






INTRODUCTIE

Voor   U   ligt   het    eerste   nummer    van    "ARCHEOLOGIE",een   nieuw   oud-
heidkundig   tijdschrift.En   toch   is   het   al   een   blad   met   een   tra-
ditie.Vrijwel   alle   medewerkers   ervan   zijn   immers   verbonden   ge-
weest   aan   "Archaeologische   Berichten".
Het   door   de   voorzitter   van   de   gelijknamige   stichting   gevoerde
beleid     heeft   er   toe   geleid,dat   vrijwe±   alle   bestuursleden   en
redacteuren   zijn   opgestapt   om   hun   ideeen   te   verwezelijken   bin-
nen   de   "Stichting   Archeologie",die   op   10-8-1989   formeel   is
opgericht .
De   doelstellingen   hiervan,zoals   verwoord   in   de   statuten,1uiden:
"Het   (doen)   redigeren,samenstellen,in   druk   brengen   en   uitgeven
van   een   reeks   tijdschrif ten   van   een   zo   hoog   mogelijke   kwaliteit
ten   behoeve   van   allen   die   zich   voor   archeologie   interesseren
en   voorts   al   hetgeen   daarmee   rechtstreeks   of   zijdelings   verband
houdt,alles   in   de   ruimste   zin   des   woords".

Wij   willen   duidelijk   stellen,dat   wij   daarbij   een   periodiek   voor
ogen   hebben,waarin   traditionele   onderwerpen   aan   de   orde   komen
op   een   zodanige   manier,dat   het   zowel   voor   amateurs   als   voor
professionele   archeologen   aantrekkelijk   is,er   kennis   van   te   ne-
men.Daarnaast   zullen   er   ook   zaken   in   aan   de   orde   worden   gesteld,
die   in   bepaalde   opzichten   (nog)   als   controversieel   kunnen   wor-
den   beschouwd.Het   ligt   niet   in   de   bedoeling,steeds   op   zoek   te
gaan   naar   hoenderhokken,waarin   knuppels   geworpen   zouden   kunnen
worden,maar   anderzijds   zal   ook   niet   worden   geschroomd,kritische
kanttekeningen   te   plaatsen   daar   waar   dat   zinvol   wordt   geacht.
Het   is   niet   verwonderlijk,dat   het   zwaartepunt   van   de   bijdragen
zal   1iggen   bi].   de   Steenti].d.In   "A.B."   was   dat   veelal   het   Paleo-
1ithicum,maar   wi].   willen   nadrukkelijk   ook   meer   aandacht   besteden
aan   het   Mesolithicum,Neolithicum   en   nog   latere   perioden   van   de
prehistorie .
Het   is   begri].pelijk   dat   het   voor   verschillende   medewerkers   van
ons   tijdschrift   een   moeilijke   beslissing   is   geweest,een   punt   te
zetten   achter   hun   activiteiten   voor   Archaeologische   Berichten,
waarin   ze   zoveel   energie,tijd   en   geld   hadden   gestoken.
Zo'n   stap   zet   men   alleen   om   zeer   zwaarwichtige   redenen.Wij   zien
er   nadrukkelijk   van   af ,een   weerwoord   te   geven   op   de   minderwaar-
dige   publiciteit,die   de   enkele   overgeblevenen   van   de   "A.B."
hebben   gezocht   en   die   niet   bevorderlijk   is   voor   het   imago   van
de   amateur-archeologiebeoefening.
Niettemin   hechten   wij   eraan   te   benadrukken,dat   wij   inhoudelijk
alti].d   nog   achter   de   18   afleveringen   van   "A.B."   staan.Helaas
kunnen   wij   die   niet   meer   aan   geinteresseerden   verstrekken,maar
in   bepaalde   gevallen   zullen   wij   hen   wel   kunnen   helpen   door   in-
zage   te   bieden   in   onze   persoonlijke   exemplaren.

De   Stichting   Archeologie   is   gevestigd   te   Duizel   en   ingeschre-
ven   bij    de   Kamer    van   Koophandel    in   Eindhoven  (Nr.S.091333).
Het   bestuur   wordt   gevormd   door   H.B.Boer,H.Brummer,ir.J.Bult-
huis   en   G.Fonteijn.Laatstgenoemde   is   penningmeester   en   admi-
nistrateur.Zi].   adres   luidt:

Kempstraat   31,
5525   BC   Duizel.Telefoon:04970   -12109



Let   wel,het   gironummer   van   de   Stichting   Archeologie   is:
60 . 37 . 287

Maak   dus   niet   de`   vergissing,het   vroegere   gironummer   van   "A.B."
te   gebruiken.

In   de   redactie   van   "ARCHEOLOGIE"   tref t   U   vri].wel   alle   vertrouw-
de   namen   van   vroeger   aan.
Hoofdredacteur:A.N.    van   der   Lee

Weth.v.Soestbergenstraat   27   (redactie-adres)
5224   JA    's-Hertogenbosch.

Redactieleden:    P.Di].kstra
G.van   Noort
drs   H.Peeters
jhr.G.thoe   Schwartzenberg
F . Somers
A.Wouters

Adviseur : dr . A . Span

Dit   team   streeft   er   naar,het   tijdschrift   te   maken   tot   een   bin-
dend   element   tussen   amateurs,studenten   en   professionele   ar-
cheologen,die   op   een   gezonde   basis   met   elkaar   willen   samenwer-
ken.
Wij   willen   niet   nalaten,onze   dank   uit   te   spreken   aan   alle   be-
gunstigers   en   sponsors   die   het   voor   ons   mogeli].k   maakten,met
dit   tijdschrift   van   start   te   gaan.

De   redactie.
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DE    DANSER    VAN    WANSSUM

DE    DANSERES    VAN    GELDROP    KREEG    EEN    PARTNER

door

P.Dijkstra   en   J.Groels,met   een   bijdrage   van   drA.Span.

1. Inleiding

Tijdens   een   lezing,die   drs   L.Verhart   van   het   Rijksmuseum   van
Oudheden   in   Leiden   op    14   maart    1989   hield   voor   de   Archeologi-
sche   Werkgroep   "t   Oude   Slot",maakte   de   spreker   voor   het   eerst
gewag   van   een   "nieuwe   vondst",een   kleine   steen   met   daarin   de
gravure   van   een   dansende   mannenfiguur,die   sterke   overeenkom-
sten   vertoonde   met   de   in    1961   opgegraven   "Danseres   van   Gel-
drop".Hij   kon   bij   die   gelegenheid   nog   geen   dia   vertonen;dat
gebeurde   op    1   april    1989   in   Groningen,in   het   kader   van   de
Steentijddag   tijdens   de   iezing   "Tussen   Amerika   en   Siberië,enige
aspekten   van   het   Maasdalpro].ekt".Het   was   een   sensationele   pri-
meur .

Drs.Verhart   verklaarde   in   zijn   voordracht   onomwonden,dat   er
geen   enkele   reden   was   om   te   twi].felen   aan   de   echtheid   van   de
vondst,omdat   deze   onder   volkomen   onverdachte   omstandigheden
was   gedaan.Bovendien   had   hij   na   een   uitgebreid   onderzoek   met
een   binoculair   vastgesteld,dat  de  gegraveerde     lijnen   oud   en   ver-
weerd   waren.Hij    verbond   aan   de   vondst   van   Wanssum   bovendien   de
conclusie,dat   er   geen   enkele   reden   was   om   te   twijfelen   aan   de
authenticiteit   van   de   "Danseres   van   Geldrop",gezien   de   sterke
stilistische   overeenkomsten   tussen   beide   gravures.
Degene   die   in   woord   en   geschrif t   deze   twijfels   de   wereld   inge-
stuurd   had,verliet   daarop   de   zaal.
Het   was   immers   gée'n   1   april-grap ....

2.De   vondstgeschiedenis

De   vondst   werd   in   het   begin   van   de   jaren   zestig   gedaan   op   een
akker   ten   oosten   van   een   oude   zi].arm   van   de   Maas   en   ten   westen
van   de   oude   Maasterrassen   in   de   gemeente   Wanssum.De   coördina-
ten   zijn   bij   de   vinder   en   bij   de   redaktie   van   dit   tijdschrif t
bekend,maar   ze   worden   ter   bescherming   van   de   site   niet   gepu-
bliceerd.De   vindplaats   werd   ontdekt   door   de   heer   B.Kruysen   uit
Venray,die   tezamen   met   een   aantal   amateurs   rond   zijn   woonplaats
archeologische   verkenningen   uitvoerde.Hij   hield   de   vondsten   bij
elkaar,verzorgde   de   codering   en   de   meldingen   en   hij   stond   de
materialen   later   af   aan   het   Venrayse   Museum,waar   ze   onder   in-
ventarisnummer    1242-WA-I   zijn   ingeschreven.
Toen   drs   Verhart   in   het   kader   van   zijn   inventarisatie   in   de
Maasvallei   de   collectie   onder   ogen   kreeg,bleek   eerst   wat   voor
een   interessant   artefact   hier   al   jaren   op   "herontdekking"   had
liggen   wachten.

3.Het   onderzoek

Voor   de   auteurs   was   de   bekendmaking   van   drs   Verhart   aanleiding
tot   het   instellen   van   een   nader   onderzoek.
Een   van   de   voornaamste   beweegredenen   daartoe   was   de   discussie,
die   de   laatste   jaren   is   ontstaan   rond   de   echtheid   van   de   "Dan-
seres   van   Geldrop"    (Zie   ook   onze   bi].drage   in   Archeologische
Berichten   nr.14,pag.123-132).
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1  en  2:`I\ekeningen van  resp.  de  gravures  van  Wanssun en  Cbldrop.
3 :          Foto van  de  gravure  van  Wanssmi
4:          Werkelijke grootte van de  gravure van wanss`m.
5 :          Steelspits,schaal  1 :1,gevonden niet ver van de  site van de gravure.
6:          Surx3rinacrofoto's  van de  gravure-lijnen.Vergrotingm  resp.12  x en  44  x..



