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1651 Deze tekst is gebaseerd op Fens & 
Amoldussen 2013 . 

1652 Brindley 1986, 105. 

77 Val the: trechterbeker-cultuur bij 
de Valther Tweeling 
Richard Fens, Stljn Amoldussen & Daan Raemaekers 

77.1 Inleiding 

In 2011 werd bij de herinrichting van een perceel 
zo'n 10m ten zuiden van het hunebeddenpaar 
D36/ D37 (de 'Valther Tweeling') in Valthe een 
area a I van ongeveer 1 hectare groat afgegraven 
(zie afb. 77.1). Hierbij werden onbedoeld de aan of 
nabij het oppervlak gelegen archeologische resten 
verstoord en kwam het sporenniveau bloat te 
liggen. In 2012 werd met studenten een opgraving 
uitgevoerd om de resterende archeologische 
gegevens in kaart te brengen. Het was een unieke 
kans om inzicht te krijgen in het gebruik van de 
ruimte direct random een hunebed, een 
onderwerp waarover in Nederland en daarbuiten 
nag weinig kennis voorhanden is. 1651 

77.2 Het onderzoek 

Bij de opgraving bleek dat 20-30 em van de 
bovengrond (de teeltlaag) was afgegraven; 
niettemin werd er nag vondstmateriaal op het 
nieuw ontstane maaiveld aangetroffen. Hieruit 
blijkt dater activiteiten hebben plaatsgevonden 
ten tijde van de trechterbeker-cultuur (TRB; 
3400-2850 v. Chr.), in het laat-neolithicum en in de 
ijzertijd. De vondsten uit het laat-neolithicum en 
de ijzertijd worden hier niet verder besproken, 
maar maken wei duidelijk dat het terrein random 
het hunebed in deze perioden niet gemeden we rd. 
Bij de opgraving ging de aandacht oak uit naar het 
in kaart brengen van grondsporen. Omdat neoli-
thische grondsporen als gevolg van duizenden 
jaren van bodemprocessen en watertransport 
vaak lastig te onderscheiden zijn van de natuurlijke 
ondergrond, werden twee vlakken aangelegd. Aile 
verdachte verkleuringen zijn onderzocht. 
Ongeveer 160 grondsporen hadden een lichtgrijze 
vulling met een zeer vage overgang naar het 
lichtgele dekzand (afb. 77-1). Veel daarvan zijn 
mogelijk neolithisch, maar de datering is onzeker 
omdat vondstmateriaal meestal ontbrak. 

77·3 Resultaten 

De opgraving heeft allereerst aanwijzingen 
opgeleverd over de bouw van de hunebedden. 

Op 10m afstand van D37 bevond zich een onre-
gelmatig gevormde kuil van ongeveer 3 m 
diameter die tot in het keizand reikte. De sterke 
dooradering van de vulling en de omliggende 
grand wijst vermoedelijk op secundaire bodem-
vorming onder de dekheuvel van D37. Vanwege 
deze dooradering en de vondst van scherven 
trechterbeker-aardewerk in de vulling lijkt de 
kuil te zijn gegraven en gevuld tijdens de bouw 
of een gebruiksfase van het hunebed. De 
onderkant van de kuillag op een niveau waarop 
enkele grate keien aanwezig waren die onder 
invloed van smeltwater en erosie op deze plaats 
waren samengespoeld . De indruk van de 
opgravers is dat de kuil heeft gediend om een 
aan het toenmalige oppervlak zichtbare grate 
kei uit te graven ten behoeve van de bouw van 
de hunebedden (afb. 77.1). 
Twintig meter westelijk van deze kuil bevond 
zich een grondspoor dat niet als verkleuring, 
maar slechts als een concentratie houtskool 
herkenbaar was. Dit houtskool dateert uit de 
periode 3360-3090 v.Chr. (20; GrA-53409: 4520 ± 

