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Pir Hoebe, Hans Peeters en Dion Stoop

Nomadische rendierjagers in Epse 
Vuursteen uit Helgoland vertelt over 
verre trektochten van de Hamburgcultuur

van de gemeente Deventer. Hierbij werden grote, aaneengeslo-
ten delen opgegraven waarbij sporen werden aangetroff en van 
grafvelden en nederzettingen uit de bronstijd, de ijzertijd en de 
Romeinse tijd, zoals beschreven in het rapport Afslag Olthof. Ook 
werden resten aangetroff en van mesolithische en neolithische 
activiteit. Het onderzoek naar deze steentijdresten vond plaats 
in nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, 
waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan de ontwikkeling 
van alternatieve methoden om vindplaatsen uit deze periode 
te kunnen opsporen.

In 2012 organiseerde Saxion Hogeschool een veldpracticum op 
het noordwestelijk deel van de top van de dekzandrug. Bij dit 
onderzoek konden de laatste ‘postzegels’ die niet door de ge-
meentelijke archeologen waren opgegraven alsnog worden 
onderzocht. 

Nadat bij het aanleggen van het vlak een aantal grote vuur-
stenen artefacten waren aangetroff en, werd besloten een deel 

Bij opgravingen in Epse, nabij gemeente Deventer, werden in 
2012 vuurstenen artefacten aangetroffen die toegeschreven 
worden aan de laat-paleolithische Hamburgcultuur. Mensen 
van de Hamburgcultuur (circa 13.000-12.000 voor Christus) 
waren de eerste bewoners van Noord-Nederland na de lange 
koude periode van het laatste glaciale maximum. De vind-
plaats is niet alleen bijzonder vanwege de zuidelijke ligging, 
maar ook vanwege de gebruikte grondstof: enkele artefacten 
waren vervaardigd uit rode Helgolandvuursteen. Dit is een 
zeldzame vuursteensoort die alleen bij het (huidige) eiland 
Helgoland (Duitsland) gevonden kan worden en biedt daarom 
inzicht in de afstanden waarover deze jager-verzamelaars-
groepen zich verplaatsten. 

Onderzoeksgeschiedenis
De dekzandrug bij boerderij De Olthof te Epse is in de afgelopen 
decennia grootschalig opgegraven door de archeologische dienst 
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in vakken van 50 bij 50 centimeter op te graven en te zeven. De 
verspreiding van het vuursteen liep echter in de al vergraven de-
len van de werkput door en kon dus niet horizontaal begrensd 
worden. 

In het zuidelijke deel van de zandrug werden eerder enkele 
artefacten gevonden met een mogelijke datering in het laat-pa-
leolithicum. Dit materiaal bevond zich in een concentratie meso-
lithisch vuursteen. Nader onderzoek tijdens de uitwerkingsfase 

aan de Rijksuniversiteit Groningen wees uit dat een deel van het 
door Saxion opgegraven materiaal op basis van grondstofgebruik 
en technologische kenmerken toegeschreven kon worden aan 
de Hamburgcultuur.

De Hamburgcultuur
Mensen van de Hamburgcultuur waren jager-verzamelaars die 
tussen 12.700 en 11.900 voor Christus als eersten de Noord-Euro-
pese laagvlakte koloniseerden na het koude laatste glaciale maxi-
mum (22.000-20.000 voor Christus). Resten van de Hamburgcul-
tuur worden gevonden van Denemarken tot in Midden-Duitsland 
en van Polen tot in Engeland en Schotland. De zeespiegel stond 
toen zo’n 70 meter lager dan tegenwoordig en het Noordzee-
bekken was een begaanbare laagvlakte die we nu aanduiden als 
Doggerland – vernoemd naar de Doggersbank. Het verspreidings-
gebied van de Hamburgcultuur wordt in Nederland begrensd 
door de Rijn-Maasvallei, en Epse is een van de zuidelijkste vind-
plaatsen uit deze periode. In Midden-Nederland zijn in vergelij-
king met het Drents-Friese plateau relatief weinig vindplaatsen 
van de Hamburgcultuur. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een 
onderzoeks-lacune en niet van een verschil in activiteit van de 
jager-verzamelaars. 