De   Wanssumse   vondst   zou   onze   argumenten   kunnen   versterken   en
nieuwe   gezichtspunten   kunnen   opleveren,die   zouden   kunnen   bij-
dragen   tot   de   rehabilitatie   van   de   ontdekker   van   de   site   in
Geldrop   en   van   de   vinder   van   de   betref f ende   retouchoir   met
gravure.De   heer   Kruysen   was   ons   uitermate   behulpzaam   en   stelde
ons   in   de   gelegenheid,de    "Danser   van   Wanssum"   uitgebreid   te
bestuderen.Wij   zijn   hem   daarvoor   erg   eï-kentelijk.
Het   onderzoek   werd   uitgevoerd   met   een   binoculair   (o,6   -44   x
vergrotend).De   foto's   werden   genomen   met   een   Leica    (1ens:Macro
Elmar-R,100   mm   aan   balg),terwijl   de   super-macro-foto's   werden
vervaardigd   met   een   speciale   stereo   Zenith-camera   op   de   binoc-
uitrusting .

Het   steentje,waarop   de   danser   is   afgebeeld,is   een   typische   lei-
1ydiet.Het   is   glad   gepoli].st,zoals   we   dat   kennen   van   meerdere
jongpaleolithische   vindplaatsen;soms   zijn   deze   stenen   ook   door-
boord   (zie   tabel   op   pag.10).
De   polijstkras].es   zijn   links   van   het   hoofd   goed   waar   te   nemen.
Sommige   lijnen   of   zgn."krassen"   houden   verband   met   de   struc-
tuur   van   de   steen;ze   lopen   schuin   over   de   breedte   van   het   be-
treffende   steentje.Diepere   delen   van   de   krasjes   en   putjes   zi].n
ingevuld   met   de   matrix   van   de   oorspronkelijke   liggin8,gemengd
met   fijne   zand-en   leemdeeltjes.Volgens   de   heer   Kruysen   is   dit
typisch   voor   de   sites   in   die   regio.Deze   materie   zit   redelijk
vastgekit   in   de   krassen   van   de   gravure   en   in   andere   diepere
delen.Bij   de   lijnen   van   de   gravure   is   de   bovenbegrenzing   afge-
rond   en   gedeelteli].k   aangetast   (putterig),vermoedelijk   als   ge-
volg   van   oplossing   door   chemische   werking   in   de   bodem,zowel   in
de   meer   recente   als   in   de   oorspronkelijke   ligging.Dit   geldt
eveneens   voor   een   aantal   structuurlijnen,die   zich   aan   de   romp-
zijden   boven   de   gordelaanduiding   bevinden   en   onder   de   rechter
armaanduiding,1inks   van   de   romp.Het   geheel   heeft   een   lichte
silica-coating .
Op   de   achterzi].de   van   het   steentje   zijn   ook   een   paar   krassen
ingegraveerd,maar   die   zijn   niet   als   een   samenhangende   struc-
tuur   te   determineren.
Uit   de   groefbasis   valt   af   te   leiden,dat   de   gegraveerde   lijnen
door   de   maker   zijn   aangebracht   met   behulp   van   een   stenen   kling
met   een   scherpe   laterale   snedehoek.Een   steker   is   zeer   zeker
niet   gebruikt.

4.Stilistische   aspecten
Dit   hoofdstuk   werd   tezamen   geschreven   met   dr   A.Span   in   een   po-
ging,de   "Danser   van   Wanssum"   te   beoordelen   op   esthetische   kwa-
liteiten   en   hem   te   vergeli].ken   met   andere   Nederlandse   vondsten
uit   de   zelfde   (?)   periode,t.w.    de   gravures   van   Valkenburg   en
de   "Danseres   van   Geldrop".

De   "Danser   van   Wanssum"   is   in   een   extatische   houding   uitge-
beeld.Het   rechter   been   is   standbeen   (wanneer   we   het   steentje
van   voren   bekijken)   en   het   wi].kt   in   perspectivische   zin   buiten
het   steen].e.Mogelijk   is   het   daarom   slechts   ten   dele   aangegeven.
Het   linkerbeen   ("spilbeen")   verdwijnt   naar   achter   en   vormt   zo
een   sierlijke   boog.De   armen   zijn   enigszins   naar   boven   en   in
perspectief   naar   achter   gebogen,waardoor   met   name   de   linker
arm   naar   achter   wegdraait.Ook   het   hoofd   helt   wat   achterover.
De   maker   heeft   er   misschien   naar   gestreefd,de   afbeelding   aan



te   passen   aan   de   vorm   van   de   uitgezochte   steen.Vergelijken   we
de   afbeelding   met   die   van   Geldrop   en   Valkenburg,dan   constate-
ren   we   naast   verschillen   ook   merkwaardige   overeenkomsten,voor-
al   met   de   figuu,r   van   Geldrop.Deze   laatste   is   beter   en   meer   in
details   uitgewerkt,met   meer   realisme   en   natuurgetrouwheid.
Beide   hebben   wel   dezelfde   zwierigheid.Bij   de   danseres   zijn   de
vrouwelijke   kenmerken   duidelijk   aangegeven,maar   van   het   hoofd
zijn   nog   slechts   de   eerste   aanzetten   aanwezig;de   rest   verdween
onder   de   gebruikssporen   (druk-en   klopsporen)   van   de   functie
als   retouchoir.
De   gestalte   van   de   Wanssumse   vondst   doet   mannelijk   aan   en   het
hoofd   is   hier   wél   afgebeeld.Beiden   hebben   om   de   arm   een   band
en   beiden   dragen   ze   een   schaamdoek,zoals   we   die   kennen   van   de
Australische   aboriginals.De   band,waaraan   deze   doek   bevestigd
is,toont   weer   meer   overeenkomst   met   een   van   de   Valkenburgse
gravures,maar   de   doek   zelf   ontbreekt   bij   de   laatste.
Interessant   zijn   ook   de   tekens,die   op   beide   stenen   zijn   aange-
bracht.Bij   die   van   Wanssum   bevinden   ze   zich   links   naast   het
hoofd   en   rechts   van   de   rechter   arm;bij   de   danseres   één   boven
de   rechter   arm,onder   die   arm   en   door   en   onder   het   linker   been.
Ook   de   Valkenburgse   gravures.tonen   deze   tekens   (Span   1983   in
het   artikel   van   S.Hutschemakers).We   moeten   echter   wel   rekening
houden   met   het   feit,dat   dergelijke   tekens   heel   lang   in   zwang
zijn   geweest,zelfs   al   vanaf   het   Oud-Paleolithicum   (b.v.de   Homo
erectus   site   van   Bilzingsleben)   tot   in   het   Vroeg-Mesolithicum.
Vooral   op   Magdalénien   sites   in   Frankri].k   en   ook   in   Zwitserland
komen   ze   veelvuldig   voor.

Wanneer   we   samenvattend   voorzichtig   een   indeling   of   waardering
willen   geven   van   de   Valkenburgse,Wanssumse   en   Geldropse   gravu-
res,dan   moeten   wij   in   de   eerste   plaats   beseffen,dat   dit   een
subjectief   oordeel   is,weliswaar   op   basis   van   ervaringen   met   de
paleolithische   kunst,maar   zonder   absolute   geldigheid   op   arche-
ologisch   en   paleontologisch   gebi-ed,ook   m.b.t.    de   relatieve   da-
tering.Bovendien   is   het   persoonlijk   artistiek   talent   van   de
makers   een   onzekere   faktor,die   een   onderlinge   vergelijking   tot
een   hachelijke   zaak   maakt.
Wagen   wij   ons   desondanks   aan   een   oordeel,dan   lijken   ons   de   gra-
vures   van   Valkenburg   het   oudste,gevolgd   door   die   van   Wanssum,
waar   de   uitbeelding   in   enkele   opzichten   beter   is   en   daarna   die
van   Geldrop,die   in   artistiek   opzicht   het   hoogste   niveau   be-
reikt.Wat   de   laatste   betreft   mag   nog   worden   aangetekend,dat
van   deze   site   een   goede   datering   bekend   is   en   dat   de   vondst
ook   in   stratigrafisch   verband   exact   te   plaatsen   is.
Bij   dit   alles   mogen   we   niet   vergeten   dat   in   het   late   Jong-Pa-
1eolithicum,vanaf   15.000   BP,de   kunst   werkeli].k   een   hoogtepunt
bereikte,maar   dat   desondanks   de   menselijke   afbeeldingen   een
karikaturaal   karakter   behielden   (Span,1984).In   een   later   sta-
dium   zien   we   een   betere   anatomische   weergave   en   de   verhoudih-
gen   zijn   dan   juister,maar   dan   zijn   we   al   beland   in   de   laatste
fase   van   het   Jong-Paleolithicum,10.000   BP.

