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Samenvatting
Bij opgravingen te Evergem - De Nest kwamen 14 vroeg/midden-mesolithische concentraties aan
het licht waarvan er zeven werden gedateerd aan de hand van radiokoolstofdateringen verricht
op verkoolde hazelnootschelpen. De resultaten van deze dateringen lijken er op te wijzen dat
de locatie van de staalname een belangrijke rol speelt: vooral hazelnootfragmenten die niet
geassocieerd waren met clusters van (zwaar) verbrand lithisch materiaal (i.e. potentiële haarden)
leverden afwijkende dateringen op. In de toekomst lijkt het dan ook aangewezen om de selectie
van 14C-stalen pas te realiseren na ruimtelijke analyse dewelke nodig is om potentiële haarden te
detecteren.
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Radiokoolstofdateringen van enkele vroeg-mesolithische
concentraties te Evergem - De Nest (Oost-Vlaanderen, B)
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1. Inleiding
Proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door GATE bvba in het voorjaar van 2010 te Evergem De Nest (Laloo & Blanchaert, 2010a) bracht een zone met een goed bewaarde podzol
aan het licht waarin enkele vuursteenvondsten werden aangetroffen. Op basis van de
resultaten van de daaropvolgende boorcampagne (Laloo & Blanchaert, 2010b) werd
beslist om over te gaan tot het opgraven van ca. 2600 m². In totaal werden 14 kleine
mesolithische vuursteenconcentraties opgegraven evenals een aantal finaal-paleolithische
en neolithische artefacten (Devriendt et al., 2010; Devriendt et al., 2011).
De mesolithische concentraties, afgebakend aan de hand van de 5 artefactengrens, beslaan
1,5 tot maximum 34 m². De grootste concentraties (C1, C2b, C10; maximaal 2301
artefacten) zijn echter mogelijk aangetast door windvallen wat hun ruimtelijke lay-out
enigszins kan hebben vervormd terwijl een aantal kleinere concentraties (C8, C9a, C9b)
niet volledig konden worden opgegraven. De potentieel goed bewaarde concentraties
(n = 8) zijn allemaal kleiner dan 14 m² en bevatten maximaal 859 artefacten.
Het dateren van mesolithische concentraties aan de hand van verkoolde hazelnootschelpen
is de afgelopen 20 jaar een relatief betrouwbare dateringsmethode gebleken (Crombé,
Van Strydonck & Boudin, 2009). Wel dient hier onmiddellijk aan te worden toegevoegd
dat de stalen steevast afkomstig waren uit (veronderstelde) haardstructuren (Sergant
et al., 2006). Aangezien dateringsresultaten enige maanden op zich laten wachten en
het wenselijk was dat de resultaten zouden worden opgenomen in het rapport, werd in
overleg met Ruimte en Erfgoed Vlaanderen besloten de hazelnootschelpen uit te zoeken
en te laten dateren kort na het afronden van het veldwerk en dus voor de volledige
verwerking en ruimtelijke analyse van de vuursteenvondsten. Het gevolg hiervan is dat
niet alle monsters van Evergem afkomstig zijn uit (potentiële) haarden.
De hoeveelheid hazelnootschelpen binnen de meeste concentraties was gering waardoor
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de monsterkeuze beperkt was. Sommige concentraties konden zelfs helemaal niet
gedateerd worden door het ontbreken van hazelnootschelpen. In totaal werden 9
dateringsmonsters, i.e. fragmenten van verkoolde hazelnootschelpen afkomstig van zeven
concentraties, opgestuurd naar het radiokoolstoflaboratorium van het Koninklijk Instituut
voor het Kunstpatrimonium te Brussel. Alle monsters ondergingen een volledige zuurloog-zuur behandeling (Van Strydonck & van der Borg, 1990-1991) en werden gemeten
in het Leibniz-Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung te Kiel (Duitsland) met
AMS (Nadeau et al., 1998). De kalibratie werd uitgevoerd in OxCal v3.10 (Bronk Ramsey,
2005; kalibratiecurve: Reimer et al., 2009).

