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Het urnengrafveld van Meerhout-Zittaart: een frisse kijk op oude gegevens leidt tot 
nieuwe inzichten (prov. Antwerpen, België)

1. Inleiding

Zittaart is een gehucht van Meerhout, gelegen in het oosten 
van de provincie Antwerpen (fi g. 1). De site is gelokaliseerd 
tussen de huidige Alvinnenberg en Kwachtstraat. In de nabij-
heid situeert zich het toponiem Heiblokken (CAI-nr101337) 
(fi g. 2). Dit grafveld wordt daarom soms ook Zittaart/Hei-
blokken genoemd. Het grafveld was aangelegd op de wes-
telijke uitloper van een heuvelrug, zowat 25m boven de zee-
spiegel. Deze rug was omgeven door natte depressies. Deze 
zijn omgezet in weiland (Roosens & Meex 1975).

Het grafveld werd in 1968 ontdekt toen bij het ploegen cre-
matieresten en fragmenten van urnen aan het licht kwamen. 
De heer R. Foblets bracht daarna de toenmalige Nationale 
Dienst voor Opgravingen (NDO) op de hoogte van deze 
vondst (Roosens & Meex 1975). Pas in het voorjaar van 1971 
werd door de NDO overgegaan tot een opgraving. Hierbij 
onderzochten ze een areaal van ongeveer 2800m². Veertien 
crematiegraven en een aantal kuilen met houtskoolresten 
werden toen opgegraven. De functie van de kuilen is niet 
duidelijk. Door het ontbreken van botmateriaal in de vulling 
kunnen ze evenwel niet als crematiegraven geïnterpreteerd 
worden. De grenzen van de necropool zijn bij deze opgraving 
niet bereikt. Van de oudere vondsten uit 1968 was slechts 
urne, inclusief het botmateriaal, intact bewaard gebleven.

Het ensemble is na de opgraving en studie gedeponeerd in het 
Kempisch Museum te Brecht. In 2010 w erd al een reeks 14C-
dateringen uitgevoerd op het gecremeerde bot en dit door een 
gezamenlijk project van het Kempisch Museum, de Univer-
siteit Gent en de provinciale dienst Erfgoed. Sinds de recente 
herinrichting van het museum wordt het ensemble bewaard 
in het Provinciaal Archeologisch Depot van de provincie 
Antwerpen. In 2017 is het botmateriaal opnieuw fysisch-an-
tropologisch bestudeerd (Smits 2017). Deze bijdrage brengt 
alle oude en nieuwe gegevens samen.

2. Het vroegere onderzoek van het grafveld

De opgraving heeft veertien crematies aan het licht gebracht 
(fi g. 3). Van de opgeploegde vondsten van 1968 was een urne 

- 95 -

Guy D  M 1, Mark V  S 2, Liesbeth S 3 & Ignace B 4

1 Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 35, 
B-9000 Gent. E-mail: guy.demulder@ugent.be
2 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Jubelpark 1, 1000 
Brussel.
3 Universiteit van Amsterdam, Turfdraagsterpad 9, Nl-1012 XT Amsterdam.
4 Dienst Erfgoed, Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, B-2018 
Antwerpen.

Fig. 1. Lokalisatie van Meerhout-Zittaart (tekening J. Angenon, 
UGent).

Fig. 2. Situering van de onderzochte zone gelegen nabij de toponie-
men Heiblokken en Alvinnenberg (Roosens-Meex 1975). 
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met botmateriaal intact bewaard gebleven. In de bouwlaag 
waren ook restanten van een verstoord graf bewaard gebleven.

Opvallend is het overwicht van de bijzettingen zonder urne. 
Op basis van de beschrijving konden zowel beenderpakgra-
ven (type C) als crematiegraven type Destelbergen (type D) 
en brandrestengraven (type E) worden herkend. De opgra-
ving leverde een voorbeeld van een brandafvalgraf (type B) 
op, naast het in 1968 ontdekte urnengraf (type A of B). Vier 
crematies konden wegens de slechte bewaringsomstandighe-
den niet meer worden toegewezen aan een bepaald type (fi g. 
4). De crematie type Destelbergen is sterk vertegenwoordigd 
binnen de onderzochte graven (33%).