Met de laatglaciale opwarming werd het gebied, wat tot dan 
toe een onbewoonbare poolwoestijn was, weer een fl orerende 
toendra waar grote grazers zoals rendieren en paarden in grote 
aantallen aanwezig waren. Mensen die we nu tot de Hamburg-
cultuur rekenen splitsten zich toen af van de West- en Centraal-
Europese Magdaléniencultuur en trokken naar dit nieuwe ge-

� Sfeerfoto van het veld-
practicum georganiseerd 
door Saxion Hogeschool. 

� Luchtfoto van de zandrug. De foto is genomen richting het westen. De ligging van dekzandruggen en 
de loop van het oude Berkelstroomdal zijn weergegeven. De locatie van de vier clusters met materi-
aal van de Hamburgcultuur is weergegeven en de erbij behorende artefacten staan in de tabel rechts-
onder. 

� Schets van Noordwest-Europa tijdens het laatglaciaal en de 
ligging van in de tekst genoemde locaties en vindplaatsen.
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ning van een aantal dagen door één gezin in een tent. Op de 
vindplaats in de buurt van boerderij De Olthof nabij Epse zijn 
zo’n 400 werktuigen, 550 klingen, 700 afslagen en 15 vuursteen-
kernen gevonden.

De vuursteentechnologie van de Hamburgcultuur wordt ge-
kenmerkt door het gebruik van klingkernen waarvan relatief 
lange en regelmatige klingen werden geslagen. Hiervoor werd 
vaak vuursteen gebruikt van opvallend hoge kwaliteit: deze 
mensen waren kritischer op de selectie van grondstoff en dan de 
mensen uit latere cultuurgroepen. Bij de klingproductie werd 
een vuursteenkern vaak van twee tegenovergestelde richtingen 
afgeslagen, en de slagvlakrand werd zorgvuldig geprepareerd 
door deze te schuren om zo de lengte en regelmatigheid van de 
klingen te waarborgen. Deze klingen werden verder bewerkt tot 
onder andere schrabbers, krombekstekers (ook wel: ‘zinken’), ste-
kers en boren. De typerende pijlpunten zijn de kerfspitsen uit de 
klassieke Hamburgcultuur en steelspitsen uit de latere Havelte-
fase. Beide fases van de Hamburgcultuur zijn bekend in Neder-
land. De klassieke fase kennen we bijvoorbeeld uit Ureterp en 
de Haveltefase is onder meer bekend uit Havelte en Oldeholt-
wolde. Het is echter niet vast te stellen tot welke fase de vond-
sten uit Epse behoren.

De vindplaats in Epse bevindt zich op een noordwest-zuid-
oost georiënteerde dekzandrug die aan de noordoostkant be-
grensd wordt door het dal van de Dortherbeek. Deze waterloop 
komt ongeveer 2 kilometer ten westen van de zandrug uit in de 
Gelderse IJssel. De dekzandrug is ontstaan tijdens de laatste ijs-
tijd, tussen circa 20.000 en 18.000 voor Christus. Door erosie en 
dalopvulling is het reliëfverschil tussen de top van de rug nu nog 
maar circa 4 meter, maar dit verschil was tijdens het laat-paleo-
lithicum veel groter. De vindplaatsen van de Hamburgcultuur 
worden gedateerd in de zogeheten Meiendorf warmtefase (cir-
ca 12.700-11.900 voor Christus). Het landschap is gedurende het 
laatste deel van de laatste ijstijd continu aan verandering onder-
hevig. Het landschap van Midden-Nederland is in deze periode 
een volledig open grastoendra waarbinnen gebieden liggen met 
struikgewas. In de omgeving van de vindplaats was dus hoogst-
waarschijnlijk sprake van een open landschap, waarbij meer 
gesloten vegetatie vooral aanwezig zal zijn geweest in het dal 
van de huidige Dortherbeek.

bied. Op basis van de grote aantallen aangetroff en rendierbot-
ten op enkele vindplaatsen in het Ahrensburger tunneldal in 
Schleswig-Holstein (Duitsland) wordt deze cultuur als een ren-
dierjagersgroep gezien. Dit betekent echter niet dat exclusief 
op rendieren werd gejaagd. Het is waarschijnlijker dat dit een 
seizoengebonden activiteit was. Naast rendieren zijn er op vind-
plaatsen van de Hamburgcultuur ook aanwijzingen gevonden 
voor visvangst en jacht op paarden en vogels. 