5.De   echtheid   van   prehistorische   gravures.
Toen   drs   Verhart   de   nieuwe   vondst   wereldkundig   maakte,is   hij
niet   verder   ingegaan   op   de   overwegingen,die   hem   haddep   geleid
tot   zijn   positieve   stellingname   m.b.t.   de   "Danseres   van   Gel-
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drop."In   het   kader   van   zijn   korte   voordracht   en   het   meer   alge-
mene   onderwerp   van   zijn   inleiding   was   dat   ook   niet   te   verwach-
ten.Het   lijkt   ons   nuttig,over   de   echtheid   van   gravures   enkele
opmerkingen   te,  maken   en   te   proberen,een   paar   beoordelingscri-
teria   te   formuleren,die   bij   het   bepalen   van   de   authenticiteit
in   de   overwegingen   kunnen   worden   meegenomen.Wetenschappelijk
gezien   is   het   namelijk   onbevredigend,dät   nu   aan   de   echtheid
van   de   "Danseres   van   Geldrop"   niet   meer   behoef t   te   worden   ge-
twijfeld   alléén   dank   zij   een   tweede,vergeli].kbare   vondst.
Wanneer   die   echter   niet   was   gedaan,zou   er   dan   wél   reden   zi].n
geweest   om   te   twijfelen?
Bij   het   onderzoek   van   gravures   moet   naar   onze   mening   met   on-
dermeer   de   volgende   punten   rekening   worden   gehouden:
È.Zi].n   de   gegraveerde   li].nen   als   echt   oud   te   herkennen?   Glans,
kleur,putterigheid   e.a.   kunnen   hierbi].   een   rol   spelen.
±.Zijn   er   andere   zaken   zoals   residu's   en   oude   verontreinigin-
gen   in   de   gegraveerde   lijnen   aanwezig,die   alleen   bij   een   lang-
durig   verblijf   in   de   bodem   kunnen   ontstaan?   (auxieten,mangaan-
oxydes,aankoekingen   van   site-eigen   matrixdelen   etc.).
£.Is   er   sprake   van   een   in   situ   gedane   vondst,tezamen   met   ander
materiaal?
d.Past   de   steen   (bot)   met   de   gravure   in   de   context   van   de   ove-
Fige   vondsten   van   de   site?

Zowel   voor   de   gravures   van   Geldrop   en   Wanssum   geldt,dat   de   pun-
ten   ±  en   i  positief   uitvallen.Voor   Geldrop   geldt   dit   ook   voor
de   punten   c   en   d.
De   vondst   Jan   Wänssum   werd   gedaan   op   een   akker,waarop   vondsten
vanaf   het   Jong-Paleolithicum   tot   en   met   de   IJzertijd   zijn   ge-
daan    (mondelinge   mededelingen   van   L.Verhart   en   B.Kruysen).De
punten   c   en   d   zouden   dus   mogelijk   geweest   kunnen   zi].n.
Niet   veF   van-de   vindplaats   werd   door   A.Wouters   in   1959   op   een
zandweg   een   steelspits   gevo-nden,die   al   in   1959   gemeld   werd   aan
dr.A.Bohmers   van   het   B.A.I.    en   gepubliceerd   bij    de   losse   vond-
sten   in   1985   (Van   Noort-Wouters).De   betreffende   steelspits
werd   geschonken   aan   de   heer   Kruysen   (Zie   tekening   nr.  5   ).

Opm.
Ij3s  van de hierh7en vemelde  criteria bij  het beoordelen van de echtheid van prehisto-
rische kunstuitingm  lijkt het  in de praktijk  ook nog van belang,wie de vcmdst heeft
gedaan  of  wie  zich  erover heeft uitgelaten.Uiteraard alle waardering  onzerzijds voor
de  op=nlijke  stellingname  van  drs  L.Verhart m.b.t.  de  "Danseres  van  Geldrop".Maar  zijn
daard®r de  conclusies  van de auteurs  van dit  artikel ,gepubliceerd  in Archaeologische
Berichten  nr.14  cp basis van  een diepgaand  mderzoek  nu  eerst  juist  ge`mrden?
Is  de  danseres  nu  nog  echter  gavorden dan  ze  al  was?
Wat  is  er  in de  archeologische wereld  aan de  hand,wanneer  controleerbare  feiten van
physische  aard,ondersteund met macrofoto ' s  gepubliceerd door  amateurs ,volslagen kunnen
worden  gmegerd  in  de beroepswereld?Cmat  deze  feiten niet door  iemand uit eigen ge-
lederen  operi3aar  zijn  genaakt?Telt dan  alleen maar mee wat  het  eigen kringetje presen-
teert?Is  de  arch®lcgische wetenschap het  geestelijk  eigendari van  een exclusieve  groep?
Er  zijn  heel wat vragei  te  stellen naar  aanleiding van deze  zaak,maar wie  zal  ze
temtwaDrden?

6.Conclusies   en   slotbeschouwing

Er   is   de   laatste   ].aren   heel   wat   discussie   geweest   over   de   au-
thenticiteit   van   de   "Danseres   van   Geldrop",maar   dank   zij   de
nieuwe   vondst   kan   wat   dit   betref t   de   rust   in   archeologische
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kringen   wederkeren    (*1).
Zoals   we   reeds   stelden,moeten   we   toch   enige   reserve   in   acht
nemen,wanneer   we   de   Wanssumse   gravure   in   het   Jong-Paleolithi-
cum   willen   plaatsen;maar   er   zijn   toch   enige   goede   argumenten
vóór   een   dergelijke   datering:
-De   frapante   gelijkenis   met   de   tegenhanger   van   Geldrop,die

wel   gedateerd   is.
-De   stijl   van   de   gravure,gezien   in   het   verband   van   wat   tot   nu

toe   van   dejongpaleolithische      kunst   bekend   is.
-De   gebruikte   steensoorten,t.w.1ydiet   en   lei-1ydiet,die   gere-

geld   in   jongpaleolithische   context   opduiken   (zie   tabel).
-De   aanwezigheid   van   tekens,die.zoals   vermeld,in   een   ruime

tijdspanne   optreden   vanaf   het   Paleolithicum   tot   in   het   Vroeg
Mesolithicum.

-   Het   in   ieder   geval   óók   aanwezig   zijn   van  jongpaleolithische
vondsten   op   de   betreffende   akker.

Al   met   al   kunnen   we   stellen   dat   de   nieuwe   ontdekking   en   de   ver-
gelijkende   studie   bijdragen   tot   een   betere   invulling   van   onze
kennis   van   prehistorische   kunstuitingen.
Dat   bij   uitzonderlijke   vondsten   -   maar   wat   is   nu   in   de   prehis-
torie   uitzonderlijk?   -enige   scepsis   wordt   betracht   is   normaal,
maar   laten   we   niet   meteen   bij   deze   zaken   gaan   slingeren   met
het   woord   "vervalsing",zoals   dat   bij   bepaalde   personen   en   in-
stellingen   een   mode-verschi].nsel   is   geworden.Ook   het   onbekende
moet   onbevooroordeeld   tegemoet   getreden   worden.

En   tenslotte:Ook   voor   de   "Danseres   van   Geldrop"   moet   het   toch
een   aardig   idee   zijn,dat   ze   voortaan   een   geschikte   danspartner
heeft.Voor   de   archeoloog   bli].ft   één   vraag   open:Hoe   klonk   de
muziek,die   deze   twee   zo   in   vervoering   heeft   gebracht?
We   zullen   het   nooit   weten ....

Rest   ons   diegenen   dank   te   zeggen,die   voor   ons   een   steun   zijn
geweest   bij   het   samenstellen   van   dit   artikel.In   alfabetische
volgorde:J.Driessens,A.van   der   Lee,medewerkers   van   de   Oudheid-
kamer   in   Venray   en   A.Wouters.

Veldhoven-Best,  8   augustus   1989.
(*1)

Een  aantal  vakarcheologen  hetben hun visie gegeven :
iks.D.Stapert deed  zijn  ongefundeerde  uitspraken  in  .'Brabant  Ín  Pré-en  Protohistorie"  (i875)
m  in  ''Een  paleolithisdie  benen retoudioir van  Etpel"  Ín M]seologia  1977.
Erof .H.T.Waterbolk,die  eerst  de gravure  als  ''een waardevolle  aanwinst"  kwalificeerie  in  een
persoonlijke brief  aan de vinder,kwam dit  jaar op die uitspraak terug  in zijn getuigenver-
klaring  in de  reditzaak tussen R.Merckx  en A.Vbuters.Hij  liet bij  die  gelegerheid  zijn ran-
cunes  m  frustraties m.b.t.  amateurs  en hun vmdsten prevaleren bovai  zijn bevindingen
uit  1961.
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MOOKERHEIDE * * * * * * MEmFR

KETZENDORF    IV * * * * IJeisteen

HORPEL    7-1 * * * * * * kisteen
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Bij  de vele,al  dan niet uitvoerige artikelen die wij  schreven  in de achttien afleveringm
van  de  "ARCHAFDIÁJGISCHE  BFRICIHFN" ,het  tijdschrift  van  Frmssen  e'n  Vbuters ,werden  slechts
srx)radisch Mesolithische  sites  besproken.Qp veler  verzoek willen we  in  de nieuwe  serie
uitgaven,middels  een  reeks  artikelen,deze boeiende periode uit de archeolcqie uitvcÉrig
gam beschrijven.

A.W.   bn  Bosch.

HET   MESOLITHICUM

door

AD   WOUTERS

1 . INLEIDING

Het  Mesolithicum  -  de  naam  werd  het  eerst  gebruikt  door  de  Zweedse  geo-
1oog  Torell   -  werd  wel  eens  onterecht  de  overgangstijd  genoemd  van  de
trekkende  rendierjagers  uit  het  Laat-Glaciaal  (Jong-Paleolithicum) ,via
een  minimaal  plaatsgebonden  levenswi].ze,naar  het  welhaast  volkomen  seden-
taire  agrarische  bestaan  in  de  Nieuwe  Steentijd  of  Neolithicum  (o.a.Ober-
maier ,1927 ) .
Het  betrof  in  deze  visie  een  periode  van  ongeveer  4000  jaren,waarin  de
mens  op  een  armetierige  wijze  in  kleine  groepen  rondtrok,al  jagend,vis-
send  en  op  andere  wijze  voedsel  verzamelend.
Het  waren  Schwantes  en  Schwabedissen  die  deze  conversietheorie  tenslotte
als  eersten  afwezen:

:iäc5egí?zïi=Esls=ÍÈE?eÈín:=s?Ï::=?=ts?i=eu=3t??=:ii?=ÍbgËgiïe
digen  lnhalt"   (Schwabedissen,1946).