In 9 gevallen was er sprake van grafgiften. Met 60% van de 
crematies voorzien van een grafgift situeert dit grafveld zich 
boven het gemiddelde van ca. 40 % graven met een grafgift 
in het Scheldebekken (De Mulder 2014). Het merendeel van 
de grafgiften was wel sterk gefragmenteerd en was gerecupe-
reerd van de brandstapel. Zoals gewoonlijk in de urnengraf-
velden was ceramiek de best vertegenwoordigde categorie 
onder de grafgiften. Drie graven waren voorzien van bronzen 

smukobjecten. Daarnaast werden nog een silexkling en twee 
fragmenten dierlijk bot gevonden. Eén fragment is echter 
onzeker (Roosens & Meex 1975). In de crematiebijzettingen 
van Zittaart/Heiblokken komt geen associatie van metaal en 
aardewerk in dezelfde grafcontext voor, wel de silexkling 

Fig. 3. Grondplan van het grafveld (tekening L. Lievens).

Grafnr. Materiaal Lab.nr. & datering BP Gecal. datering (2σ) 

1 Houtskool KIA-40861: 2790±25 1010BC (90.8%)   890BC
880BC (  4.6%)   840BC

2 Been KIA-40810: 2900±30 1210BC (95.4%) 1000BC

5 Been KIA-40811: 2720±30   920BC (95.4%)   810BC

6 Been KIA-40812: 2840±35 1120BC (95.4%)   910BC

7 Been KIA-40813: 2755±30   980BC (95.4%)   820BC

8 Been KIA-40814: 2800±30 1040BC (91.1%)   890BC
   880BC ( 4.3%)   840BC

12 Been KIA-40879: 2845±25 1120BC (95.4%)  920BC

13 Houtskool KIA-40862: 2730±25   930BC (95.4%)  810BC

14 Been KIA-40880: 2815±25 1040BC (95.4%)  900BC

15 Been KIA-40881: 2850±25 1120BC (95.4%)  920BC

16 Been KIA-40882: 2845±25 1120BC (95.4%)  920BC

Tabel 1. Overzicht van de 14C-dateringen op houtskool en gecre-
meerd been van Meerhout/Zittaart.
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met bronzen fragmenten in graf 6. De gedeponeerde bronzen 
fragmenten zijn allen in een graf type Destelbergen (type D) 
aangetroff en. Het aardewerk is aangetroff en in de brandres-
tengraven (type E) en de bijzettingen in een urne. 

3. De 14C-dateringen

In totaal zijn elf 14C-dateringen gerealiseerd, waarvan één 
op het urnengraf uit 1968 (Tabel 1). De dateringen zijn uit-
gevoerd op gecremeerd bot en op twee houtskoolstalen. Bij 
deze laatste voldeed het bot immers niet aan de selectiecri-
teria voor een betrouwbare datering op gecremeerd bot (Van 
Strydonck et al. 2009; Van Strydonck et al. 2010).

De resultaten op beide materiaalcategorieën dateren het graf-
veld in de late bronstijd. De gecalibreerde dateringen wijzen 

op een gebruiksperiode vanaf de 12de eeuw v.C. tot aan het 
begin van de vroege ijzertijd (fi g. 5). De somprobabiliteit van 
zowel de houtskool als het gecremeerde bot situeren de korte 
gebruiksfase van deze kleine necropool tussen 1120-820 cal 
BC en dit met een probabiliteitspiek tussen 1000-900 cal BC 
(fi g. 6).

Volgens het Bayesiaans model start het grafveld tussen 1152-
1006 v.Chr. en wordt de site opgegeven tussen 906-780 v.Chr. 
(fi g. 7). Indien we uitgaan van de maximale spreiding van 
de occupatieduur van het grafveld (1152-780 v.Chr.) en reke-
ning houdende met de vijftien vastgestelde crematies komen 
we uit op een bijzetting per 24,9 jaar, dus ongeveer een per 
generatie. Volgens de strikt minimalistische interpretatie van 
de gebruiksduur heeft het grafveld slechts een eeuw gefunc-
tioneerd en is er een grotere intensiteit aan bijzettingen (1 per 
6,6 jaar).         

4. De typochronologische gegevens

De typochronologische elementen in het grafveld waren be-
perkt tot enkele aardewerkfragmenten en de verbrande bron-
zen objecten. De 14C-dateringen maken het nu ook mogelijk 
om de typochronologische gegevens te toetsen aan de abso-
lute dateringsresultaten.