Om van deze dieren in dit relatief onherbergzame landschap 
te kunnen leven, moesten de mensen constant in beweging blij-
ven, ze onderhielden dus een nomadische levensstijl. Vindplaat-
sen van de Hamburgcultuur hebben over het algemeen één be-
woningsfase die waarschijnlijk van korte duur was. Men leefde 
waarschijnlijk in klein groepsverband. Zelfs op de grootste op-
gegraven Hamburgvindplaats van Nederland, Oldeholtwolde in 
Friesland, liggen de vuurstenen vondsten verspreid over een op-
pervlakte van slechts 6 bij 8 meter, rondom de resten van één 
haardplaats. Onderzoekers Lykke Johansen en Dick Stapert ver-
onderstellen dan ook dat het gaat om een kortstondige bewo-

Nomadische rendierjagers in Epse

� Plattegrond van cluster B, opgegraven in vakjes van 50 bij 50 centimeter. Met kleur is het aantal vondsten per m2 
weergegeven. De connecties tussen aan elkaar passende vondsten (refi ts) zijn weergegeven met lijnen (rood: 
Helgolandvuursteen, blauw: vuursteenkern en de afslagen en klingen die erbij horen), en de locaties van opzien-
barende vondsten zoals twee schrabbers, en drie stukken van de kern.

� De schrabbers uit de verschillende clusters. De meest linkse uit cluster A, daarnaast 
twee schrabbers uit cluster B, een vierde uit cluster C en de meest rechtse uit cluster D. 
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net als de klingen en werktuigen uit vergelijkbaar hoogwaardige 
vuursteen bestaan, maar waarvan de ouderdom niet zeker is. De 
aangetroff en klingschrabbers zijn morfologisch en technologisch 
wel typerend voor de Hamburgcultuur en aanverwante tradi-
ties. Cluster B bevat twee fragmenten van klingschrabbers, en 
de andere drie clusters omvatten elk één schrabber. Schrabbers 
werden gebruikt bij het ontvlezen en gebruiksklaar maken van 
dierenhuiden.

De ruimtelijke spreiding van materiaal is bij alle vier de clus-
ters beperkt tot een zone van rond de 10 meter doorsnee. Enkele 
artefacten van cluster B konden aaneen worden gepast – ook wel 
‘refi tting’ genoemd – waardoor de volgorde waarin ze van de 
steen zijn geslagen kon worden vastgesteld. Dit geeft inzicht in 
de ruimtelijke organisatie van de vindplaats en de vuursteen-
bewerkingsstrategie. 

Aan de in cluster B aangetroff en klingkern konden meerdere 
stukken worden gepast. De productiesequentie laat goed de me-
thodologie van de vuursteenbewerkers van de Hamburgcultuur 
zien. Een forse afslag van rond de 13 centimeter lengte is gebruikt 
als kern. Eerst werden twee slagvlakken gemaakt aan de uitein-
den van de kern. Klingen werden in series afgeslagen, eerst van-
af het ene slagvlak, dan vanaf het andere. Al snel raakte de be-
werker bij het slaan van een van de klingen in de problemen: 
door een te harde slag spleet een groot deel van de kern af. Hier-
na is het resterende deel toch nog gebruikt voor het produceren 
van kleinere klingen, tot er niets meer van het stuk vuursteen 
afgeslagen kon worden. Dit geeft aan dat dit stuk vuursteen op 
deze locatie in zijn geheel is opgebruikt. De uitgangsvorm die 
als kern is gebruikt – de forse afslag – zal op een andere locatie 
van een grotere knol zijn geslagen. In de Hamburgcultuur wor-
den vuurstenen werktuigen meestal verkregen uit kernen van 
vergelijkbare omvang. Het is waarschijnlijk dat meerdere van 
zulke halff abricaten werden vervaardigd op locaties waar gro-