Maar  pas  de  laatste  jaren  is  er,als  gevolg  van  meerdere  opgravingen  o.a.
in  Z.Denemarken(Brinch  Petersen,Andersen  e.a.)   en  mede  door  de  inbreng
van  de  kulturele  anthropologie,een  volkomen  ander  beeld  ontstaan  van  de
Mesolithische  mens  en  zijn  aanpassing  aan  een  geleideli].k  veranderend
klimaat;een  adaptatie  die  zo  optimaal  bleek,dat  ze  plaatselijk  tot  in
het  Vroeg-Neolithicum  kon  doorlopen.Een  geli].ktijdig  voortbestaan  met  we-
derzijdse  beinvloeding  (o.a.   vuursteenbewerking)  van  Laatmesolithische
groepen  naast  bijvoorbeeld  de  Vroegneolithische  Bandkeramiek  (BK) ,meende
Newell   te  kunnen  aantonen   (Newell,1969).
Op  het  einde  van  de  Weichselijstijd,na  de  subarctische  phase  van  het  Jon-
ge-Dryasstadiaal   (±  10.000  BP) ,waarin  de  laatste  rendier].agers  van  de  Ah-
rensburgcultuur  konden  existeren,begint  met  de  stijging  van  de  tempera-
tuur  in  Preboreaal  en  Boreaal  (zie  Fig.1)  de  afsmelting  van  de  grote  land-
ijsmassa's.Hier  ligt  de  grens  van  Pleistoceen  en  Holoceen.
Deze  afsmelting  resulteerde  weer  in  een  stijging  van  de  zeespiegel  en  het
verloren  gaan  van  grote  bewoningsgebieden  op  de  eerst  droogliggende  Noord-
zeevlakte  met  zi].n  gunstige  biotoop  langs  grote  zoetwatermeren  en  meande-
rende  rivierenstelsels.(Voor  deze  hoogst  interessante  kwestie  zie:Van
Noort-Wouters ,1987 ) .
In  het  Vroeg-Mesolithicum,te  situeren  in  het  Preboreaal  en  het  beginnend
Boreaal,1ag  de  landbrug  tussen  Engeland,Texel  en  Denemarken  nog  boven  de
waterspiegel  en  waren  ook  de  zeer  rijke  vuursteenvoorkomens  aan  de  basis
van  de  "Banks"  nog  bereikbaar.De  Vroegmesolithische  mens  had  dan  ook  vele
uitwijkmogelijkheden  en  heef t  daarnaast  overvloedig  gebruik  kunnen  ma-
ken  van  genoemde  opeenhopingen  van  hoogkwaiitatieve  silexvariëteiten.
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Fig.1
Jongpaleolithische  en  Mesolíthísche  kulturen  in  relatíe  tot  tijd,geologische  període,klímaat,
flora  en  fauna.De  Mesolithische  kulturen  zíjn  ín  c}ít  schema  verdeeld  in  Vroeg-Midden-en  Laat
Meso.Verderop  ín   deze  reeks    zal  deze  grovere  F)eriodiseríng  nog  op  meerdere  manieren  nader
uc)rden  ingedeelc].             Grens   Pleistoceen  -Holoceen.

Rond  8300  BP  wordt  de  landbr-ug  tussen  Engeland,Texel  en  Denemarken  door
het  stijgend  water  overspoeld  en  de  Noordzeevlakte  is  niet  langer  meer  een
der  meest  ideale  woongebieden  van  Noord-West  Europa.
De  grens  tussen  het  Vroeg  en  Midden-Meso  is  in  zuidelijk  Nederland  nage-
noeg  gelijk  te  stellen  met  de  transgressie  van  de  verbinding  tussen  Enge-
1and  en  Denemarken.In  Brabant  en  Noord  en  Midden-Limburg  verdwijnt  de
streekvreemde excellente   Noordzee-silex  ,die  zowel  bij  de  Epigravettien-
componenten   (Creswell-Tjonger) ,de  Ahrensburgcultuur  en  het  Vroeg-Meso
regelmatig  op  de  nederzettingen  wordt  aangetroffen,voorgoed  uit  het  beeld.
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Buiten  het  morenegebied  is  men  daarna  nagenoeg  alleen  aangewezen  geweest
op  de  veelal  inferieure  vuursteen  van  kleinere  erratica  uit  het  Maasdi-
1uvium;voor  de  "betere"  artefacten  geleidelijk  aan  steeds  meer  en  meer
aangevuld  met   "grès  quartzite  de  Wommersom"

Grès  quartzite  de  Wommersom  (afgekort:GQW),dat   zeer   sporadisch  ook  al
in  oudere  culturen  werd  gebruikt,is  afkomstig  uit  het  stroomgebied
van  de  Gette  bij  Wommersom  ten  noord-oosten  van  Tienen  (Tirlemont)   in
Beigië.Het  is  een  grijs  tot  gri].s-bruin,vrij  homogeen  gesteente  dat
in  gericht,schuin  opvallend  licht  in  kleine  "flikkerende  schilfertjes"
oplicht.Het  uitstekend,als  vuursteen  spli].tend  en  vettig  aanvoelend
mineraal  bestaat  uit  relatief  grote  hoekige,niet  aaneengesloten
kwartsdeeltjes,ingebed  in  een  zeer  fijnkorrelig  kwartsiet  (vgl. :Mi-
chot ,1935) .

GQZ  werd  vooral  gebruikt  voor  de  "betere"  artefacten  (rechte  klingen,al
dan  niet  met  kerven,schrabbers  en  microlithen).Het  wordt  wel  het  gidsge-
steente  genoemd  voor  het  zuidelijk  Midden  en  vooral  Laat-Mesolithicum  met
een  redelijk  aantal  microlithen  die  een  zeer  minutieuze  oppervlakte-
retouche  vertonen   (zgn.Rijn-Maas-Schelde-component  =  R.M.S.   Zie  later  in
deze  artikelenreeks).Dit  R.M.S.   komt  in  Nederland  hoofdzakelijk  voor  be-
neden  de  grote  rivieren.

2.TYPOLOGIE   DER  WERKTUIGEN   OF   ARTEFACTEN   UIT   STEEN.

Alvorens  verder  te  kunnen  gaan  met  een  indeling  en  bespreking  van  de  ver-
schillende  componenten  van  het  Mesolithicum  is  het  noodzakeli].k,eerst  ken~
nis  te  maken  met  de  meest  gebruikte  artefacttypen  uit  de  jacht-  en  huis-
houdelijke,cq  ambachtelijke  inventaris  van  deze  jagers-verzamelaars  met
hun  afgebakende,vrij  kleine  sociale  territoria.Nog  steeds  berust  een  inde-
1ing  van  het  Mesolithicum,ook  deze  in  tijdsvolgorde  helaas,voor  een  groot
deel  op  de  typologie  van  de  artefacten;vooral  op  die  van  de  microlithen,
"bijltypen"en  bewerkte  benen  voorwerpen.
Er  zi].n  in  de  ioop  der  jaren  al  meerdere  "typoiogieën"  van  het  Mesolithi-
cum  opgesteld.We  willen  hier  uitgaan  van  de  niet  te  ingewikkelde  typen-
reeksen  van  Bohmers-Wouters,aangevuld  met  enige  toevoegingen  (Bohmers-
Wouters,1958).Deze  typologie  wordt  ook  nu  nog,al  dan  niet  aangevuld,veel-
vuldig  gebruikt  en  vormde  ten  dele  ook  de  grondslag  voor:"The  codex  book
excavation  Bergummermeer"  van  Newell-Vroomans   (1972).
We  willen  hier  duideli].k  stellen,dat  er  bij  elke  typologie  soms  "grens-
gevallen"  en  afwijkingen  vooïkomen,die  echter  bij  de  vindplaatsbeschrij-
vingen  kunnen  worden  toegelicht.

2 . A . DEBITAGE-TECHNIEK .

Omdat  men  in  het  Mesolithicum  veelvuldig  kleine  tot  zeer  kleine  werk-
tuigen  gebruikte,behoefde  het  uitgangsmateriaal  aan  vuursteenknollen,
-pebbles  en  -brokken  in  meerderheid  niet  groot  te  zijn.Grotere  kernste-
nen  zijn  over  het  algemeen  dan  ook  zeldzaam  in  het  Midden  en  Laat-Mesoli-
thicum.De  kernen  werden  normaliter  ook  verder  opgebruikt  dan  in  het  Jong-
Paleolithicum.
In  het  Vroeg-Meso   (preboreale  phase),waarin  de  huishoudelijke  werktuigen
nog  vrijwel  identiek  zijn  aan  deze  van  het  Laatpaleolithische  Epi-Gravet-
tien  en  het  Ahrensburgien  en  waarin  het  microlithisch  element  nog  minder
evident  is  (Ahrensburg  heeft  reeds  meerdere  microlithen),zijn  ook  grotere
kernstenen  niet  zeldzaam.Het  zelfde  geldt,maar  in  mindere  mate  voor  het
Laat-Meso  met  kern-en  afslagbijlen.De  techniek  van  het  slaan  van  klin-
gen  is  gelijk  aan  deze,gebruikelijk  in  het  Jong-Paleolithicum  (vgl.Van
Grunsven ,1987) .
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D.Kern  met  tabletafslag
E.Kern  met  basementafslag
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- Ontkopping

Fíg.2

Schematische  voorstellíng  van  kerntyF)en
zoals  ze  ín  het  Mescilíthícum  voorkomEm.

