubbele greppels worden wel 
vaker gevonden. Ertussen, aan het 
maaiveld, heeft dan een houtwal 
gelegen. Dat geheel vormde een 

Een eigenzinnige pottenbakker

Graven op het tracé van de rondweg (2)

perceelscheiding. Kan het nog 
toeval zijn als die dubbele greppels 
precies op de landsgrens liggen? 
“Elke keer dat we met het archeo-
logisch onderzoek de enclavegrens 
over gingen, werden die greppels 
aangetroffen. Van de houtwal is 
niets meer terug te vinden. Drie 
keer hebben we dit fenomeen tot 
nog toe geregistreerd”, constateert 
archeoloog Bart Van der Veken. 

In april heeft hij mij voor Van 
Wirskaante bijgepraat over de 
stand van zaken van het archeolo-
gisch onderzoek op het tracé van 
de rondweg tot dan toe. Nu, drie 
maanden later, praten we verder. 
Bij het interview schoven voor 

specifieke onderwerpen nog enkele 
archeologen aan.
“Eén greppel als perceelscheiding 
vinden we heel vaak bij archeolo-
gisch onderzoek. Door de dubbele 
greppels die we nu aantroffen, 
typisch voor een houtwal, is de 
perceelscheiding hier in Baarle al 
duidelijker geaccentueerd. Door de 
ligging op de huidige enclavegrens 
geeft het nog een andere dimensie. 
Het krijgt dan meer betekenis: niet 
alleen een scheiding tussen twee 
percelen, maar een aanduiding van 
de grens.” Bart heeft de kaart met 
de ingemeten greppels op de ka-
dastrale minuut van 1832 gelegd. 
“Het klopt precies, de houtwal ligt 
exact op de enclavegrens.”
In de vorige Van Wirskaante repte 
Bart al over een karrenspoor even-
wijdig aan de grens. “Dat hebben 
we maar één keer aangetroffen. 
Wel hebben we nog een diep paal-
gat, precies op de grens, gevonden. 
Dat was 1.20 m diep. Het zou een 
aanduiding van de grens – van een 
grenspaal – kunnen zijn geweest. 
Maar dat is louter speculeren.”
De archeologen hebben nog geen 
antwoord op de vraag wanneer 
die grenzen door een houtwal met 
greppels zijn vastgelegd. “Er is op 
die locaties geen vondstmateriaal 
aangetroffen”, zegt Bart. “Dus heb-
ben we ook geen vat op de juiste 
periode waarin de greppels zijn 
aangelegd. Het is in elk geval in de 
Nieuwe Tijd. Het spreekt het

De enclavegrens: links België, rechts Nederland. Aan de linkerkant is ook het 
karrenspoor te zien. Parallel eraan liggen twee greppels, restanten van een 
houtwal. 
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ontstaan van Baarle-Hertog en 
Baarle-Nassau niet tegen”, consta-
teert Bart nuchter tot besluit.

Laagte bij Nijhoven

Achter de Sint Salvatorkapel bij 
Nijhoven ligt een natuurlijke laagte, 
een van de voedingsbronnen van 
een beekje dat in noordoostelijke 
richting wegstroomt, misschien 
zelfs wel de bron. Na de laatste 
ijstijd is deze laagte door veenvor-
ming steeds meer opgevuld. Vanaf 
de 17e eeuw ook door de boeren.
Zo’n laagte vraagt een iets andere 
aanpak voor het archeologisch 
onderzoek, verklaart Bart. “Van-
wege het grondwater moeten 
er smallere werkputten worden 
aangelegd. Anders loopt het vol, 
of moet er worden gepompt.” Er is 
weinig op deze lage plek gevon-
den. Maar wat zou je daar ook 
kunnen verwachten? “Zeker niet 
ondenkbaar is een brug”, geeft 
Bart aan. “Of beschoeiing van een 
gracht. En natuurlijk greppels en 
kuilen. Kuilen die worden gebruikt 
als drinkpoelen voor het vee.”
“Op zo’n lage plek kijk je naar 
andere dingen”, vervolgt Bart. “Er 
hebben zeker weten geen huizen 
gestaan. Net ten noorden van de 
laagte bij Nijhoven is een mid-
deleeuwse boomstamput aan-
getroffen. Daar is aardewerk in 
gevonden dat uit de 11e en 12e 
eeuw dateert. Eigenlijk verwachten 
we net ten westen van die laagte 
veel huizen uit die periode.” Dat is 
nu niet onderzocht, want het ligt 
buiten het onderzoeksgebied. Er is 
ook een Romeinse waterput aange-
troffen. “Althans de constructie lijkt 
Romeins”, stelt Bart voorzichtig. 
Ten westen ervan, buiten het tracé, 
zal vermoedelijk Romeinse bewo-
ning liggen, die zone ligt namelijk 
hoger. 

