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EEN V ROEG TECH NISCH MO NUMENT IN NOORD -DUITSLA ND: DE
'OFFERSTEEN' VA N PLUMBO H M, NEDERSAKSEN

O.H. Harsema

In het oosten van de Duitse deelstaat Nedersak
sen, ten oosten van de LUneburger heide, ligt de
Landkreis LUchow-Dannenberg. Het gebied
wordt wel als het Hannoverse Wendland aange
duid en het heeft de Elbe als zijn noordelijke be
grenzing. De plaatselijk zeer brede Talaue van de
Elbe maakt dit onderdeel tot een landschappelijk
element van formaat. Naast de holocene afzettin
gen in het Elbedal zijn er voornamelijk pleistoce
ne afzettingen in de rest van het gebied.
Langs de westgrens van de Landkreis ligt een
gordel van overwegend ongeveer N-Z lopende
eindmorenewallen uit de Saale ijstijd: het weste
lijke heuvelland. Ook direct oostelijk daarvan ligt
het oppervlak van de Geest nog vrij hoog boven
het grondwater. Dit landschappelijk deel van de
Landkreis wordt ais Drawehn aangeduid. Cen
traal in het Wendland ligt de Jeetzellaagte. De
Jeetzel stroomt zuid-noord en komt bij Hitzacker
in de Elbe uit. In de leetzellaagte ligt de grondwa
terspiegel overwegend boog.
Hoewel reliefrijker dan bet Drentse, beeft het
sterk geerodeerde oud-morenelandschap van de
Drawehn bodemkundig dezelfde structuur:
podsolen op een zandig substraat. De talrijke bo
pen zwerfstenen aan de randen van de akkers ver
raden het glaciale verleden. Enkele zwerfstenen
zijn van aanzienlijk formaat en een daarvan ver
toont een aantal bijzondere verschij nselen. Deze
laatste, de 'Opferstein ', ligt zo'n 7 km WZW van
Hitzacker, bij Plumbobm (Goetze, 1 986), in een
bosje op de westflank van een eindmorenerug
(fig. l ) .
De enorme steen bij Plumbohm, die het for
maat van een juist uit de grond tevoorscbijn ko
rnende, forse mamrnoet beeft, is nog voor een
deel begraven. Aan de zuid- en oostkant duikt bij
flauw afhellend weg in de grond. Aan de west- en
noordkant is ooit geprobeerd hem tot op grotere
diepte vrij te graven; aan de buitenkant van de

daardoor ontstane laagte ligt de stort. Aan de
westkant rijst het natuurlijk oppervlak van de
steen bijna verticaal op uit de grond; aan de
noordkant vormt een kunstmatig loodrecht
splij tvlak de begrenzing. Dit laatste is bet resul
taat van een (tamelijk recente) poging door mid
del van boorgaten de steen in kleinere brokken op
te delen. Twee van deze brokken liggen aan deze
kant voor de voet van de steen. Een is op een
breukvlak voorzien van het onderste deel van een
scbuin aangesneden, weinig verweerd, rond boor
gat.
De afmetingen van de steen, gerneten op het
niveau waarop hij dagzoomt, bedragen ca. 5x3 m,
bet hoogste punt reikt tot ongeveer 2,2 m boven
de grondslag aan de noordwestkant.
Wat de steen bijzonder maakt is bet merkwaar
dige patroon van brede, 5 - 1 0 cm diepe groeven,
die zijn oostelijke flank bedekken van de voet tot
bijna aan bet hoogste punt (fig. 2). Ze begrenzen
afgeronde vierkanten (50-60x50-60 cm) of recht
boeken; in enkele gevallen zijn, als taarten, bijna
cirkelrande schijven (Ø 50-60 cm) op deze ma
nier uitgekerfd. De indruk wordt gewekt dat som s
ook het oppervlak van de door de groeven be
grensde vormen plaatselijk is bijgekapt, om het
vl akker te maken (fig. 3).
Dat de steen ais ' Opferstein' wordt aangeduid
zal berusten op het feit dat hij van dit merkwaar
dige patroon van kunstmatige groeven is voor
zien. In Noord-Duitsland is een hele reeks grote
zwerfstenen bekend - echter beduidend kleiner
dan de steen van Plumbohm - die voorzien zijn
van Rillen of Rim1en (Wegewitz, 1983). Meestal
gaat het daarbij echter om een ril of groef, die op
enige afstand onder een smaller of puntig uiteinde
van de steen en meestal rondom de steen is aange
bracht. De steen van Plumbohm vertoont met
deze Rillensteine, waaraan een rituele (cultische)
betekenis wordt gegeven, geen overeenkomst in
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vorm en grootte of in het patroon van groeven
waarvan hij is voorzien, mogelijk slechts in de
techniek waarin de bewerking is uitgevoerd.
Ik zag de steen bij Plumbohrn voor het eerst
tijdens een excursie, op 1 1 mei 1 996, met dee1ne
mers aan het symposium 'Bronstijdnederzettin
gen in Noordwest-Europa ' , dat op de voorgaande
dagen in Hitzacker was gehouden. Binnen enkele
seconden had ik een gevoel van herkenning. En
het gevoel dat ik wist wat het was ging gepaard
met de sensatie dat ik hier iets heel bijzonders
zag, iets waarvan ik me nooit had gerealiseerd dat
het in deze vorm kon voorkomen. Deze enorme,
grofkorrelige, paarsrode graniet was naar mijn
mening ais het ware ais een steengroeve gebruikt
en wel voor de productie van granieten handmo
lens. Dat men hier de vervaardiging van handmo
lens had beoogd was vooral duidelijk uit de vorm
en afmetingen van de meest sprekende, verst vrij
geprepareerde, rande schij ven, links en rechts van
de kam van de steen, gezien vanuit het oosten