TYPOLOLOGIE   MESOLITHI[UM.I.

Bij  het  slaan  van  af slagen  werd  in  f eite  vaak  de  oude  Clactontechniek
toegepast,waarbij  elke  slag  geplaatst  werd  vanaf  het  negatief  van  een  vo-
rige  afslag.
2.B.KERNEN   EN   BROKKEN.

Kernen  (restkernen)   zijn  de  restanten  van  knollen  of  brokken,nadat  de  klin-
gen  en/of  de  afslagen  hiervan  min  of  meer  zi].n  verwijderd.Soms  werden  gro-
tere  knollen  eerst  opgedeeld,meestal  in  buffertechniek  op  een  zwaardere
aambeeldsteen.De  zo  ontstane  knolfragmenten  noemt  men  brokken.De  meest  ge-
schikte  hiervan  werden  weer  gebruikt  voor  het  maken  van  afslagen  en  klin-
gen  met  als  restant  weer  een  restkern.De  qua  kwaliteit  of  vorm  onbruikbare
brokken  behoren  bij  het  "afvalmateriaal".Bij  gebrek  aan  betere  silex  is
het  percentage  debitage-afval  op  veel  Meso-sites  erg  hoog.(Zuidned. :braggel).

Het  komt  zelden  voor,dat  grote  brokken  of  knollen  van  goede  kwaliteit
ongebruikt  werden  achtergelaten.Een  van  de  uitzonderigen  was  een  gro-
te  brok  GQW  van  uitstekende  kwaliteit   (430  gram.S.G.   2,3)   op  een
Meso-site  onder  Borkel  en  Schaft  (Collectie:G.Fonteyn).

De  lithische  artefacten  uit  -het  Mesolithicum  werden  vervaardigd  uit  klin-
gen  en  afslagen.Deze  zijn  respectievelijk  afkomstig  van  kling-en  afslag-
kernen.Aangezien  een  groot  deel  der  artefacten  uit  het  Meso  klein  van  afme-
ting  is  (micro-artefacten  en  specifieke  microlithen)  zijn  er  ook  veel  klei-
nere  kernresten  te  verwachten.De  kernen  die  primair  het  basismateriaal
voor  grotere  werktuigen  leverden  en  die  in  vele  paleolithische  en  neoli-
thische  culturen  niet  verder  werden  opgedeeld,waren  in  het  Meso  nog  goed
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bruikbaar  voor  het  afslaan  van  micro-klingen  en  -afslagen.Het  Vroeg-Meso,
dat  nog  overwegend  de  huishoudelijke  artefactinventaris  van  het  Jong-
Paleolithicum  heeft  en  een  kwantitatief  mindere  microlithisering  kent,is
zoals  we  zagen  alleen  al  aan  de  gemiddeld  grotere  kernen  te  herkennen.
De  verdeling  van  de  in  het  Meso  meest  voorkomende  kerntypen  is  in  Fig.2,op
de  vorige  pagina,   schematisch  weergegeven.Het  discoide  type  is  vrij  zeld-
zaam.In  sommige  componenten,die  bijv.samenhangen  met  de  Ahrensburgcul-
tuur   (Epi-Ahrensburgien)  komen  ze  sporadisch  voor.
In  Fig.2.D  en  Fig.2.E  zijn  voorbeelden  te  zien,hoe  door  het  afslaan  van
een  tablet  of  basement  een  vernieuwing  van  het  slagvlak  werd  verkregen.

2. C. NIET   GEMODIFICEERDE   ARTEFACTEN.

De  van  de  kern  verwi].derde  klingen  en  vooral  de  afslagen  zijn  lang  als"halffabrikaten"  beschouwd.Het  gebruikssporenonderzoek  heeft  echter  aange-
toond  dat  deze  "half fabrikaten"  wel  degeli].k  primair  als  werktuig  zijn  ge-
bruikt.Voor  de  afslagen,waarvan  de  meeste  bij  het  archeologisch  onderzoek
als  "afval"  terzijde  werden  gelegd,is  dit  een  belangrijk  gegeven.Veel  af-
slagen  vertonen  zelf s  gebruikssporen  die  veel  intenser  blijken  te  zijn  dan
waargenomen  op  gemodificeerde  artefacten  als  stekers,schrabbers  etc.
Bij  af spraak  is  het  onderscheid  tussen  klingen  en  af slagen  gelegd  bij  de
lengte-breedte  verhouding.Bij  een  kling  is  de  lengte  gelijk  of  meer  dan
tweemaal  de  grootste  breedte;bij  een  afslag  is  de  lengte  kleiner  dan  twee-
maal  de  breedte  (zie  Fig.3.A).

!11,,",_fi/Èá

RUGMESSFN

a.Rugmes  met    b.Rugmes  met
ongeretou-       geretou-
cheerde rug    f8::;g:t¥s)

De  verdeling  der  klingen  werd  door  ons  reeds  uit-
voerig  besproken  bij  de  typologie  van  het  LJong-
Paleo   (Wouters,1982  en   1984).Voor   de  technieken
van  het  klingen  slaan  verwijzen  wij  nogmaals  naar
Van  Grunsven,1987.
Voor  de  volledigheid  geven  we  in  Fig.3.B  nogmaals
schematisch  de  verdeling  van  de  niet-gemodif iceer-
de  klingen  in  A-,B-,D-en  E-klingen;in  Fig.3.C  ge-
schematiseerde  voorbeelden  van  kernvoet-,kam-en
mantelklingen;in  Fig.3.D  de  dorsale  en  ventrale
zijden  van  een  kling  en  in  de  tekst  hiernaast
voorbeelden  van  twee  typen  rugmessen.
De  af slagen  worden  in  het  Mesolithicum  verdeeld
in:micro-afslagen;afslagen;brede-,spitse  en  sche-
ve  afslagen  (zie  Fig.3.E).

2. D. GEMODIFICEERDE   ARTEFACTEN.

Gemodificeerde  artefacten  (volgens  sommigen  arte-
facten  s.s.)  ontstaan  door  nabekapping  en/of  re-
touchering  van  de  uitgangsvormen  als  afslagen,
klingen  etc.
Ze  worden  verdeeld  in  artefacten  gebruikt  voor  de
jacht  en  de  visvangst  (jachtinventaris)  en  arte-
f ac_ten  voor  huishoudelijk  en  ambachtelijk  gebruik

(huishoudeli].ke-en  ambachteli].ke  inventaris).Het  spreekt  vanzelf  dat  tij-
dens  de  jacht  en  visvangst  ook  wel  eens  werktuigen  uit  de  huishoudelijke
inventaris  gebruikt  zijn  geweest  voor  snijden,kappen  etc.
2 . D .1. LJACHTINVENTARIS

De  jachtinventaris  bestond  grotendeels  uit  artefacten,vervaardigd  uit
steen,hout  of  been  en  hertshoorn.
a.Artefacten  uit  steen.
Als  basismateriaal  is  veelal  gebruík  gemaakt  van  vuursteen  (silex),GQW,
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TYPOLOGIE   MESOLITHICUM.II.
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andere  kwartsieten  en  phtaniet,waarbij  vuursteen  wel  het  meest  algemeen  is.
In  het  Mesolithicum  zijn  vrijwel  alle  stenen  jachtartefacten  bijzonder
klein  van  afmeting;ze  vallen  dan  ook  grotendeels  onder  het  begrip  microli-
then.Dit  begrip  micï.olith  is  echter  bijzonder  moeilijk  te  omschrijven.
BBohmers-Wouters   (1958)   1eggen  de  grens  tussen  microlith  en  "macrolith"  bij
40  mm  (zie  Fig.3.F.).Er  wordt  echter  nadrukkelijk  bij  vermeld  dat  de  tota-
le  habitus  van  het  artefact  in  de  beoordeling  betrokken  dient  te  worden.
Hierbij  is  vooral  de  dikte  van  het  werktuig  van  belang.In  Mesolithische
context   (maar  ook  bijv.   in  het  Magdalénien)  komen  dunne,smalle  mesjes  met
afgedukte  rug  en  lang-smalle  driehoeken  voor,die  de  lengte  van  een  Gravet-
tespits  bereiken.Ze  worden  door  hun  totale  habitus  (o.a.   hun  geringe  dikte
en  breedte)   toch  bij   de  microlithen  gerekend   (zie  Fig.3.G.1  en  2).
De  microlithen  uit  de  jachtinventaris  kunnen  als  enkelvoudige  artef acten
gebruikt  zijn  (stenen  spitsen  op  pijlen  en  speren),ofwel  als  elementen  van
samengestelde  werktuigen  hebben  gediend  (weerhaken  in  pijlen  of  harpoe-
nen).Op  het  gebruik  en  de  schachting  van  microlithen  willen  we  in  een  la-
tere  aflevering  van  deze  artikelenreeks  terugkomen  (zie  ook  Wouters,1955
pag . 98-106 ) .
De  microlithen  uit  de  jachtinventaris  zijn  met  voorbeelden  en  benamingen
afgebeeld  in  Fig.4  en  Fig.5.Het  zijn  vondsten  uit  Mesolithische  vindplaat-
sen  in  Overpelt;Budel-Dorplein;Luiksgestel;Vessem-Buikheide  en  Aardborst;
Sweijkhuizen;Venlo;Hatert;Drunen;Hulshorst  en  Zundert.De  tekeningen  van
Zundert  en  Buikheide  zijn  overgenomen  met  toestemming  van  J.Verhagen  en
F . Somers .

a .1. Spitsen .