4.1. Het aardewerk

De datering van het aardewerk in de regio steunt nog steeds 
sterk op het voorgestelde schema van Desittere voor de zo-
genaamde Noordwestelijke groep (Desittere 1968). Het graf 

Fig. 4. Typologie van de crematiegraven.

Fig. 5. De gecalibreerde 14C-dateringen van het grafveld van Meerhout-Zittaart.
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dat aanleiding gaf tot de opgravingen bevatte de best dateer-
bare elementen. De urne, een amfoor met afgerond lichaam 
waarvan de rand niet bewaard was, werd algemeen in Ha B 
gedateerd, maar een datering in de overgang van de late 
bronstijd – vroege ijzertijd was niet uitgesloten. De biconi-
sche beker had een datering vanaf Ha B tot het einde van de 
vroege ijzertijd (fi g. 8) (Roosens & Meex 1975: 15-15). De 
14C-datering wijst echter op een iets oudere leeftijd, tussen 
1109-928 cal BC, en sluit een datering in de late fase van 
de late bronstijd uit. Dit sluit aan bij de 14C-resultaten voor 
twee amforen uit de respectievelijke graven 1 en 8 te Bors-
beek (De Mulder et al. 2012). Aanvullende gegevens zijn be-
schikbaar voor drie graven met amforen uit het grafveld van 
Donk/Herk-de-Stad. Deze klommen op tot een periode tussen 
1207-998 cal BC (De Mulder et al. 2014). Het bewaarde ron-
de amfoorlichaam van Zittaart sluit qua vorm het nauwst aan 
bij graf 40 uit Donk, dat mogelijk iets ouder kan zijn (KIA-
48120, 2890±25 BP, 1195-998 cal BC). 

Dezelfde vaststelling geldt voor de biconische beker met 
omphalosbodem. Een parallelle vorm is aangetroff en in graf 
82 te Donk in een urne met een typisch late bronstijdprofi el 
en versiering. De 14C-datering leverde een quasi gelijktijdige 
ouderdom op (KIA-47960, 2860±25 BP, 1115-935 cal BC) 

(De Mulder et al. 2014). In een afvalkuil te Saint-Georges is 
een identieke beker en verwante pot met gelijkaardige deco-
ratiepatronen als te Donk aangetroff en. De datering in de fase 
Ha B2/3 steunt op typologische motieven. Een absolute da-
tering is niet voorhanden (Destexhe 1987). De vroegere ver-
onderstelling dat dit type beker nog tot in de vroege ijzertijd 
doorleeft, kan in vraag gesteld worden. De bekers uit de site 
van Court-Saint-Etienne zijn losse vondsten uit onder andere 
de sector van de zogenaamde vlakgraven. Geen enkele beker 
is geassocieerd met de dateerbare vroege ijzertijdgrafheuvels 
(Mariën 1958).

Voor de beker met bolvormige lichaam en uitstaande rand uit 
graf 4 is geen datering beschikbaar bij gebrek aan een goed 
14C-staal uit die context (Roosens & Meex 1975, fi g. 5.1). 
Wegens het ontbreken van de bodem kan hij niet toegewezen 
worden aan een van de subtypes van Desittere. In het grafveld 
van Borsbeek bevinden zich twee bekers met een gelijkaardig 
profi el. De 14C-dateringen van de Borsbeekse graven 2 en 8 
bestrijken de volledige late bronstijd (De Mulder et al. 2012).   

4.2. Het metaal

De graven 6, 7 en 8 hebben fragmenten van bronzen artefac-
ten opgeleverd. Deze zijn echter zwaar vervormd doordat ze 
mee op de brandstapel zijn beland. Daardoor is hun typologi-
sche waarde veeleer beperkt.

In graf 7 bevindt zich een fragment van een speld met platte 
kop en daaronder een licht biconische verdikking (fi g. 9.10). 
De 14C-datering plaatst het graf tussen 978-827 cal BC. Dit 
type wordt in de Zwitserse oeversite van Auvernier gerekend 
tot de "épingles vasiformes" (Rychner 1979: pl. 73, 22-27 & 
75,11; Rychner 1987: pl. 2, 6-7). Het type wordt algemeen in 
de fase Ha B gedateerd (Rychner 1987: 40-42). Enkele paral-
lellen voor de vorm van Zittaart horen te Auvernier in de fase 
Ha B2 thuis (Rychner 1979, pl. 75,11). Deze Zwitserse ty-
pochronologische datering komt overeen met de 14C-datering 
voor graf 7. In Frankrijk komen ze vooral voor in het oosten 
en worden ze eveneens hoofdzakelijk in de fase Bronze fi -
nal III geplaatst. Een parallel voor de speldekop van Zittaart 

Fig. 6. Somprobabiliteit van de 14C-dateringen.