De kaart met de ingemeten greppels op de kadastrale 
minuut van 1832 gelegd.

Onder de buitenste greppel op de enclavegrens zijn twee 
vergelijkbare paalgaten aangetroffen, vermoedelijk een 
overblijfsel van een grensaanduiding met een houten paal. 
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schap er zich heeft ontwikkeld, in 
welke tijdsspanne, enzovoorts. Met 
zaden- en pollenonderzoek kan de 
lokale vegetatie en economie wor-
den achterhaald. Hoe zag Baarle 
er in die tijd uit? Wat verbouwden 
de boeren toen?” Op basis van de 
eerste gegevens durft Bart al wel 
te concluderen dat de veenvorming 
op deze plek vrij vroeg is begon-
nen: “Kort na de laatste ijstijd, zo’n 

De laagte achter de bidtuin van de kapel bij Nijhoven is op 
de hoogtekaart in het blauw aangegeven. Ook de locaties 
van de waterputten staan aangegeven.

De houten constructie van een (vermoedelijk) Romeinse 
waterput.

Het bemonsteren van de veenlaag in 
de laagte bij Nijhoven.

Op dit soort – lage – plekken is 
landschaps- en bodemonderzoek 
minstens zo belangrijk als archeo-
logisch onderzoek. “Veel gegevens 

moeten nog worden geïnter-
preteerd”, zegt Bart. “Door een 
datering van de (veen)lagen willen 
we een idee krijgen hoe het land-

Romeinse waterput

Romeinse waterput

Waterput, onbekende datering

Middeleeuwse waterput
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11.000 jaar geleden.” De beek-
daldeskundige en archeobotanici 
moeten alle gegevens nog gaan 
uitwerken.
Op natte plekken komen archeolo-
gen nogal eens voor verrassingen 
te staan. “Je weet niet wat je gaat 
tegenkomen. Hoe nat het is. Hoe 
je het werk precies moet gaan 
uitvoeren. Je hoopt dat je geen 
grondwaterbemaling nodig hebt. 
Dat is niet alleen een kostenfac-
tor, maar bepaalt voor een deel 
ook je plan van aanpak. Stilletjes 
hoop je dat zo’n laagte is gebruikt 
als rituele plaats. Dat je er bijlen, 
aardewerkdeposities of skeletten 
aantreft. Maar de kans daarop is 
ongeveer gelijk aan het winnen van 
de jackpot.” Helaas voor Bart, de 
laagte bij Nijhoven is een normaal 
‘standaard ven’. “Wel bijzonder is, 
dat de bewoning bij dit ven eigen-
lijk tot aan de ‘natte zooi’ door-
loopt”, zegt Bart. “Aan de randen 
van de laagte hebben we dan die 
waterputten aangetroffen en aan 
de andere kant, richting Nijhoven, 
lag al meteen de volgende huis-
plattegrond.”

Vuursteenvindplaats

Op een andere natte plek, bij 
Boschoven, is bij een eerste 
verkenning vuursteen aangetroffen. 
Projectleider Cyriel Verbeek is hier 
meer in thuis: “Vuursteenonder-
zoek is zeer kostelijk”, steekt Cyriel 
van wal. “Omdat het heel arbeids-
intensief is. Doe je bij normaal 
veldwerk 800 m2 per dag, bij 
vuursteen kom je op een dag niet 
verder dan 5 of ten hoogste 10 
m2.”
Bij die eerste verkenning zeven jaar 
geleden werd bij Boschoven op 
een paar vierkante meter vuursteen 
aangetroffen, zowel uit de mesoli-
thische als neolithische tijd. Cyriel: 

“Vanwege de kosten ga je niet 
direct een groot terrein op vuur-
steen onderzoeken. Eerst probeer 

je met enkele boringen in en naast 
de oude proefsleuven meer idee te 
krijgen of het de moeite waard is 
nader onderzoek uit te voeren. Als 
je besluit om verder te gaan, wordt 
er heel systematisch geboord, in 
een vast grid, om de twee - drie 
meter (zie het grid van de boor-
putjes in de afbeelding). Bedenk 
dat een vuursteenvindplaats niet 
veel groter is dan een tent. Je vindt 
ook alleen heel kleine fragmentjes 
vuursteen. Van elke boring wordt 
bekeken wat er aan vuursteen 
zit. Om de uit de boring komende 
grond te zeven, gebruiken we 
een kruiwagen met een bodem 
van gaas. De grond wordt er ter 
plaatse, met een mobiele instal-
latie, met water uitgespoeld. Het 
vuursteen blijft op het gaas achter.”