2. Typologische/technologische datering van de concentraties
Wanneer alle typologische en technologische gegevens gecombineerd worden, kunnen 4
concentraties slechts vaag in het vroeg- of midden-mesolithicum gedateerd worden, nl. C3,
C5b, C5c en C7. Concentratie 8 past ook enigszins in dit rijtje al draagt een datering in het
midden-mesolithicum een lichte voorkeur. Concentratie 6, 9a en 9b horen o.i. in het vroegmesolithicum thuis al zijn de gidsfossielen vrij schaars. De overige concentraties vertonen
in mindere of meerdere mate verwantschap met één of meerdere vroeg-mesolithische
groepen. C1 bezit elementen van de groep van Verrebroek/Chinru (mogelijk aangevuld
met de groep van Ourlaine?). Daarenboven wijzen de twee smalle microklingen met
afgestompte boord mogelijk op een midden-mesolithische (?) bijmenging. C2 (zowel C2a
als C2b?) is vermoedelijk een vermenging van de groep van Chinru en de groep van
Ourlaine. C10 heeft vermoedelijk een Ourlaine component (mogelijk aangevuld met een
andere vroeg-mesolithische groep?). C4 en C5a bezitten slechts enkele microlieten en
daarom is hun toewijzing onder voorbehoud: de eerste concentratie behoort mogelijk tot
de groep van Neerharen of Verrebroek, de tweede tot de groep van Ourlaine.
Samenvattend kunnen we stellen dat de concentraties vermoedelijk overwegend vroegmesolithisch zijn en dat bij de concentraties met determineerbare microlieten de groepen
van Verrebroek/Chinru en Ourlaine het best vertegenwoordigd zijn.

3. De 14C-dateringen
Twee dateringen werden verricht op hazelnootschelpen afkomstig uit zone A. Een
eerste fragment (8920 ± 45 BP) werd aangetroffen binnen de grenzen van concentratie 1,
geassocieerd met verbrand vuursteenmateriaal. Het microlietenspectrum – met
uitzondering van twee vermoedelijk midden-mesolithische microlieten aan de rand van de
concentratie - plaatst de concentratie in de vroeg-mesolithische groep van (Verrebroek-)
Chinru (en Ourlaine?) wat kan overeenkomen met de datering. Het tweede fragment dat
zich buiten de grenzen van de concentratie bevond, leverde een datering op van 6120 ±
35 BP (i.e. op het einde van het laat-mesolithicum). Noch binnen de concentratie, noch
in de directe omgeving ervan werden materiële resten aangetroffen die deze datering
ondersteunen.
Van concentratie 2 uit zone C werden eveneens twee hazelnootschelpen gedateerd
waarvan slechts één uit de potentiële haardzone van C2a. Deze datering (9170 ±
40 BP) kan overeenkomen met het vroeg-mesolithische microlietenspectrum van C2a
(groep van Verrebroek of Ourlaine). De tweede datering (8890 ± 40 BP) afkomstig
van een staal uit het zuidelijke deel van de concentratie, komt eveneens overeen met
het microlietenspectrum van dit deel van de concentratie (i.e. de groep van VerrebroekChinru of Ourlaine). Wanneer deze dateringen gekalibreerd worden, blijkt dat de twee
fasen elkaar niet overlappen en dus twee aparte occupatiefasen aanduiden (Fig. 1).
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Atmospheric data from Reimer et al. (2009); OxCal v3.10: BronkRamsey (2005); cub r: 5, sd: 12 prob usp [chron]

C1 8920 ± 45 BP
C1 6120 ± 35 BP
C2 9170 ± 40 BP
C2 8890 ± 40 BP
C4 2660 ± 25 BP
C5a 2435 ± 25 BP
C6 5230 ± 30 BP
C7 7180 ± 35 BP
C10 8470 ± 40 BP
10000 Cal BC

5000 Cal BC
Calibrated date

Cal BC/Cal AD

Fig. 1 - Gekalibreerde 14C-dateringen van Evergem - De Nest
(Reimer et al., 2009; Bronk Ramsey, 2005).