(fig. 2).
Randmolens van graniet waren mij bekend uit
het onderzoek bij Flbgeln, in het geestgebied ten
noordoosten van de Wesermond, waar nederzet
tingen uit de eerste helft van het eerste millenni
um AD waren opgegraven. Ook op de terp de
Feddersen Wierde waren ze blijkens de opgravin
gen in dezelfde tijd in gebruik geweest. lmpliciet
is er, denk ik, altijd van uitgegaan dat voor de pro
ductie van deze handmalens in de omgeving aan
getroffen zwerfkeien van beperkt formaat, met
andere woorden mobiele stukken grondstof, zou
den zijn gebruikt. Dat beeld is nu door de nieuwe
ontdekking genuanceerd. Men kan vaker grote
stenen hebben aangepakt waaruit meerdere hand
molenschijven waren te vervaardigen en dit ter
plaatse hebben uitgevoerd. Daarbij kunnen nega
tieven van de productie of - zoals hier - sporen
van de ·voorbewerking op de steen zijn achterge
bleven, resp. aanwezig zijn.
B ij de herkenning van hetgeen i k in Plum-
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Fig. l. Plaats van de 'offersteen ' van Plumbohm (bi} de pijl) en de oppervlaktegeologie van het Nannoverse Wend
land ( naar Goetze, 1 986: fig. 13 ).
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Fig. 2. Boven: Overzicht m et de s teen van Phun
bolun op de hel/in{!. van de nwreneruf!., f!.ezien
van.uit her oosten, mel de bewerkings:,poren op
de kam en de flanken van de steen.
Links: Detail van de sporen van bewerking (her
uitprepareren van handmolen.schijven), gezien
vanuit het zuidoosten.
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Fig. 3. Schematische tekening van de bewerkingssporen op de steen van Plumbohm. Uit: Excursiegids bronstijdsym
posium Hitzacker 1 996.