35 BP); de jaartallen vallen ongeveer sa men met 
aardewerkhorizont 2-4 van de TRB.16s2 De 
hunebedden waren op dat moment in aanbouw 
of al in gebruik, afgaande op het vroegste 
aardewerk (horizont 2) dat tijdens de opgraving 
is gevonden. 
In een zone van ongeveer 10-15 m buiten de 
oorspronkelijke dekheuvel(s) is de vondstdicht-
heid aan trechterbeker-aardewerk het grootst. 
De meeste scherven zijn in een vuile laag aan de 
voet van de dekheuvel(s) gevonden. Onder de 
herkende vormen bevinden zich trechterbekers, 
terrines enjof amforen, schouderpotten en klei-
schijven. De voor hunebedden kenmerkende 
kraagflesjes ontbreken. Het materiaal heeft een 
mini male chronologische spreiding van 
Brindley's horizonten 2-5. Deze periode is te 
lang om het geheel te kunnen interpreteren als 
de neerslag van een enkele nederzettingsfase. 
Wei kan het aardewerk in deze zone terechtge-
komen zijn na het leegruimen van de grafkel-
ders. Uit het jongst gedateerde aardewerk zou 
kunnen worden afgeleid dat de grafkelder 
opnieuw in gebruik werd genomen- na eerst te 
zijn leeggeruimd?- tijdens horizont 5, of daarna . 
Het vuursteenmateriaal wijst op het uitvoeren 
van 'h uishoudelijke' activiteiten. Een weer aan 
elkaar te passen kern met twee afslagen bewijst 
dater ter plaatse vuursteen werd bewerkt (afb. 
77-1). Net als bij TRB-nederzettingen zijn 
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1653 Bakker 1979, 188. 
1654 Fens, Mendelts & Prummel2ot3, tabel 

2. 
1655 Beuker 1986. 

schrabbers de meest voorkomende werktuigen. 
Het aantal bewerkte vuurstenen (668) is echter 
veellager dan we van nederzettingsterreinen uit 
deze peri ode kennen (bijvoorbeeld Elspeet' 653 en 
Helpermaar'6

" ). maar dat zal zeker ook (mede) 
het gevolg zijn van de afgraving van de 
bovengrond. lndien het in Valthe om een neder-
zetting gaat, zal er gezien het kleine aantal 
artefacten slechts kortstondig gewoond zijn. 
Opvallend zijn 18 gecraqueleerde en wit-
verkleurde fragmenten van geslepen vuurstenen 
bijlen. Omdat de bijlfragmenten vrijwel geen 
afslagnegatieven (hergebruik als kern) vertonen 
en langs hittescheuren uit elkaar zijn gevallen, 
waren de bijlen vermoedelijk nog compleet toen 
zij in het vuur werden gelegd. Blijkbaar werd 
door middel van vuur en hitte een nuttig en 
belangrijk object bewust vernietigd. Deze 
waarneming staat niet op zichzelf: bij hunebed 
D32 (Odoorn) zijn vergelijkbare vondsten 
gedaan.'•" 
Het is lastig om op basis van bovenstaande acti-
viteiten een samenhangende interpretatie te 
geven van deze locatie. Er zijn aanwijzingen voor 

reguliere nederzettingsactiviteiten, zoals het 
voorkomen van bakplaten, het belang van 
schrabbers en mogelijk ook de gedateerde kuil 
met houtskool en de ongedateerde vage 
paalkuilen. Het bewust verbranden van 
vuurstenen bijlen en het kleine aantal 
vuurstenen werktuigen wijzen misschien eerder 
op rituele activiteiten . De grote hoeveelheid 
aardewerk rondom de dekheuvel(s) en de lange 
peri ode die het totaal aan scherven vertegen-
woordigt, doen den ken aan bijgiften uit 
hunebedden en daarmee aan een kelderruiming. 
Misschien moeten we het materiaal van Valthe 
beschouwen als een nieuw type vindplaats, een 
type dat nog geen naam heeft en slechts een 
beknopte onderzoekstraditie kent. Bij de voor 
ons nauwelijks bekende activiteiten waarvoor 
men zich in de peri ode van de trechterbeker-
cultuur bij de hunebedden verzamelde, kan men 
naar behoefte vuursteen hebben bewerkt en 
schrabbers en bakplaten hebben gebruikt. Een 
zeer specifieke activiteit vinden we terug in de 
vorm van gecraqueleerde fragmenten van 
geslepen bijlen. 
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