Het vondstmateriaal
De eerste aanwijzingen voor de aanwezigheid van laatpaleoli-
thische activiteit werden in 2001 en 2010 gevonden. Een fragment 
van een gebroken spits en enkele relatief forse klingen werden 
op de zuidkant van de zandrug aangetroff en tijdens de opgra-
ving van een mesolithische concentratie (cluster D). De in 2012 
opgegraven concentratie (cluster B) omvatte forse klingen en 
een klingkern, en werd zo’n 500 meter ten noordwesten van de 
zuidelijke vindplaats gevonden. Op grond van technologische 
kenmerken van de kern en de klingen kon het materiaal door 
Hans Peeters worden toegeschreven aan de Hamburgcultuur. 
Kenmerkend is de productiemethode waarbij de klingen vanaf
twee tegenovergestelde slagvlakken van de kern werden afge-
slagen en de preparatie van de slagvlakrand door afschuring. 
Ook de goede kwaliteit van het fi jnkorrelige vuursteen viel op; 
dat alles past goed in het beeld dat we van de vuursteenbewer-
kers van de Hamburgcultuur hebben. Tijdens de verdere analyse 
door Dion Stoop was het laatpaleolithische vuursteen mede daar-
door goed te onderscheiden van het jongere materiaal. 

Over het algemeen zat het materiaal in de noordelijke con-
centratie ook iets dieper in het dekzand, hoewel er geen over-
duidelijke stratigrafi sche scheiding kon worden vastgesteld ten 
opzichte van het jongere materiaal. Helaas was een deel van de 
vindplaats al vergraven, maar het was wel mogelijk om de loca-
tie en spreiding van de vuursteenbewerking te bepalen. De aan-
wezigheid van een eventuele haardplaats was door vermenging 
met verhitte vuursteen uit jongere perioden niet aantoonbaar. 

Al het vuursteen uit de eerdere opgravingen op de zandrug is 
daarom opnieuw bekeken, lettend op de bovengenoemde tech-
nologische kenmerken en de kwaliteit van de gebruikte grond-
stof. Tijdens deze herevaluatie door Pir Hoebe werden zo’n hon-
derd mogelijk laatpaleolithische klingen en enkele schrabbers 
en kernstukken geïdentifi ceerd. Het vondstmateriaal is gecon-
centreerd in vier clusters op de zandrug. In de buurt van de eer-
dergenoemde noordelijke vindplaats (cluster B) werden twee 
kleine clusters vastgesteld: 40 meter naar het noorden (cluster 
A) en 20 meter naar het zuiden (cluster C). Daarnaast is er nog 
een klein cluster met klingen en een mogelijk laatpaleolithische 
kern uit de buurt van het spitsfragment op het zuidelijke deel 
van de zandrug (cluster D). Er zijn ook afslagen geselecteerd die 

Vuursteen uit Helgoland vertelt over verre trektochten van de Hamburgcultuur

� Het basale fragment van een spits van de 
Hamburgcultuur die bij cluster C is aange-
troff en. Voorbeelden zijn gegeven van een 
klassieke kerfspits (1) en een Haveltespits (2). 
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weer is meegenomen. De oorspronkelijke vuursteenknol is dus 
op diverse locaties gebruikt om klingen uit te slaan, en Epse is 
slechts één van die locaties. 

‘‘Verschillen in patina op het Helgoland-
vuursteen kunnen er op wijzen dat de kern 
langere tijd is meegedragen en op verschil-
lende plaatsen is gebruikt voor de productie 
van vuurstenen werktuigen”

Een interessant detail betreft de verschillen in patina op het Hel-
golandvuursteen. Patina is het ontstaan van glans of verkleuring 
van het oppervlak van een object door verweringsprocessen. 
Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door blootstelling aan zuurstof. 
De proximale (bovenste) facetten en de achterkant (de ventrale 
kant) van de aan elkaar gepaste stukken Helgolandvuursteen 
zijn roder en ‘verser’ dan de distale facetten die veel meer in de 
richting van een bruingrijze patina neigen. De locatie van deze 
grijzere facetten is links op de tekening weergegeven. Dit ver-
schil kan ontstaan zijn als de steen langere tijd niet is gebruikt 
tussen twee fases van bewerking in of tijdens transport. De kern 
kan gedurende langere tijd zijn meegedragen en op verschillen-
de plekken zijn gebruikt voor de productie van vuurstenen werk-
tuigen. We weten helaas niets over alledaagse voorwerpen uit 
deze periode die te maken hebben met de nomadische levens-
stijl van de Hamburgcultuur. Wat voor tassen, zakken of andere 

tere knollen vuursteen van goede kwaliteit te vinden zijn: zoge-
naamde extractieplaatsen. We kunnen denken aan plekken waar 
glaciale afzettingen zoals keizand en keileem aan het oppervlak 
komen, bijvoorbeeld erosiegeulen en rivierdalen. Zulke plekken 
kunnen met enige regelmaat bezocht zijn gedurende de trek-
tochten. Hoeveel vuursteen men steeds meenam is moeilijk te 
zeggen, want dat hangt ook sterk af van hoe men zich verplaat-
ste. Als gebruik werd gemaakt van sleden, dan kon er waarschijn-
lijk meer mee worden genomen dan wanneer de gehele bepak-
king zelf gedragen moest worden.