bohm zag hadden mij niet alleen de meest uitge
prepareerde, rande schijven geholpen. Ook de ge
bruikte techniek, het procede van de winning en
de daarbij toegepaste voorbewerking van de
steen, had ik eerder gezien. Er w aren mij daarvoor
in feite twee parallellen bekend, beide op de Shet
landeilanden en beide betrekking hebbend op de
zeepsteen- (of speksteen-)winning. Uit blokken
zeepsteen (steatiet, de gesteentevorm van het mi
neraal talk) werden in de Vikingentijd grote ste
nen (kook)kommen vervaardigd. Het zachte
gesteente laat zich zelfs met een mes bewerken.
Op de Shetlands, zowel bij Cunningsburgh in
het zuiden van het hoofdeiland Mainland ais in
het noorden van Unst, bij Clibberswick, hestond
het procede er eveneens uit grote, platte blokken
uit de vaste rots los te kappen op een geplande,
regelmatige wijze, waardoor op verschiliende ni
veaus de negatieven van afgerande vierkanten
waren te zien. In een enkel geval w as ook nog een
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random uitgekerfd blok in situ aanwezig (fig. 4).
In de Vikingenwereld werden de blokken, na
vrijmaking, (elders) rond bijgewerkt en tot scha
len uitgehold. De schijven voor de handmalens
ondergingen die laatstgenoemde bewerking na
tuurlijk niet, maar overigens is de overeenkomst
treffend. Zoals uit de ter plaatse aanwezige sporen
duidelijk is, is het werk in Plumbohm - vermoede
l ijk met ijzeren beitels en hamers - zodanig uitge
voerd dat de halffabrikaten random vrijgemaakt
werden. Daarna zal beoogd zijn ook aan de onder
zijde een kerf aan te brengen, waarna de schijf,
bijvoorbeeld met (houten) wiggen, van het moe
dermateriaal horizontaal kon worden afgespleten.
Dit moest gebeuren vanaf de buitenkant van de
grote zwerfsteen, omdat hiervoor, onder tegen de
steenschijf, werkruimte nodig was. Op het zicht
bare deel van het oppervlak van de grote steen
zijn geen aanwijzingen te zien dat men daadwer
kelijk schijven heeft afgespleten. Maar het is no-

Fig. 4. Sporen van de win
ning van steatiet bi} Cun
ningsburgh
(Shetland
eilanden). In het midelen
(met zakmes voor de
schaal) een gratendeels
uitgeprepareerd blok, op
de voorgrond de negarie
ven van ve1wijderde blok
ken (opname 1977).

Fig. 5. Sporen van. de
basaltlava handmolenin
dustrie bij Mayen, zicht
baar door op dat moment
recente aansn.ijding, van
rond het begin van de
ja.artelling. Enke/e van
wege de talrijke scheuren
onbruikbare kaiammen
basaltlava zijn overge
bleven, ingebed in het ar
val van de winning en de
voorbewerking van de
(opname
handmalens
1 976).

dig de steen aan de voet verder bloot te leggen
voordat hierover met zekerheid uitspraken zijn te
doen.
Gezien de vermoedelijke fijnheid van het los
gemaakte materiaal is de kans dat bij onderzoek
van de omgeving veel steenafval van de bewer
king wordt gevonden niet erg groot. Fragmenten
van schijven, waarbij het afsplijten niet geheel is
gelukt en die daardoor zijn gebroken, zouden wel