Het zetten van een boring. De 
boorinhoud wordt later uitgezeefd, op 
zoek naar stukjes vuursteen.

boring zonder archeologische indicator

boring met vuursteen

boring met natuursteen

legenda

met E-/B-horizont

met BC-horizont

begrenzing vuursteenvindplaats

met C-horizont (afgetopt)

puttenplanveen

schaal 1: 400

De blauw omkaderde ‘vuursteenvindplaats’ wordt verder onderzocht.
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Hondenhokken

Als de resultaten zodanig zijn 
dat uitgebreid onderzoek is 
gerechtvaardigd, volgt het meest 
tijdrovende deel van het vuur-
steenonderzoek. Cyriel: “Dan gaan 
we vakjes van precies een halve 
meter op een halve meter afgraven, 
in laagjes van 10 cm. Die grond 
wordt gezeefd, vuursteendeeltjes 
groter dan 3 mm blijven op de zeef 
liggen. Ook dit zeven gebeurt ter 
plaatse. De laagjes grond van een 
kwart vierkante meter worden in 
vakjes geschept en in zeefkruiwa-
gers gegooid. Vier of acht vakjes 
worden gelijktijdig onder handen 
genomen. De bakken waarin de 
kruiwagens naast elkaar staan, 
noemen wij ‘hondenhokken’. Ook 
nu weer wordt de grond er met 
water uitgespoeld. Zo krijg je een 
goed beeld wat er per laagje van 
tien centimeter dik op een kwart 
vierkante meter aan vuursteen in 
de grond zit. Op die manier worden 
vuursteenconcentraties in beeld 
gebracht.”
Voor de locatie Boschoven hebben 
de onderzoekers voorgesteld een 
kleine zone verder te gaan zeven. 
Juist in die zone is bij de eerdere 
boringen vuursteen aangetroffen. 

Op het kaartje is de te onderzoeken 
zone blauw omlijnd als ‘vuursteen-
vindplaats’. Het zit op de overgang 
van een laagte naar een hoogte, 
precies op de flank dus. “Dat 
onderzoek gaat begin augustus van 
start”, geeft Cyriel aan. “Er wordt 
een tweede team onderzoekers 
opgezet, naast de oorspronkelijke 
groep die het ‘standaard’ veldwerk 
voor zijn rekening neemt.”
“Soms is het resultaat heel dif-
fuus”, vervolgt Cyriel. “Dan kun 
je alleen concluderen dat er op 
een plek wel iets is geweest in de 
steentijd. Maar op andere plaat-
sen blijft er veel vuursteen op het 
gaas in de hondenhokken achter. 
Dan moet je denken aan zo’n 20 
stukjes vuursteen per vakje. Dat 
zijn dan de plaatsen waar in die 
tijd, in een tent, mensen bezig zijn 
geweest met vuursteen, met het 
maken van gereedschap.”
“Aan de glans van de stukjes 
vuursteen die je vindt, kun je zien 
waar het voor is gebruikt. Als het 
vuursteen een glans heeft, heeft 
het gediend als gereedschap om 
vet van de huid van beesten te 
schrapen. Vind je gebroken pijl-
punten, dan werden er op die plek 
pijlen gemaakt of hersteld”, besluit 
Cyriel.

Raadselachtig vierkant

Ongeveer halfweg de Alphense-
weg en de Oordeelsestraat is 
een vierkante greppelstructuur 
gevonden. “Smalle greppeltjes 
vormen een vierkant van 18 op 
18 meter”, wijst Bart op de kaart 
aan. “Net iets zuidelijker hebben 
we dan nog een greppel gevonden 
die precies evenwijdig lag aan één 
zijde van het vierkant. Die heeft 
ongetwijfeld iets met het vierkant te 
maken. Onder de greppeltjes van 
het vierkant hebben we paalkuilen 
aangetroffen. Daar heeft dus een 
‘palissade’ gestaan, vermoedelijk in 
de ijzertijd.” 