“De mensen van de Hamburgcultuur ver-
voerden de rode Helgolandvuursteen over 
een afstand van circa 250 kilometer vanaf 
het Duitse Helgoland naar Epse”

Helgoland
Hoewel technologische details interessante inzichten bieden in 
de vuursteenbewerking, ligt het belang van deze vindplaats voor-
al in de ontdekking van een opvallende vuursteensoort met een 
bijzondere extractieplaats: rood Helgolandvuursteen. De vondst 
van deze vuursteensoort biedt inzicht in een hardnekkig pro-
bleem: uit de archeologie blijkt dat vuursteenbewerkers van de 
Hamburgcultuur een kritische houding hadden wat betreft de 
kwaliteit van hun vuursteen. Noord-Nederland en Noord-Duits-
land zijn gebieden waarbinnen de selectie van vuursteensoor-
ten door deze vuursteenbewerkers moeilijk in kaart te brengen 
is. Vuursteen van goede kwaliteit is in principe overal in de noor-
delijke laagvlakte te vinden door het verspreid voorkomen van 
deze grondstof in keileem- en keizandafzettingen. Deze vuur-
steen is van Scandinavische origine, en is hier naartoe gekomen 
met het landijs van het Saalien, zo’n 150.000 jaar geleden. Hier-
door wordt verondersteld dat mensen van de Hamburgcultuur 
deze grondstof lokaal verzamelden. Uit onderzoek in Centraal- 
en West-Europa weten we echter dat vuursteen in deze periode 
over honderden kilometers werd getransporteerd door vuur-
steenbewerkers van de Magdaléniencultuur, waarin de Ham-
burgcultuur haar wortels heeft. In het gebied waar de Magdalé-
niencultuur voorkwam, kan vaak wél worden vastgesteld van 
welke extractieplaats de vuursteen afkomstig is. 

Het rode Helgolandvuursteen van Epse bewijst nu dat vuur-
steen ook over dit soort afstanden werd getransporteerd door 
mensen van de Hamburgcultuur. Het Duitse eiland Helgoland 
is namelijk de enige bekende extractieplaats van dit rode vuur-
steen, en ligt hemelsbreed op zo’n 250 kilometer van Epse. Van 
het rode Helgolandvuursteen zijn acht artefacten gevonden in 
cluster B, waaronder een in tweeën gebroken kling, het distale 
(onderste) einde van een andere kling, drie afslagen en een paar 
splinters. Hiervan konden vijf artefacten aan elkaar gepast wor-
den. Dit laat zien dat een kern ter plekke is bewerkt en daarna 

Nomadische rendierjagers in Epse

� Deze reconstructie van de opeenvolging van acties op de laatpaleolithische kern laat zien hoe deze is bewerkt. 
Bij stap 4 leidde een verkeerd gemaakte slag tot een zogeheten ‘plunge’ waarbij een groot deel van de kern per 
ongeluk werd afgeslagen. Hierna is het kleinere kernrestant alsnog gebruikt voor klingproductie. 
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containers gebruikten ze? Werd bagage (tenten, jacht- en kook-
gereedschap, vuursteen) vervoerd over land met sleden, of maak-
te men gebruik van boten of vlotten op de rivieren en beken? 
Dit soort voorwerpen overleven alleen in heel bijzondere om-
standigheden de tand des tijds, en zijn voor de Hamburgcultuur 
niet bekend. 