kunnen worden verwacht al s het proces inderdaad
dit stadium had bereikt. Zoals gezegd ]evert het
zichtbare deel van de steen daarvoor geen aanwij
zingen op. De sporen die we hier aanschouwen
geven wel de indruk van een in opzet grootschali
ger, planmatige productie, zij het dat deze eventu
eel niet voiledig is geeffectueerd. De bewuste
grafkarrelige graniet is kennelijk ais een potenti
eel zeer bruikbaar gesteente gezien.
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Grootschaiige productie van maalstenen uit
vast gesteente heeft zich het meest opvallend af
gespeeld in de omgeving van Mayen in de Eifel.
Daar vormde basaltlava, een enigszins poreus ge
steente, het uitgangsmateriaal. In Mayen zijn
enorme hoeveelheden afval van de bewerking
achtergebleven in de kraters die ontstonden door
de winning van het moedermateriaal. Daar moe
ten we ons het proces ancters voorstellen dan bij
Plumbohm. De halffabrikaten van handmalens
werden in Mayen niet uit het vaste gesteente ge
kerfd. In Mayen heeft men grote brokken gewon
nen, in doorsnee veelkantig (omdat de ciiep uit de
aarde uitgevloeide basalt bij het stollen krimpt en
scheurt, waarbij door verticale vlakken begrensde
kolommen ontstaan; bij dieper gestolde basalt
idealiter zeskantige zuilen). Deze grote brokken
werden op de rand van de vindplaats verder ver
kleind en bewerkt en het afval werd, als de win
ning te moeilijk werd en daarom op die plaats
beeindigd, in de groeve teruggestort. Gebroken
halffabrikaten zijn daartussen niet zeldzaam. De
winning van basaltlava en de productie van hand
molens bij Mayen en het nabijgelegen Nieder
mendig is zeker een millennium doorgegaan.
Plumbohm toont ons een momentopname. We
kunnen voorzichtig stellen dat, ergens in de eerste
helft van het eerste rnillennium AD, bij iemand de
wens heeft bestaan een groter aantal handmalens
van graniet te vervaardigen. Daarbij ging het niet
meer om vervaardiging voor persoonlijk gebruik
maar om de productie van een handelsartikeL
Maalsteenproductie door een gespecialiseerde
handwerker dus, zoals bijvoorbeeld ook aarde
werk, houten gebruiksvoorwerpen en ijzeren ge
reedschap professioneel werden vervaardigd.
De efficientere maalstenen van basaltlava zijn
in Noord-Duitsland minder talrijk dan in Noord
Nederland in de Romeinse tijd. De transportweg
w as langer en het transport ingewikkelder. Zo w as
het niet mogelij k een groot deel van de af te leg
gen weg via de Rijn te laten verlopen. Maar gra
nieten handmalens komen, in beperkt aantal, ook
in Noord-Nederland voor, rnisschien daterend uit
de periode waarin politieke onrust het normale
handelsverkeer belemmerde.
Als we uitgaan van een datering van de activi
teiten bij Plumbohm in de Romeinse tijdNolks-
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verhuizingstijd op grond van het voorkomen van
granieten handmalens in Flogeln en de Feddersen
Wierde, dan betreft het hier de periode waarin in
de Drawehn, aan de westzijde van de Jeetzellaag
te, een relatief groot aantal nederzettingen was
gelegen. Een vroege, centrale nederzetting kun
nen we ten zuiden van Hitzacker vermoeden,
waar bij Marwedel enkele zeer rij ke graven uit de
2e eeuw AD zijn aangetroffen met talrijke kostba
re, Romeinse metalen importstukken. N a het enid
den van de 2e eeuw AD houden de contacten
tussen het Romeinse rij k en het Beneden Elbege
bied op. Dit is het woongebied van de Langobar
den en deze zijn nu voor allerlei zaken aan
gewezen op import van elders of op eigen produc
tie. Voor een (aanzet tot een) eigen 'industriele'
productie van maalstenen leveren de verschijnse
len op de s teen van Plumbohm een aanwijzing. 3
Summary
An enormous erratic boulder at Plumbohm near
Hitzacker, in de easternmost part of Lower Sax
any (Germany), is commonly known as the Opfer
stein (sacrificial stone). The stone shows a
peculiar pattern of artificially cut groaves which
enclose round (Ø 50-60 cm), square (50-60x5060 cm) or rectangular areas. In the author's opi
nion the stone, a granite, was used as a quarry,
the marks showing that the produetion of querns
was intended. Granite querns were in general use
in settlements in northern Germany during the
first half of the first millennium AD.
Noten
l . Een tweede bezoek, met mij n vrouw, vond plaats op
28 december 1998. Aan Agnes dank ik onder meer de
fraaie zwartwitfoto's.
2. Dit geldt niet voor de mijns inziens veel recentere po
ging om de steen in kleinere brokken te splijten,
waarvan aan de noordkant sporen en resten aanwezig
zijn. Daar is zeker meer materiaal te verwachten. H et
is echter voor ons onderwerp niet van belang.
3. N a het afsluiten van deze bijdrage kwam mij het arti
kel van Schiinemann ( 1 992) onder ogen. Ook hij
brengt de door middel van een arnlapende groef uit
geprepareerde rande vormen in Plumbohrn in ver
band met handmolenfabricage (de vierkante vormen
worden overigens gezien ais pogingen steenblokken

te verkrijgen). In zijn artikel probeert Schi.inemann
tot een chronologische indeling van Rillen- en Rin
nensteinen te komen, op basis van de toegepaste tech
niek. De mel ijzeren gereedschap gebeitelde groeven
worden al s technische ( rezente) Spaltrinnen gezien.
In zijn cataJogus zijn echter onder de voorbeelden die
blijk geven van het gebruik van deze 'recente' tech
niek ook Rohlinge en Vo1jonnen van maalstenen op
genomen waarvoor hij een datering Slavisch niet
uitsluit. Zoals in mijn bijdrage gesteld denk ook i k in
Plumbohm aan steenbewerking met ijzeren beitels. Tk
acht die vanaf het begin van de jaartelling waar
schijnlijk. Wat in Plumbohm de zaak compliceert is
dat daar ook een groot splijtvlak aanwezig is dat ze
ker het gevolg is van zeer recente activiteit.
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