Fig. 7. Start en einde van het grafveld te Meerhout-Zittaart op basis van het Bayesiaans model.  
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is aangetroff en op de oeversite Chens s/Léman. Deze speld 
werd gerangschikt in de sub-categorie 5 "caractérisé par un 
sommet peu débordant et plat" (Audouze & Courtois 1970: 
43, pl. 13, 362). Alhoewel dit type spelden vooral in Centraal-
Europese contexten zijn aangetroff en, komen ze ook voor in 
de Atlantische regio. Het depot van Vénat telde ook enkele 
voorbeelden. Een ervan heeft een bijna gelijkaardige kop als 
het exemplaar van Zittaart (Coff yn et al. 1981: pl. 27,11). De 
situering van dit depot in de eindfase van de late bronstijd 
stemt overeen met de gecalibreerde datering van graf 7.

In graf 7 bevond zich eveneens een kegelvormige knop met 
een dwarsstang (fi g. 9.9). Dit type kegelvormige knop is ech-
ter niet zo frequent als de bolvormige type. In het late brons-
tijddepot van Vénat is er slecht een verwant exemplaar op 
een totaal van 50 knopen (Coff yn et al 1981, pl. 43,37). Dit 
type, de zogenaamde "boutons coniques à traverse" is heel 
frequent in Han-sur-Lesse. Met 42 exemplaren is het is te 
Han de meest voorkomende vorm onder de knopen (Duriau 
2016). Een ander voorbeeld is afkomstig uit de nederzetting 
van Choisy-au-Bac/Le Confl uent in de Oise regio (Blanchet 
1984, fi g. 222.2). Deze vorm wordt algemeen gedateerd in de 
‘Bronze fi nal atlantique récent’ (Milcent 2012). 

De drie fragmenten van spiraalvormige buisjes zijn ook geen 
onbekende in archeologische depots (fi g. 9.6). Ze komen voor 
in de depots van Soy (Van Impe & Warmenbol 2017), Jemep-
pe-sur-Sambre (Mariën 1952), en in Noordfranse Plainseau-
depots zoals Dreuil in de Somme en Saint-Omer/Lyzel in de 
Pas-de-Calais (Blanchet 1984). Hun datering in de late fase 
van de late bronstijd stemt overeen met het 14C-resultaat.    

In graven 7 en 8 zijn ook respectievelijk een en vier biconi-
sche bronzen kralen aangetroff en (fi g. 9.8, 13-14). Dergelijk 
type is geen onbekende in de depots van het type Plainseau. 
We vermelden hier Gent/Port Arthur (Mariën 1950; Verlae-
ckt 1996), Jemappes-sur-Sambre (Marien 1952) en Lutlom-
mel/Konijnepijp (Van Impe 1995-1996). De reeds vermelde 
depots van Dreuil en Saint-Omer/Lyzel bevatten ook voor-
beelden van dergelijke biconische kralen (Blanchet 1984). 
Het 14C-resultaat van graf 8 levert een ouderdom op van 
1027-848 cal BC. De Plainseaudepots bevatten nog een aan-

tal kenmerken van de Bronze fi nal atlantique 3 ancien, maar 
horen thuis in de Bronze fi nal atlantique 3 récent. De fase 
Bronze fi nal atlantique 3 wordt gedateerd tussen 950–800 
v.Chr. en overgang van ancien naar récent heeft plaats tus-
sen 920-875 v.Chr. (Milcent 2012). Alhoewel de datering 
van graf 8 naar een vroegere ouderdom neigt, overlapt deze 
toch ook met de voorgestelde datering voor de Bronze fi nal 
atlantique 3.   

De armbandfragmenten in de graven 6 en 7 lenen zich minder 
tot een typochronologische situering en vergelijking met de 
14C-dateringen (fi g. 9. 3 & 15).     

5. Het fysisch-antropologisch onderzoek

De fysisch-antropologische studie werd kort na de opgraving 
uitgevoerd door dr. P. Janssens (Janssens 1975). Deze studie 
dateert uit de periode vóór de criteria van de Workshop for 
European Anthropologists. Sommige van deze oude resulta-
ten, bv. de sterke vertegenwoordiging van vrouwen, riepen 
vragen op omtrent de betrouwbaarheid ervan. Het nieuwe on-
derzoek geeft inderdaad een ander beeld (Smits 2017).