Wat kan dat dan zijn geweest? 
“In dit soort situaties word heel 
vaak gedacht aan een heiligdom. 
Binnen zo’n vierkant vind je dan 
allerlei andere structuren en/of 
begravingen”, antwoordt Bart. 
“Maar we hebben nu helemaal 
niets gevonden dat in die richting 
wijst. Ook binnen het vierkant is 
niets gevonden dat ons verder zou 
kunnen helpen.” Cyriel drukt dan 
ook elke speculatie over wat er zich 
heeft afgespeeld in het vierkant, 
resoluut de kop in: “Zet er maar 
een heleboel vraagtekens achter!”

De zeefkruiwagen. De ‘hondenhokken’ (bij een andere opgraving).
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Overzicht van het tot medio juli onder handen genomen tracé, van Alphenseweg tot Nijhoven. De drie delen sluiten op elkaar aan.
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Overzicht van het tot medio juli onder handen genomen tracé, van Alphenseweg tot Nijhoven. De drie delen sluiten op elkaar aan.
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Van noord naar zuid

In het begin van het interview zijn 
we van hot naar her gesprongen op 
het onderzochte tracé van de rond-
weg. Tijd om er wat meer structuur 
in aan te brengen. Vorige keer 
heeft Bart aangegeven uit welke 
tijdsperioden er bij het veldwerk 
iets is gevonden. Nu lopen we het 
onderzochte tracé van noord naar 
zuid af. We beginnen net iets ten 
noordwesten van de Alphenseweg 
en eindigen achter de kapel van 
Nijhoven, waar de archeologen 
medio juli nog druk bezig waren. 
Zie voor de genoemde locaties ook 
de kaart op pagina 58 en 59. 

A  Ten noordwesten van de Alp-
henseweg zijn erven uit de brons-
tijd en ijzertijd aangetroffen. 

B  Net aan de overkant van de 
weg is een Merovingische hutkom 
gevonden. Het is – op die plek – 
het enige spoor uit die tijd. De foto 
op de voorkant van de vorige Van 
Wirskaante laat die plek tijdens 
het veldwerk zien. Iets verder zijn 
gebouwplattegronden gevonden 
uit drie verschillende perioden: uit 
de midden- en late bronstijd, uit 
de vroege ijzertijd en uit de late 
ijzertijd/Vroegromeinse tijd. Die 
laatste vondst was zo bijzonder, 
dat tijdens het veldwerk is besloten 
ook onder de Visweg te kijken en 
de zone volledig open te leggen. 

“Door het werkterrein wat uit te 
breiden is het gelukt de ligging van 
drie grote huizen uit de ijzertijd/
Vroegromeinse tijd helemaal bloot 
te leggen”, stelt Bart tevreden vast. 
“Die huizen hebben er ongeveer in 
50 v. Chr. gestaan.”

Nog iets zuidelijker zijn gebouw-
plattegronden aangetroffen die iets 

later in de Romeinse tijd zijn te 
dateren. “Het zijn typische Alphen/
Ekeren-huizen”, aldus Bart.

C  Zo’n honderd meter van de 
Alphenseweg af zijn een tweede 
en derde hutkom uit de Merovin-
gische tijd gevonden. Naast de 
hutkommen – daar verrichtten de 
bewoners hun werkzaamheden 
– zijn er op deze plaats ook een 
huis en waterput uit dezelfde tijd 
gevonden.

D  De volgende plek waar de 
archeologen iets hebben aangetrof-
fen is ter hoogte van het ‘vierkant’. 
Ook al omdat er geen vondstma-
teriaal is gevonden, moet een slag 
om de arm worden gehouden voor 

Scheppen, opa, scheppen! Bezoek 
van het kleinkind.

de tijd waarin het vierkant er heeft 
gelegen: vermoedelijk ijzertijd.

E  Net ten noorden van de enclave-
grens zijn huizen en voorraadkui-
len uit de bronstijd aangetroffen.

F  Op die grens zijn voor de eerste 
keer sporen van een houtwal met 
dubbele greppels gevonden: een 
duidelijke perceelscheiding die 
tegelijk de enclavegrens markeert. 
Op deze plek was ook het karren-
spoor te zien. Een greppel haaks 
op de enclavegrens loopt door tot 
aan de Oordeelsestraat.