We  kunnen  de  spitsen  verdelen  naar  hun  lengte-breedte  verhouding  in  zeer
slanke  en  bredere  spitsen.Bij  de  zeer  slanke  spitsen  ligt  deze  verhouding
bij   5:1.Tot  de  zeer  slanke  spitsen  worden  gerekend  de  lancet-,naaldvormige-
en  dubbelspitsen  van  het  Sauveterre-type.
Lancetspitsen  (Fig.4,1-6).
Dit  type  spitsen  hebben  één  steil  af gedrukte  laterale  kant  die  rechts  of
links  kan  zijn  aangebracht.Deze  spitsen  zi].n  vrij  zeldzaam  op  de  zuidelij-
ke  Meso-sites.Ze  zijn  echter  meer  algemeen  in  de  noordelijke  (Maglemose)
Mesogroepen.In  het  zuiden  zijn  ze  o.a.   bekend  uit  Overpelt,Sweijkhuizen
en  Kesseleik;in  het  Noorden  van  ons  land  o.a.   uit  De  Leien,Haule  en  Ap-
pelscha.
Naaldvormi itsen ( Fig . 4 , 7-10)
De  naaldvormige  spitsen  hebben  aan  beide 1aterale  kanten  een  steil  af ge-
drukte  rug.Meestal  heeft  een  van  deze  kanten  een  minder  abrupte  retouche-
ring,\.ooral  aan  het  spitse  einde.Ook  deze  spitsen  zijn  op  de  Nederlandse
vindplaatsen  erg zeldzaam.Op  vele  Franse  sites  zijn  ze  algemener  (Boutig-
ny,Le  Martinet  e.a.).
Dubbels itsen  van  het  Sauveterre-t
TDeSauveterre-spitsen

g.4,11-14)
genoemd  naar  de  type-lokatie  Sauveterre-1a-Leman-

che   (Lot-et-Garonne,Fr.)   zijn  spitsen  van  het  naaldvormige  type  met  zowel
proximaal  als  distaal  een  spitse  punt.Ze  zijn  typisch  voor  het  Franse
Sauveterrien,een  vrij  vroeg  Meso  (onder  het  Tardenoisien  s.s.)   zonder
vierhoeken   (Coulonges,1935).Er  zijn  enkele  van  deze  spitsen bekend  uit  Bu-
del  en  Overpelt.

De  bredere  spitsen  hebben  een  lengte-breedte  verhouding  die  lager  ligt  dan
5:1.Tot  deze  bredere  spitsen  rekent  men  nagenoeg  alle  andere  spitsen  uit
het  Mesolithicum  op  enkele  extreem  grote  dubbelspitsen  met  oppervlakte-
retouche  na  (zie  aldaar).Tot  de  bredere  spitsen  behoren:
A-spitsen   (Fig.4,15-24).
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Deze  spitsen  zijn,   in  tegenstelling  tot  de  slanke  spitsen,vaak  asymme-
trisch  en  hebben  een  punt  die  ontstaan  is  door  één  der  laterale  kanten
via  steile  drukretouche  van  basishoek  naar  het  distale  einde  tot  spits  te
modelleren.Ze  gelijken  op  microvormen  van  de  spitsen  uit  de  Gravettereeks.
A-spitsen  komen  door  het  gehele  Mesolithicum  voor.
B-spitsen  (Fig.4,25-36).
Ook  de  B-spitsen  zijn  vaak  asymmetrisch.De  retouche  die  de  spits  aanzet,
loopt  niet  tot  de  basis  van  het  artefact  door.Noch  de  A-,noch  de  B-spits
heeft  een  geretoucheerde  basis.Meestal  bestaat  deze  basis  uit  het  dunnere,
distale  deel  van  de  kling  of  slanke  af slag  waaruit  de  spits  werd  vervaar-
digd.B-spitsen  (bredere  type   )  werden  vroeger  aangeduid  als  "Zonhovenspit-
sen"(Fig.4,27).B-spitsen  komen  al  in  de  Epi-Paleoculturen  (o.a.Ahrensburg)
voor  en  blijven  het  gehele  Mesolithicum  in  het  artefactcomplex  aanwezig.
C-spitsen   (Tardenoisspitsen)(Fig.4,37-48).
Meestal  zijn  de  C-spitsen  min  of  meer  symmetrisch.De  basis  is  altijd  gere-
toucheerd:recht,concaaf  of  bij  uitzondering  licht  convex.Als  de  basis  uit
het  proximale  deel  van  de  kling  of  af slag  bestond  met  een  nog  aanwezige
bulbus,was  schachting  niet  goed  mogelijk.De  spits  werd  dan  schachtbaar  ge-
maakt  door  op  de  ventrale  zijde  de  bulbus  weg  te  retoucheren   (vgl.Fig.4,
41-44).Minstens  één  van  de  laterale  zijden  heeft  steilretouche;soms  zijn
beide  laterale  zijden  -al  dan  niet  geheel  -geretoucheerd.Ook  C-spitsen
kunnen,zij  het  sporadisch,al  in  een  vroeg  stadium  van  het  Mesolithicum  op-
treden  (Vessem:Aardborst,Vessem:Buikheide,Echt:Kamp  e.a. )Alhoewel  in  het
Ahrensburgien  "Zonhovenspitsen  met  basisretouche"(vierhoeken)   vrij  algemeen
zijn,zijn  C-spitsen  uit  deze  Jongpaleolithische  cultuur  niet  bekend.De  naam
Tardenois-spits  komt  van  de  type-1okatie   Fère-en-Tardenois  (Aisne)   in
Frankrijk.
D-spitsen  (Fig.4,49-52).
Deze  minder  algemene  spitsen  zijn  aan  beide  laterale  zijden  meer  of  minder
intens  geretoucheerd.Er  is  nooit  basisretouche.In  feite  zijn  het  "bredere
naaldvormige  spitsen"  binnen  de  5:1   verhouding.
Dubbels itsen  met  o ervlakteretouche  ( Fig . 4 , 53-59)
Evenals  de  Sauveterre-spitsen  hebben  deze  artefacten  zowel  proximaal  als
distaal  een  uitgesproken  spitse  punt.De  oppervlakteretouche  overdekt  de
dorsale  zijde  nagenoeg  geheel  en  is  zeer  minutieus  aangebracht.De  zelfde
soort  retouche  is  aan  de  ventrale  zijde  voornamelijk  aan  de  spitse  uitein-
den  aangebracht.
Deze  dubbelspitsen  zijn  qua  habitus  nagenoeg  gelijk  aan  de  bladspitsen  van
het  type  "feuille  de  gui"  (maretakspits,mistletoe-point.Zie  fig.5,1-3).Ze
werden  in  Z.Nederland  voor  meer   dan  50%  vervaardigd  uit  GQW  en  zijn  met   de
driehoeken  met  oppervlakte-retouche,de  maretakspitsen  en  de  andere  blad-
spitsen  met  oppervlakte-retouche  zeer  typerend  voor  enkele  component-vari-
anten  van  het  zuidelijke  RMS  (Rijn"aas-Schelde-complex).
Verbanden  zoeken  met  het  Neolithicum  op  grond  van  de  perf ecte  oppervlakte-
retouche  is  erg  voorbarig.Het  verschijnsel  van  deze  typische  retouchering
trad  al  vanaf  het  Midden-Paleolithicum  via  het  Jong-Paleolithicum  met  tus-
senpozen  steeds  weer  op  (vgl.Altmühl-spits,Solutréen-spits  e.a.).
Bladsi)itsen   (Fig.5,1-8).
Tot  de  bladspitsen  behoren  de  maretak-spitsen  (feuille  de  gui-spitsen) ;
desmalle  bladspitsen  en  de  bredere  bladspitsen.
De  maretak-spits   (Fig.5,1-3)   gelijkt,zoals  we  boven  zagen,op  de  dubbel-
spits  met  oppervlakte-retouche.De  basis  is  echter  rond  en  heeft  daar  dus
geen  spits.De  laterale  zijden  zijn  asymmetrisch.
De  smalle   (Fig.5,4-5)   en  de  brede  bladspitsen  (Fig.5,6-8)   zijn  wel  sym-
metrisch.Ze  kunnen  ook  voorkomen  met  alleen  oppervlakte-retouche  bij   de
punt  van  de  spits.
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Zowel  op  de  smalle  als  op  de  brede  bladspitsen  is  meestal  op  de  ventraal-
basale  kant  een  retouchering  aangebracht,die  een  betere  schachting  moge-
1ijk  maakte   (Fig.5,4-8).
In  het  Vroeg-Meso  met  een  huishoudelijke  c.q.   ambachtelijke  toolkit  die
nagenoeg  identiek  is  aan  deze  van  het  Epigravettien  (T].onger  etc.)  en  het
Ahrensburgien,komen  sporadisch  nog  Gravettespitsen  en/of  steelspitsen  voor.
E.e.a.   kan  leiden  tot  foutieve  kultuurduidingen.
In  het  latere  Mesolithicum  -  vooral  in  het  zuidelijke  RMS  -  komen  soms  gro-
te  en  vrij  dikke  asymmetrische,op  ongelijkbenige  driehoeken  gelijkende
C-spitsen  voor  met  een  uitgesproken  ventrale  schachtingsretouche  aan  de
basis  van  de  spits  (Fig.6,10).Ze  gelijken  op,dan  wel  zijn  identiek  aan  de
Bandkeramische  spitsen   (Budel,Neer,Weelde-Paardsdrank  e.a. ).Newell  heeft
getracht  een  relatie  te  leggen  tussen  het  Laat-Meso  en  de  Bandkeramische-
of  Donaucultuur   (Newell,1969).
In  het  noordelijk  Mesolithicum  (Maglemose  complex  s.1.)   komen  de  Svaerd-
borg-II -spitsen  voor,zowel  van  het  type  PB  (met  alleen  basisretouche:
Fig.6,6  en  7)  als  van  het  type  PC  (met  basis-en  laterale  retouche(Fig.6,
8  en  9).In  ons  land  zijn  deze  spitsen  bekend  uit  de  sites  van  Bergumer-
meer,De  Leien,0ldebroek,Wartena  e.a.).

a.2.Driehoeken  en  segmenten.