Het bewaarde bot in de graven varieerde van 2gr tot 1,2 kg. 
Dit wijst erop dat niet alle bot was ingezameld op de brand-
stapel - normaal blijft er ca. 1,5 tot 2 kg aan menselijk bot 
over na een crematie. In de meeste graven is echter wel bot-
materiaal van de verschillende skeletregio’s aangetroff en. Dit 
wijst op een zorgvuldige verzameling door de nabestaanden 
en niet op een speciale selectie.

In elk graf zijn telkens de resten van een individu bijgezet. 
De bijgezette gemeenschap in het grafveld bestaat uit negen 
kinderen en tieners en zes volwassenen. Een individu kon niet 
gedetermineerd worden. Opvallend is de relatief grote groep 
aan jongeren binnen het grafveld, dit is niet altijd het geval in 
andere begraafplaatsen. Bij de volwassenen haalde niemand 
een leeftijd boven 40 jaar. 

Fig. 8. Amfoor en beker uit het grafveld van Meerhout-Zittaart.

Graf Type gewicht geslacht min. leeftijd max. leeftijd

1 E 40 kind 1 2

2 E 160 kind 7 12

3 ? 25 man? 20 -

4 B 20 kind 2 4

5 D 185 kind 2 4

6 D 690 volwassen 20 40

7 D 940 juveniel 15 25

8 D 830 juveniel 16 21

9 C 2 kind 0 3

10 ? 10 volwassen 20 -

11 C 5 Ntd - -

12 ? 400 volwassen 20 -

13 D 380 juveniel 15 25

14 ? 120 volwassen 20 -

15 A-B 1200 juveniel 18 29

16 ? 152 man?? 20 40

Tabel 2. Overzicht van het graftype, het gewicht aan bot, het ge-
slacht en de leeftijd. 
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Fig. 9. De graven 1 tot 13 met o.a. de metalen grafgiften (Roosens & Meex 1975).

Een geslachtsbepaling is niet altijd evident bij crematieresten. 
Bij de volwassenen konden slechts twee mannen met enige 
vorm van twijfel geïdentifi ceerd worden. Bij jongeren is het 
heel moeilijk om het geslacht te bepalen. Aanwijzingen voor 
ziektes konden niet vastgesteld worden op het bewaarde bot-
materiaal van het grafveld.

Bij zes crematiegraven zijn groene verkleuringen vastgesteld 
die erop wijzen dat het lichaam bij de crematie was getooid 
met een bronzen artefact. In de graven 7 en 8 waren bronzen 
voorwerpen gedeponeerd samen met de gecremeerde been-
deren en brandstapelresten. Graf 6 bevatte ook een restant 
van een bronzen sieraad maar het gecremeerde bot vertoonde 
daarvan geen sporen. Daarentegen zijn nog bij nog vier an-
dere crematiegraven aanduidingen vastgesteld van brons op 
de brandstapel door de groene vlekken op het gecremeerde 
bot, maar in het graf waren geen bronzen restanten mee gede-
poneerd. De aanduidingen van bronzen objecten op de brand-
stapel en/of in het graf waren niet beperkt tot de volwassenen, 

maar zijn ook aangetroff en in het graf van een kind en een 
juveniel.    

In twee bijzettingen, graven 1 en 6, zijn dierlijke resten aan-
getroff en. Het betreft waarschijnlijk vogelbotjes. Twee an-
dere voorbeelden van vogelbotjes zijn gekend in Vlaanderen, 
namelijk een verbrand fragment in een graf te Temse/Velle en 
twee vogelbotjes in een bijzetting te Aalter/Oostergem (De 
Laet 1958; De Mulder 2011).