G  Ten zuiden van de Oordeel-
sestraat is een hele grote cluster 
met erven uit de brons- en ijzertijd 
aangetroffen. “Die dateren uit ver-
schillende perioden. De gebouwen 
zijn over elkaar heen gebouwd. 
Ook het materiaal wat we op deze 
plek hebben gevonden en het type 
bebouwing wijst erop dat hier 
langere tijd is gewoond”, zegt Bart. 
Heel enthousiast is hij over het 
aantreffen van enkele stakenrijen: 
“Dat is heel uitzonderlijk. Een 
stakenrij verraadt een vroegere 
afscheiding van een erf, of voor het 

Een gebouwplattegrond vanuit de lucht gezien. Deze foto is 
met een drone genomen.
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vee. We hebben één erf gevonden 
met stakenrijen, waarvan een 
deel dubbel.” Een stakenrij is te 
herkennen aan op een rij liggende 
rondjes van 8 tot 15 cm diep. 
Tenslotte is op deze plek nog één 
heel grote ‘structuur’ gevonden met 
een dubbele palenrij. De structuur 
wordt als een gebouwplattegrond 
geïnterpreteerd. Dit gebouw dateert 
uit de vroege ijzertijd.

H  Op de volgende grensovergang 
– net ten noorden van het weggetje 
Akkers – zijn opnieuw houtwallen 
met dubbele greppels aangetrof-
fen. “Uit de Nieuwe Tijd”, legt Bart 
ten overvloede uit. “Die houtwal 
zien we zowel langs de grens die 
noord-zuid loopt als de oost-west 
lopende enclavegrens.” Hij geeft 
nog aan dat er in dit deel van het 
traject, vanaf de Oordeelsestraat, 
ook sporen van gevechtshandelin-
gen uit de Tweede Wereldoorlog 
zijn gevonden. 
“Op twee plaatsen waar grana-
ten zijn ingeslagen, hebben we 
granaatscherven gevonden. Een 
granaat van een Duitse pantser-
tank is door de EOD tot ontploffing 
gebracht.” 

I  Ten zuiden van Akkers zijn ver-
schillende gebouwplattegronden uit 
de late ijzertijd of Vroegromeinse 
tijd aangetroffen.

J  Dan zijn we bij de laagte achter 
de Sint Salvatorkapel op Nijhoven 
aangekomen, het begin van het 
beekdal. 
“Meest opvallend zijn de waterput-
ten op de rand van de laagte. Aan 
de noordkant een Middeleeuwse 
boomstamput uit de twaalfde 
eeuw. Aan de westzijde een put 
uit de Romeinse tijd, althans 
de constructie lijkt Romeins”,  
waarschuwt Bart nogmaals voor 
al te overhaaste conclusies. Op 
deze plaats gaat nog aanvullend 
landschaps- en bodemkundig 
onderzoek plaatsvinden. 

K  Tegen Nijhoven aan was het 
werk medio juli in volle uitvoering. 
Hier zijn de archeologen gestuit op 
een nederzetting uit de volle Mid-
deleeuwen. 
“We hebben er nu al verschillende 
huizen aangetroffen, boerderijen 
met bijgebouwen. En kuilen waar-
van we de functie nog niet hebben 
kunnen achterhalen.”

Veel kantoorwerk

Hoekpaal (kopse kant) van een Vroegromeinse 
gebouwplattegrond. De restdiepte van het grondspoor 
bedroeg nog ruim 120 cm.

De gewassen vondsten liggen te 
drogen in de tijdelijke kantoorruimte.