Helgolandvuursteen is van weinig laatpaleolithische vind-
plaatsen bekend. Tot voor kort was het gebruik van de grond-
stof bekend van enkele vindplaatsen behorende tot de wat jon-
gere Federmessercultuur. Jana Esther Fries en Stephan Veil be-
schrijven een losse oppervlaktevondst uit Damme nabij het 
Dümmermeer in Duitsland, die een interessante parallel voor 
Epse is. Daar is een kleine unifaciaal en bidirectioneel afgesla-
gen klingkern gevonden van rode Helgolandvuursteen. Welis-
waar een losse vondst zonder context, maar de technologie past 
prima binnen die van de Hamburgcultuur. 

Het is aantrekkelijk om deze fraai gekleurde en van ver ko-
mende vuursteensoort te interpreteren als iets wat bijzondere 
waarde moet hebben gehad voor de mensen van de Hamburg-
cultuur. Daarvoor bestaan wel aanwijzingen in latere perioden 
van de prehistorie, zie bijvoorbeeld het overzicht van Jaap Beu-
ker en Erik Drenth. Ook vandaag de dag wordt het bloedrode 
gesteente door sommigen gezien als betekenisvol. De vond-
sten van de rode Helgolandvuursteen biedt ons meer inzicht in 
de normale gang van zaken voor deze nomadische mensen. De 
vondst laat zien wat voor afstanden deze mensen overbrugden 
tijdens hun tochten, en toont het belang dat zij hechtten aan 
het voorhanden hebben van vuursteen met een hoge kwaliteit. 
De afgelegde route tussen Helgoland en Epse nam waarschijn-
lijk enkele weken in beslag. Daarbij moesten drie grote rivieren 

overgestoken worden, de Elbe, Weser en Ems, en kwam men 
talloze andere kleinere obstakels tegen. Hoeveel locaties men 
eerder bezocht alvorens in Epse neer te strijken blijft een vraag. 

Nu we weten dat mensen van de Hamburgcultuur vuursteen 
over grote afstand hebben getransporteerd, is de vraag waar het 
andere vuursteen van hoge kwaliteit is verzameld. Is dat wel lo-
kaal verzameld? Dit vuursteen zou heel goed uit andere gebie-
den afkomstig kunnen zijn, die op grote afstand van Nederland-
se vindplaatsen liggen. Nieuwe onderzoeksstrategieën en na-
tuurwetenschappelijke methoden kunnen in de toekomst moge-
lijk meer inzicht geven in de oorsprongsgebieden en extractie-
locaties van vuurstenen artefacten.

Vuursteen uit Helgoland vertelt over verre trektochten van de Hamburgcultuur

� De rode kliff en van het Duitse eiland Helgoland. 

� Aan elkaar passende artefacten van Helgolandvuursteen. De 
tekening links geeft de facetten weer met afwijkende patina 
op het oppervlak. 
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De zandrug lijkt meerdere keren kort voor zulke activiteiten te 
zijn bezocht. Dit is te verklaren door de hogere ligging langs het 
stroomdal van de huidige Dortherbeek waar eventueel drinken-
de of overstekende dieren konden worden onderschept. Ten 
slotte geeft de aanwezigheid van Helgolandvuursteen op 250 
kilometer van de bron een unieke kijk in het transport van vuur-
steen in deze periode. De gangbare ideeën hierover moeten 
grondig worden bijgesteld.

Betekenis 
De bewoningssporen van de Hamburgcultuur bij Epse zijn he-
laas fragmentarisch. Desondanks kunnen we er veel informatie 
over de levensstijl van deze mensen uit het verleden uithalen. 
De vindplaats behoort tot de meest zuidelijke locaties in het ver-
spreidingsgebied van de Hamburgcultuur. We zien kleinschalige 
vuursteenbewerking en hebben aanwijzingen voor handelingen 
gerelateerd aan de jacht, zoals het bewerken van huiden met 
klingschrabbers en het vervangen van een gebroken pijlpunt. 

Nomadische rendierjagers in Epse

� Een impressie van laatpaleolithische rendierjagers door kunstenaar Zdeněk Burian.

� De klingkern van Helgolandvuursteen die bij Damme in Duitsland is gevonden. 
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Het vondstmateriaal van deze vindplaats is ook 
elders kort beschreven: in Paradise Lost? (2017), in 
Afslag Olthof (2014) en in de bundel van de UISPP-
conferenties in Amersfoort, Schleswig en Burgos 
(2019).
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Verantwoording

� Sfeerfoto van de opgraving van cluster B in vakjes van 50 bij 50 centimeter. 
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