6. Regionaal kader

Het grafveld van Meerhout-Zittaart situeert zich in een regio 
waar diverse funeraire vindplaatsen zijn gekend. Onmiddel-
lijk ten oosten van de opgegraven zone wordt het toponiem 
Alvinnenberg gelokaliseerd. Hier zijn 19de-eeuwse meldin-
gen over de vondst van urnen (de Roye de Wichen 1898/1899: 
171). In de collectie van de kring Taxandria bevindt zich 
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nog aardewerk dat uit deze zone afkomstig is (Marynissen 
1983: 25). Het is niet uit te sluiten dat het grafveld op de Zit-
taartse Heiblokken en de vondsten op de Alvinnenberg een 
grote funeraire site vormen. Daarnaast zijn er nog een aantal 
19de-eeuwse vermeldingen door de Roye de Wichen, maar 
de toewijzing als funeraire sites is discutabel. Het betreft een 
grafveld in Zittaart op de plaats Theunislei en in Meerhout op 
de locatie Windmolenblok (De Roye de Wichen 1898/1899). 
Van beide vindplaatsen is er wat materiaal bewaard in de 
Taxandriacollectie, maar de aard van deze vondsten lijkt te 
wijzen op nederzettingsmateriaal (Marynissen 1983). De 
vindplaats Meerhout/Voddenberg blijkt niet te behoren tot de 
metaaltijden, maar dateert uit de Gallo-Romeinse periode (De 
Mulder 2011).       

Het grafveld van Heiblokken heeft volgens de nu beschik-
bare informatie een occupatiefase die beperkt is tot de late 
bronstijd. In de regio zijn nog andere crematiebegraafplaat-
sen bekend met eenzelfde korte gebruiksfase. Dit in tegen-
stelling tot andere grafvelden zoals Herk-de-Stad/Donk 
(Van Impe 1983; De Mulder et al. 2014) en Neerharen/Re-
kem/Het Hangveld (Temmerman 2007) die doorleven tot 
in de vroege ijzertijd. De kleine necropool van Lummen-
Meldert kent eveneens een korte gebruiksfase in de late 
bronstijd. De gecalibreerde 14C-dateringen situeren de ge-
bruiksfase van deze site tussen 1115-805 cal BC (De Mul-
der et al. 2014). Hetzelfde geldt voor de recent onderzochte 
necropool van Emblem waar vijf graven werden opgegra-
ven. 14C-dateringen situeren deze tussen 1117-839 cal BC 
(Dalle & De Mulder 2016). De necropool van Borsbeek si-
tueert zich chronologisch eveneens in de late bronstijd met 
één jongere bijzetting uit de vroege ijzertijd (De Mulder et 
al. 2012). Voor het urnengrafveld van Ranst/Ranstveld zijn 
momenteel geen 14C-dateringen beschikbaar, maar het fu-

neraire aardewerk wijst duidelijk op een gebruiksfase die 
zich eveneens beperkt tot de late bronstijd (Lauwers & Van 
Impe 1980).

Andere grafvelden in de Kempen vertonen dan weer een 
meer variabel patroon. Het grafveld van Wijnegem/Blikstraat 
heeft reeds een paar vroege bijzettingen in de overgangsfase 
vroege bronstijd – midden-bronstijd en het begin van de late 
bronstijd. De 14C-dateringen tonen echter aan dat het grafveld 
pas echt frequent gebruikt wordt vanaf de eindfase van de 
late bronstijd omstreeks 900 v.Chr. en dit tot in de 5de eeuw 
v.Chr. (Pede et al. 2014; De Mulder et al. 2017). Een identiek 
patroon stellen we vast te Kontich/Duff elsesteenweg met een 
levensduur van omstreeks 900 v.Chr. tot in de loop van de 
5de eeuw v.Chr. (De Mulder & Bourgeois 2014). Beide sites 
kennen nog een sporadische bijzetting in de verdere loop van 
de late ijzertijd.   

7. Conclusie

Het grafveldje van Meerhout-Zittaart/Heiblokken is een oude 
vondst die in de jaren ‘70 van de vorige eeuw al uitvoerig 
was gepubliceerd. Recent onderzoek op het oude vondstma-
teriaal bracht nieuwe informatie aan het licht. Door de 14C-
dateringen op het gecremeerd bot kon de levensduur van 
deze begraafplaats chronologisch verfi jnd worden tot de late 
bronstijd. Fysisch-antropologisch onderzoek op basis van 
moderne criteria werpt een nieuw licht op de populatie van 
deze necropool. In tegenstelling tot de vroegere these dat het 
grafveld een sterke vrouwelijke component kende, blijkt nu 
dat het vooral gaat om de resten van kinderen en tieners en 
enkele volwassenen, waarvan er twee als potentieel manne-
lijk zijn geïdentifi ceerd.  

Fig. 10. De demografi sche samenstelling van de bijgezette gemeenschap in het grafveld. 
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