Wie denkt dat archeologen de 
meeste tijd in het veld doorbren-
gen, heeft het mis. Heel veel moet 
op het kantoor worden verwerkt 
of uitgezocht. Meestal gebeurt 
dat na het veldwerk. Vanwege de 
lange duur van het onderzoek op 
de rondweg in Baarle wordt al veel 
kantoorwerk tijdens de opgraving 
gedaan. Het onderzoeksteam heeft 
er een ruimte voor gehuurd op het 
industrieterrein.
Vondstmateriaal, denk daarbij 
vooral aan aardewerk, wordt naar 
het kantoortje gebracht. “Het 
wordt eerst gewassen. We hebben 
er zelfs een kleine wasinstallatie 
voor gemaakt”, wijst Bart me aan. 
”Daarna wordt het in plastic kratjes 
gedroogd. Vervolgens uitgesplitst 
per categorie (o.a. steen/aarde-
werk/glas/metaal), op ouderdom. 
We bergen het op in kartonnen 
dozen. Natuurlijk houden we 
nauwgezet bij waar we het materi-
aal precies hebben gevonden.” Op 
gezette tijden komen dan de ‘mate-
riaalspecialisten’ langs om er alvast 
een eerste blik op te werpen.
“Alles wordt ingevoerd in een 
database. Ik heb het dan over 
het vondstmateriaal maar ook de 
structuren, zoals de gebouwplatte-
gronden. Verder de greppels en het 
al eerder genoemde karrenspoor”, 
gaat Bart verder. “Alle structuren 
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krijgen een nummer, waarbij dan 
al een voorlopige indeling in de tijd 
wordt gemaakt. Dat doen we op 
basis van het type plattegrond, of 
ook wel aan de hand van het op 
die plaats gevonden aardewerk.”
Veel van dat invoerwerk wordt 
gedaan door Marlien Janssens. Zij 
heeft mij met de spreekwoordelijke 
druk op de knop tijdens en na het 
interview de nodige informatie 
gegeven. “Heel wat gebouwstructu-
ren zijn in het veld goed zichtbaar, 
zeker toch voor doorgewinterde ar-
cheologen. Maar soms krijg ik pas 
achter de pc, als alle veldinforma-
tie is ingevoerd, er een beeld van. 
Veel sporen zijn onduidelijk, zijn 
vervaagd, uitgeloogd door de tijd. 
Door gegevens digitaal te bewer-
ken, vallen ineens dingen op, zien 
we verbanden”, maakt Bart zijn 
verhaal over het kantoorwerk af. 

Specialisten in aardewerk

Van de drie aardewerkspecialisten 
heeft Simone Bloo van bureau 
BAAC het meeste werk. Zij is de 
aardewerkdeskundige prehistorie; 
zij is gespecialiseerd in het aarde-

werk van de brons- en ijzertijd. De 
twee andere specialisten – Frederi-
que Reigersman (ADC ArcheoPro-
jecten) voor Romeins aardewerk 
en Martin Schabbink (RAAP), 
gespecialiseerd in de Middeleeu-
wen en Nieuwe Tijd – hoefden tot 
nu toe minder vaak naar Baarle af 
te reizen.
Normaal puzzelen de aarde-
werkspecialisten na een opgraving 
op hun eigen kantoor. Vanwege 
de uitzonderlijk lange duur van 
het onderzoek op het tracé van de 
rondweg komen ze nu naar Baarle. 
Met het oog op een publieks-
moment vóór het einde van de 
opgravingen worden enkele potten 
alvast in elkaar gezet.

‘Grote lappen’

Simone was erg blij met de grote 
stukken aardewerk uit de prehis-
torie die de veldwerkers hadden 
gevonden. “Ik was echt blij met die 
grote lappen’, zegt ze enthousiast. 
Ze houdt een zak omhoog waarin 
nog wat ‘grote lappen’ zitten. “Dat 
maakt het goed mogelijk potten te 
reconstrueren én er wat meer over 
te zeggen.” Hoeveel tijd heb je nu 
nodig om zo’n pot te reconstrueren, 

vraag ik nieuwsgierig. “Voor de vijf 
potten die in drie sporen (op drie 
verschillende plekken, red.) zijn 
gevonden, had ik zo’n drie dagen 
nodig.” De uiteindelijke reconstruc-
tie duurt veel langer. “Eerst leg ik 
de grote stukken op tafel. En ga 
ik zoeken welke scherven bij welk 
groot stuk horen”, legt Simone me 
uit. “Daarmee bouw ik de pot zo 
ver als mogelijk op. Een gespeciali-
seerd bedrijf zorgt voor de uitein-
delijke reconstructie. Daar worden 
de ontbrekende stukken aangevuld 
met gips. Gips heeft een andere 
kleur zodat in de uiteindelijk ge-
reconstrueerde potten goed opvalt 
welke delen van oorspronkelijk 
materiaal zijn en wat is aangevuld. 
Meerdere op deze manier weer op-
gebouwde potten uit verschillende 
perioden zijn al in elkaar gezet.