Driehoeken  komen  ook  reeds  voor  in^  sommige  componenten  van  het  Jong-Paleo-
1ithicum  (Magdalénien,Ahrensburgien).Ze  verschi].nen  dan  ook  al  vroeg  in
het  Mesolithicum.Ze  kunnen  zowel  als  pijlbewapening,harpoenweerhaak,dan
wel  bij  de  visvangst  als  "haak"  gebruikt  zijn.
De  driehoeken  kunnen  verdeeld  worden  in  gelijkbenige-(isosceles  triangles)
en  ongelijkbenige  (scalene  triangles)   driehoeken.Beide  kunnen  mét  of  zon-
der  oppervlakte-retouche  voorkomen.

e  driehoeken(Fig . 5 , 9-15 )

De  plompere,grotere  vormen  (F`ig.5,9)   komen,aansluitend  aan  het  Ahrensbur-
gien,vrijwel  overwegend  voor  in  het   (Preboreale)   Epi-Ahrensburgien  en  an-
dere  Vroeg-Meso-componenten     (Zundert;Echt,Kamp;Vessem,Buikheide  en  Aard-
borst;Sougné).Soms  komen  ook  uiterst  kleine  gelijkbenige  driehoekjes  voor,
o.a.   in  de  stuifzanden  van  Hulsthorst   (Fig.5,13).

Ongeliikbenige  driehoeken   (Fig.5,16-21).

Sommige  ongelijkbenige  driehoeken  zijn  vrij   slank.Hierdoor  zijn  ze  soms
moeil.ijk  te  onderscheiden  van  de  lang-smalle  driehoekvormige  mes].es  met
afgedrukte  rug  (microlithic  blunted  back  blades  with  retouched  end,Fig.5,
62-66).Deze  laatste  hebben  echter  geen  echt  spitse  punt;vaak  hebben  ze  ter
plaatse  zelfs  nog  de  slagbulbus  van  de  kling  waaruit  ze  vervaardigd  werden.
Driehoeken  met  o ervlakte-retouche ( Fig . 5 , 22-26) .

Deze  voor  o.a.   het  zuidelijk  R.M.S.-complex  typische  artefacten  kunnen  zo-
wel  als  gelijkbenige-,dan  wel  als  ongelijkbenige  vormen  voorkomen.Soms  is
het  moeilijk  een  onderscheid  te  maken  tussen  deze  driehoeken  en  dubbelspit-
sen    met  oppervlakte-retouche   (bi].v.Fig.5,26).

SEGMENTEN ( Fig . 5 , 27-36) .

Bij  deze  microlithen  zijn  z.owel  de  distale-  als  de  proximale  einden  tot
een  punt  uitgewerkt  met  daartussen  een  boogvormig  steil  geretoucheerde  rug.
Er  zijn  zowel  brede  -(Fig.5,29-30)   als  smalle  segmenten  (Fig.5,bijv.27
en  31-33).In  het  preboreaal  Mesolithicum  treden  deze  segmenten,gelijkend
op  Micro-Azilien-spitsen,nog  niet  op.In  sommige  Midden  -en  Jongmesolithi-
sche  sites  zijn  ze  overvloedig  aanwezig  (Hulshorst,Venlo,Luiksgestel) ,
in  andere  zijn  ze  zeldzaam  of  afwezig  (Oirschot,Kesseleik,Bakkeveen,De  Lei-
en)

21



a . 3 . VIERHOEKEN .

Om  verwarring   in  benamingen  te   voorkomen  hebben  Bohmers-Wouters   (1958)   de
namen  Zonhovenspits  met  basisretouche,trapezium,transversaalspits  e.a.   1a-
ten  vervallen.We  hebben  toen  voor  een  zuiver  geometrische  indeling  gekozen:

e  vierhoeken Type   I   (Fig.5,47-49).

Bij   de  hoge  vierhoeken  (narrow  trapezoids)   is  de  hoogte   (h),groter  dan  de
breedte   (b).Deze  pijlbewapeningen  verschijnen  in  het  Laat-Meso.Ze  lopen
tot   ver   in  het  Neolithicum  door   (TBK;SOM;   e.a.).

Smalle  vierhoeken Type   11   (Fig.5,37-46).

Bij   deze  vierhoeken  is  de  hoogte  (h)   minder  dan  de  breedte  (b).Zie  teke-
ningen  op   Fig.5.
De  smalle  vierhoeken   (Type  11   dus)   worden  weer  onderverdeeld  in:

Tvpe   lI.A.

Met  twee  scherpe  basishoeken  (Fig.5,37-40).Vooral  gebruikelijk  in  het
Laat-Meso.
Type   11.8.

Met  één  of  twee  rechte  basishoeken   (Fig.5,41-42).Vooral  gebruikelijk
in  het  Midden-en  Laat-Meso.

Type   ll.C.

Met  één  stompe  basishoek   (Fig.5,43-46).Deze  laatste  vierhoek  wordt
ook  wel   rombische  vierhoek  genoemd.De   typen  11.8  en  ll.C  zijn  tendele
reeds  in  het  Laat  Jong-Paleolithicum  bekend  als  Zonhovenspitsen  met
basis-retouche  (Ahrensburgien).

De  vierhoeken  zijn  zowel  als  pijlbewapening  en  in  functie  van  "weerhaak"
gebruikt T geweest .

a.4.MESJES   MET   AFGEDRUKTE   RUG.

De  mesjes  met  steil  afgedrukte  rug  (blunted  back  blades),   zijn  al  in  het
Jong-Paleolithicum,vooral  in  sommige  componenten  van  het  Magdalénien  veel-
vuldig  gebruikt.Op  de  Brabantse  Magdalénien-site  Griendtsveen  (Wouters,
1983)   vormen  ze  zelfs  ruim  30%  van  de  totale  toolkit.
In  wezen  zijn  deze  "mesjes"  in  het  Mesolithicum  van  gelijke  habitus.Het  is
dan  ook  niet  verwonderlijk  dat  ze  ook  reeds  in  het  Preboreaal   (vroegste)
Meso   voorkomen   (Vessem,Buikheide  en  Vessem,Aardborst).Ze  worden-ongeacht
de  lengte-  tot  een  dikte  van  4  mm  tot  de  microlithen  gerekend.
Er  zijn  drie  typen  te  onderscheiden:

A.Mes es  met  steil  af edrukte  ru ( Fig . 5 ' 50-55 ) .

De  uiteinden  zijn  of  "natuurlijk"  of  ze  zijn  al  dan  niet  moedwillig
gebroken.Soms  komen  ook  mesjes  voor  die  aan  beide  laterale  kanten  re-
touche  hebben   (Fig.5,54-55).

B.Mes es  met  steil  af edrukte  ru eretoucheerd  uiteinde ( Fig . 5 '

56-61).Soms  zijn  beide  uiteinden  geretoucheerd   (Fig.5,60-61).

C . Dr iehoeki emes met  steil  af edrukte  ru ( Fig . 5 , 62-66 ) .

Zie  hiervoor  ook  onder  a.2.

Aldeze  steilgeretoucheerde  rugmesjes  zijn  mogelijk  als  onderdeel  van  samen-
gestelde  pijlbewapeningen  en  mes].es  of  als  vistuig  gebruikt.
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a . 5 . PSEUDO-STEKERS .

De  in  Fig.5,67-69    afgebeelde  pseudo-stekers  zijn  geen  artefacten  s.s. ,maar
afvalprodukten  ontstaan  bij  het  vervaardigen  van  microlithen  in  de  kerf-
of  encochetechniek  (zie  tekening  hieronder).In  veel  gevallen  werd  de  dikke
moeilijk  schachtbare  basale  slagbult  verwijderd.

vierha3k
tyFe  11  A

a,b,c,d:Kerftedmiek-phasen voor  het maken  van  een  smalle  vierhoek  type  11  A.
e:Niet  voltooide  B-spits  (Budel).
f :Niet  voltooide  driehoek  (Kessel ).
g:Mislukte  breuk. (Boven  de  kerf ) . (Montfort) .
h:Bijna voltooide  steelspits.Spitspunt brak  bij  het uitretoucheren van de  steel,      i

waarschijnlijk bij  de  linker kerf .Het voltooien van de  steel  had toen geen
zin  meer  en  het  artefact  werd weggegooid  (Mcx)k).

i :Voltooide  steelspits  met nog  aanpassend  basaal  klingfragment  (Vessm).

Werkwijze:
+

Ï:::Ï:Ï::Ï§:i§;ÍÏ;ÏÍ:§:::;§;:::::¥d:e:z:e:1Ïd:e:;:;Í::::::::::Ï;:::::::::::::
2.D. 2.HUISHOUDELIJKE,CQ   AMBACHTELIJKE   INVENTARIS.