De 14C-datering van concentratie 4 (2660 ± 25 BP, i.e. een datering in de ijzertijd) op een
hazelnootschelp uit de rand van de concentratie, wijkt sterk af van de verwachte vroegmesolithische datering. Ook de hazelnootschelp van net buiten concentratie 5a (2435 ±
25 BP), gevonden op 7 m van bovenvermelde datering, geeft een vergelijkbare datering.
De gekalibreerde dateringen overlappen elkaar echter niet wat betekent dat zij op aparte
bewoningsfasen wijzen.
Het hazelnootfragment uit concentratie 6 (zone C), aangetroffen op korte afstand van
de potentiële haard, gaf eveneens een té jonge datering, nl. in de overgang van het finaalmesolithicum naar het neolithicum (5230 ± 30 BP).
De hoeveelheid hazelnootschelpen in zone D is zeer beperkt, net als de hoeveelheid
vuursteenvondsten en zwaar verbrande vondsten. De datering van concentratie 7 (7180 ±
35 BP) valt (vermoedelijk) in een late fase van het midden-mesolithicum, wat enigszins
ondersteunt wordt door de vuursteenvondsten.
De enige datering uit zone E, verricht op een hazelnootfragment geassocieerd met
verbrand lithisch materiaal van concentratie 10, leverde een datering op van 8470 ± 40 BP.
Deze vroeg-mesolithische datering komt overeen met de typologische datering van de
aangetroffen artefacten.

4. Conclusie
Op basis van de 14C-dateringen en de gidsfossielen uit de concentraties mogen we
aannemen dat de vindplaats Evergem - De Nest voornamelijk in het vroeg-mesolithicum
werd bewoond/gefrequenteerd (ca. 8500 – 7500 v. Chr.). Helaas komen alle vroegmesolithische dateringen uit concentraties met problemen qua ruimtelijke homogeniteit
(C1, C2, C10) waardoor deze niet kunnen gekoppeld worden aan één bepaalde vroegmesolithische ‘groep’.
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Verder duiden de dateringen op een zekere aanwezigheid tijdens het midden-mesolithicum
(zoals gesuggereerd door de microlieten in en rond concentraties 7 en 8), het laatmesolithicum (wat echter niet ondersteund wordt door materiële resten) en de overgang
naar het neolithicum.
De twee ijzertijddateringen bevestigen de eerdere vaststelling van aanwezigheid in deze
periode. Sporen uit de ijzertijd werden immers tijdens het proefsleuvenonderzoek
aangetroffen in sleuf 61 op ca. 300 m van beide vuursteenconcentraties (Laloo &
Blanchaert, 2010a).
Concluderend kunnen we stellen dat de resultaten van de dateringen verricht op
hazelnootschelpen afkomstig uit de mesolithische concentraties enigszins uiteenlopend zijn
(Tab. 1). Een deel van de dateringen valt immers niet binnen de verwachte tijdsperiode.
De reden hiervoor dient niet gezocht te worden bij de monsters zelf daar deze van een
goede kwaliteit waren en een volledige loog-zuur-loog behandeling ondergaan hebben.
Mogelijk speelt dus de locatie van de staalname hierin een belangrijke rol. Uit dit onderzoek
blijkt namelijk dat vooral hazelnootfragmenten die niet geassocieerd zijn met clusters van
(zwaar) verbrand lithisch materiaal afwijkende dateringen opleveren (Fig. 1). Minstens 4
van de 6 niet geassocieerde monsters leverden immers dateringen op die absoluut niet in
overeenstemming zijn met de artefactentypologie. Enkel de drie monsters uit potentiële
vlakhaarden leverden gegarandeerd betrouwbare dateringen op. De case-study van
Evergem - De Nest leert ons dat in toekomstige projecten de selectie van 14C-stalen pas
kan gerealiseerd worden na een eerste ruimtelijke analyse die nodig is om de hoogste
densiteit aan (zwaar) verbrande artefacten, eventueel in combinatie met verbrand bot (i.e.
de potentiële haarden), te detecteren.
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Tab. 1 - Resultaten van de 14C-dateringen
uitgevoerd op hazelnootschelpen (OxCal:
Bronk Ramsey, 2005).
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