Een lesje pottenbakken

“Als we een complete pot aantref-
fen dan is de vorm een belangrijk 
element om tot de juiste datering te 
komen. Aan zijn vorm is een pot in 
de tijd te dateren. Ik kijk dan naar 
de rand, hals, schouder, buik en 
bodem van een pot. Het geeft al-
lemaal informatie in welke tijd we 

De gewassen en gedroogde vondsten 
worden gesplitst, gewogen en in 
zakjes gestopt, per vondstcategorie.

Simone Bloo past het aardewerk aan elkaar.
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een pot moeten plaatsen.” Meestal 
treffen veldwerkers kleine scherven 
aan in plaats van complete potten 
of zulke grote lappen als hier in 
Baarle. “Dan moet ik het doen met 
de kenmerken op de scherf zelf.” 
Geduldig legt Simone me uit waar 
ze allemaal op let.
“Een pot is gemaakt van klei. Die 
is te zacht om zonder toevoegingen 
te gebruiken. De klei moet worden 
verschraald, zo noemen we dat.” 
Die verschraling kan gebeuren 
door zand toe te voegen in het 
productieproces, of stro, gras of 
ander organisch materiaal. Soms 
worden oude scherven gebruikt 
die stuk worden geslagen tot gruis 
(= potgruis/chamotte), of er wordt 
mineraal materiaal zoals grind en  
kwarts toegevoegd, om de klei te 
verschralen. “Gebroken kwarts 
komt bijvoorbeeld vooral in de 
bronstijd voor. De verschraling kan 
dus de pot  dateren in die tijd”, 
doceert Simone. Ze laat me enkele 
stukjes verschraald aardewerk zien.
De manier waarop de wand van 
een pot is afgewerkt, geeft even-
eens informatie over de tijd waarin 
die is gemaakt. “Besmijting is het 

woord dat archeologen daarvoor 
gebruiken”, gaat Simone verder. 
Het duurt even voordat ik begrijp 
wat zij nu precies bedoelt met 
‘besmijting’. “De wanden van een 
pot worden afgewerkt met natte 
klei. De pottenbakker pletst het 
er met zijn handen op. Dat geeft 
een bepaald reliëf op een pot, dat 
op stukjes scherf nog goed is te 
zien. In de late bronstijd is het een 
vrij fijn reliëf, in de vroege ijzer-
tijd is het al grover. In de daarop 
volgende midden-ijzertijd, smeet 
de pottenbaker echt grove klodders 
op de pot.” Zelfs voor een leek zijn 
die verschillen heel goed te zien. 
“We zullen op een publieksmoment 
scherven uit verschillende perioden 
klaar leggen. Kan iedereen het zelf 
‘voelen’ uit welke tijd een scherf 
dateert.”
Versiering is ook een belangrijke 
aanwijzing om de pot te dateren. 
In de late bronstijd hebben ze 
met stokjes en vingers de pot in 
verschillende motieven bewerkt, in 
de midden-bronstijd volstond een 
enkele vingertopindruk. 

“In heel veel perioden is het aarde-
werk gepolijst. Die afwerking zegt 
dus niet direct iets over wanneer 
dat stuk aardewerk is gemaakt”, 
aldus Simone. Veel bepalender 
is de wanddikte van een pot. “In 
de midden-bronstijd maakten ze 
potten waarvan de wanden wel tot 
2 cm dik waren. Later, in de late 
bronstijd waren de wanden veel 
dunner, tot zo’n 5 mm”,  besluit 
Simone haar ‘lesje pottenbakken’.

Een eigenzinnige pottenbakker

Bij opgravingen worden meestal 
alleen scherven gevonden. “Bijzon-
der aan de opgraving in Baarle zijn 
de grote kuilen waarin voorraadpot-
ten hebben gestaan.” Simone is 
er heel enthousiast over: “Die zijn 
goed bewaard gebleven. De kuilen 
zijn niet omgeploegd, de potten 
zijn niet echt kapot. Het zijn echt 
grote potten geweest, wel 60 tot 
80 cm hoog. Ze stonden vast in 
een kuil. Daaruit leiden we af dat 
er voorraad in werd bewaard.”
Deze potten zijn ten noorden van 

Enkele passende en aaneengeplakte 
scherven van een prehistorische pot.

Een kuil gelegen in een huisplattegrond. In deze kuil is 
veel aardewerk gevonden, waaronder een grotendeels 
bewaarde voorraadpot.
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de Oordeelsestraat aangetroffen. 
Marlien haalt er de grote overzicht-
stekening bij: “In de eerste locatie 
‘prehistorie’ ten noorden van de 
Oordeelsestraat.” De grote potten 
zijn al in elkaar gezet.
Simone kijkt me aan, heeft duide-
lijk een binnenpretje: “Baarle had 
toen een eigenzinnige pottenbak-
ker”, lacht ze. “Die maakte zijn 
potten net wat anders dan we ze 
verder in Zuid-Nederland aantref-
fen.” 
In zijn proefschrift over aarde-
werken potten in Zuid-Nederland 
beschrijft Peter van den Broeke een 
aantal typen potten die kenmer-
kend zijn voor dit deel van Neder-
land. Hij heeft zich gebaseerd op 
de opgravingen van Oss-Ussen en 
dat, zeg maar, doorvertaald naar 
Zuid-Nederland, zegt Simone. Het 
is hét handboek voor de aarde-
werkdeskundigen. “De in Baarle 
gevonden potten passen wel in 
het systeem van Van den Broeke. 
Om precies te zijn, het is type 13, 
midden-ijzertijd. Maar  de rand-
uitvoering wijkt er een ietsje van 
af. Een eigenzinnige pottenbakker 
dus.”

‘Baarle zó vol’

We zeggen het zelf ook vaak: 
‘Baarle is uniek’. Dan doelen we 
vooral op de enclavesituatie. Grap-

pig dat de archeologen het woord 
‘uniek’ ook meermalen in de mond 
nemen, voor de opgraving op het 
tracé van de rondweg.
“Het valt echt op hoe vol Baarle 
is”, gaat Simone enthousiast 
verder. “Nergens hebben we een 
echt lege zone aangetroffen. Wat in 
Baarle ook zo bijzonder is, is dat 
we een heel groot gebied kun-
nen onderzoeken. En dan vinden 
we sporen uit veel tijdsperiodes. 
En wat ook zo bijzonder is: veel 
is goed  bewaard gebleven.” Heb 
je voor dat laatste een verklaring, 
vraag ik Simone. “Dan moet je op 
de eerste plaats eraan denken dat 
je op het zand zit. De rondweg ligt 
ook buiten de bebouwde kom en 
dus nooit verstoord geweest. En er 
is veel in kuilen ingegraven.”

Wetenschappelijk interessant

‘Heb je veel gevonden’, is een 
vraag die een archeoloog vaak 
wordt gesteld. Simone: “Voor 
archeologen is dat niet zo inte-
ressant. Hoewel, we vinden het 
vanzelfsprekend wel leuk.” Eerder 
had Bart mij in iets andere bewoor-
dingen hetzelfde verteld: “Geen 
goud of zilver, jammer hé”, is zijn 
standaardgrapje. “We zijn meer 

geïnteresseerd in de exacte tijdsda-
teringen. Zo komt een verhaal tot 
leven hoe een streek is bewoond, 
op welke plekken en voor hoe 
lang.” Daarnaast zijn archeologen 
juist geïnteresseerd in ‘afwijkin-
gen’. “In Baarle zie je bijvoorbeeld 
invloeden vanuit het zuiden, vanuit 
Noord-Frankrijk”, vult Simone aan. 
“Dat maakt het werk zo interes-
sant, ook vanuit wetenschappelijk 
perspectief.”
Met die bril geeft Simone me nog 
enkele vragen mee waar archeo-
logen mee bezig zijn. “Waarom 
lagen er in zo’n kuil zoveel potten? 
Hoe zag het leven er in die tijd uit? 
Wat hebben ze met die schalen 
gedaan? Het maakt nogal wat uit 
of je alleen verbrand materiaal 
aantreft of potten die alleen in 
graven worden aangetroffen.” Ze 
besluit haar toelichting met de 
verwachting dat de archeologen 
in Baarle, met de resultaten van 
het onderzoek op het tracé van de 
rondweg, verder kunnen komen 
met die vragen.

De kuilen die in de Vroegromeinsetijd 
de palen van het dak van een 
boerenwoning hebben gedragen, zijn 
soms nog diep bewaard.

Een gecoupeerde huisplattegrond. De paalsporen die aan de 
dragende structuur van het huis behoren, zijn aangeduid met 
een paaltje.

Foto’s en kaartmateriaal bij dit artikel 
zijn ter beschikking gesteld vanuit 
het project Archeologisch onderzoek 
‘Opgraving randweg Baarle-Nassau/
Hertog’. 