In  tegenstelling  tot  de  jachtinventaris  is  de  huishoudelijke  inventaris
-  vooral  in  het  Vroeg-Mesolithicum  -  nagenoeg  gelijk  gebleven  aan  deze  van
het  Jong-Paleolithicum.Een  scheiding  tussen  Vroeg-Meso  en  Jong-Paleo  is  op
grond  van  deze  inventaris (huishoud.inventaris) soms  moeilijk  te  leggen.De
mate  van  microlithisering  en  verschuiving  in  de  samenstelling  van  de  ].acht-
inventaris  wordt  in  dit  geval  vaak  als  norm  genomen.In  hoeverre  deze  grens
te  leggen  is  tussen  Jonge  Dryas,Preboreaal  en  Vroeg-Boreaal,is  gezien  de
vele  onbetrouwbare  C-14  dateringen  t.o.v.   podsoleringsinvloeden,al  helemaal
discutabel .
In  de  Franse  literatuur  heeft  men  dit  dilemma,mogelijk  te  simpel,opgelost
door  de  "overgangs-culturen"  aan  te  duiden  als  Epipaleolithicum.In  ons  land
zijn  de  "Vroeg-Meso-sites":Vessem,Aardborst  en  Buikheide;Zundert;Echt,Kamp;
Geldrop  111-2  e.a.   dan  tot  dit  Epipaleo  te  rekenen.
Voor  de  typologie  van  de  huishoudelijke  inventaris  verwijzen  wij  naar  Boh-
mers-Wouters   (1958)   en  Wouters   (1982,pag.5-27).Voor  de  volledigheid  geven
wij  deze  typologie  in  het  kort  nog  even  weer  met  tekeningen  in  Fig.6  en  7.
De  huishoudelijke  inventaris  bestaat  uit:schrabbers,stekers,bore.n,geretou-
cheerde  klingen  en  afslagen  (rand-eind-en  kerfretouche) ,combinatiewerk-
tuigen,bijlen,beitels,pics,retouchoirs,slijpstenen,napjesstenen  en  klop-
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stenen .

a.1.SCHRABBERS   (Fig.6,11-21).

De  schrabbers  zijn  in  het  Mesolithicum  de  meest  voorkomende  huishoudeli].ke
artefacten.Ze  werden  aangezet  op  klingen,afslagen  en  sporadisch  ook  op
kernresten.Ze  werden,zoals  het  gebruikssporenonderzoek  leertvooral  gebruikt
op  been,hout,huiden  en  vlees.Sommige  schrabberkappen  zijn  zo  versplinterd,
dat  een  gebruik  als  retouchoir  voor  microlith-fabricage  niet  uitgesloten
is.Voor  de  verdeling  der  schrabbers  zie  Fig.6,11-16.Naar   de  vorm  van  de
schrabberkappen  kan  elk  type  van  Fig.6,11-16  weer  convex,concaaf,scheef,
recht  en  in  al  deze  gevallen  weer  al  dan  niet  getand  zijn.   (Fig.6,17-21).

a.2.STEKERS   (Fig.6,22-27).

De  meest  specif ieke  artefacten  uit  de  Jongpaleolithische  huishoudelijke
inventaris,de  stekers,nemen  vanaf  het  Vroeg-Meso  percentueel  geleidelijk
in  aantal  af .Sommige  typen  als  vlakstekers,boogstekers  en  krombekstekers
verdwijnen  zelfs  geheel.Rechte  bekstekers  komen  nog  wel  eens  sporadisch
voor.Het  gebruikssporenonderzoek  toont  aan  dat  stekers  vooral  werden  ge-
bruikt  op  been  en  hout.Meerdere  exemplaren  blijken,al  dan  niet  secundair,
ook  als  boor  te  zijn  gebruikt.Het  aantal  stekers  op  afslagen  en  restkernen
ligt    in  het  Meso  hoger  dan  in  het  Jong-Paleo,waar  de  meeste  stekers  op
klingen  of  klingfragmenten  werden  geslagen.
Voor  een  uitvoerig  overzicht  van  de  stekers,zie  Wouters   (1982,pag.21-25).
Een  kort  overzicht  van  de  in  het  Mesolithicum  meest  voorkomende  stekerty-
pen  is  weergegeven  in  Fig.6,22-27.Het  is  de  indeling  van  Bohmers-Wouters
(1958),die  ook  door  Newell-Vroomans   (1972)   werd  overgenomen.Al  deze  steker-
typen  kunnen  zowel  op  afslagen  als  op  klingen  en  kernresten  voorkomen.
Vooral  in  het  Vroeg-Meso  en  nog  meer   in  sommige  componenten  van  het  Magle-
mose  s.1.   komen  soms  zeer  grote  en  zware  stekers   (en  schrabbers  en  boren)
voor   (Vg1.Kesseleik, "Archaeologische  Berichten"  IX,pag.128-130   ,Wouters
1981   en  Newell,1969  plate  50-55).

a.3.BOREN,RUIMERS   EN   PRIEMEN   (Fig.7,1-9).

De  meeste-niet  veelvuldig  voorkomende-boren  en  priemen  uit  het  Mesolithi-
cum  zijn  vrij  klein.Soms  komen  echter   ,vooral  in  Maglemose  s.1.   componen-
ten,zeer  zware  op  pics  gelijkende  boren  voor.
De  priemen  (Fig.7,l  en  2)   vertonen  meestal  weinig  sporen  van  gebruik;wel
hebben  ze  soms  aan  de  werkpunt  een  intense  glans,die  veroorzaakt  kan  zijn
door  het  doorboren  van  huiden.Ze  hebben  een  echte  "priemfunctie"  gehad.
De  echte  boren  en  ruimboren  (ruimers)   zijn  blijkbaar  op  hardere  materialen
als  been  en  hout  gebruikt,mogelijk  ook  voor  het  fijne  retoucheerwerk  op
microlithen.Ze  dragen  hiervan  soms  de  sporen  als  torsieretouche,versplin-
teringen  en  afstomping  (vgl.Fig.7,5-7).
Soms  werden  de  ef fectieve  booreinden  alternerend  geretoucheerd  op  de  wijze
waarop  men  ook  nu  nog  stalen  boren  alternerend  slijpt.(Fig.7,3-4).
Voor  het  vergroten  (ruimen)   van  met  fijne  boren  voorbewerkte  gaten.werden
ruimboren  gebruikt.Ze  hebben  een  stompere  werkhoek  (Fig.7,6-9).Ook  op  deze
ruimers  treft  men  soms  alternerend  aangezette  boortoppen  aan  (Fig.7,8).

a.4.GERETOUCHEERDE   KLINGEN   EN   AFSLAGEN   (Fig.7,10-17) ,

Klingen  en  afslagen  waren  niet  alleen  halffabrikaten  voor  schrabbers,ste-
kers  en  boren.Ze  werden  ook  door  laterale,distale  en  kerfretoucheof  keep-
retouche  gemoduleerd.Zo  ontstonden  geretoucheerde  klingen   (Fig.7,10),ge-
retoucheerde  afslagen  (Fig.7,11),afgeknotte  klingen   (Fig.7,12-13),afge-
knotte  afslagen  (Fig.7,14),kerfklingen   (Fig.7,15-16)   en  kerfafslagen   (Fig.7,
17).Kerfklingen  als  afgebeeld  in  Fig.7,15  komen  vaak  in  het  Laat-RMS  voor.
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Ze  worden  Montbani-klingen  genoemd  en  ontstaan  bij  het  "ontbasten"  en  rond-
schaven  van   pijlschachten   (vgl.Rozoy,1978  pag.769-771).De  hier  afgebeelde
Montbani-kling  van  GQW  is  een,bij  één  van  onze  vele  experimenten  ontstaan
exemplaar .
Sommige  zwaar   geretoucheerde  klingen  worden  door  anderen   (Newell,1972)
"klingmessen"  genoemd.Gebruikssporen  onderzoek  geeft  geen  verschil  te  zien
op  het  effectieve  snijdend  gedeelte  van  deze  klingen  met  die  op  zwak  ge-
retoucheerde  klingen.Het  is  ons  dan  ook  niet  duideli].k  waarom  alleen  de
zwaar  geretoucheerde  klingen  het  predikaat  "meskling"  meekregen.Experi-
menten  toonden  aan  dat  dit  type  kling  veeleer  als  "schraapkling"  gebruikt
werd.(vgl.echter  de  rugmessen  met  bekapte  rug  onder   2.C.).
Fig.7,16  is  een  GQW-kling,die  zowel  proximaal  als  distaal  pseudo-burijns
laat  zien.Aan  een  of  beide  einden  werd  door  kerftechniek  waarschijnlijk
een  microlith  verwijderd.

a . 5 . COMBINATIE-WERKTUIGEN   ( Fig . 7 ,18-19 ) .

Een  combi-artefact  verenigt  in  zich  twee  of  meer  werktuigtypen.Afgebeeld
zijn  de  combi's:schrabber  +  steker   (Fig.7,18)  en  boor  +  schrabber   (Fig.7,
19).Andere  mogeli].kheden  zijn  bijv. :schrabber  +  schrabber,steker  +  boor,
steker  +  steker  en  boor  +  boor;alle  met  mogelijkheden  van  combinatie  met
kerfwerktuig.Meerdere  van  deze  combinaties  -in  het  Jong-Paleo  algemeen  -
zijn  in  het  Meso  erg  zeldzaam.

a.6.BIJLEN   (Fig.8,1-2).   (Ncx>t  i  en  2).

De  stenen  bijlen  en  pics,in  feite  al  uit  het  oudste  Paleolithicum  bekend,
verschijnen  opnieuw  weer  in  de  toolkit  van  het  latere  Mesolithicum  en  ze
blijven  er  een  essentieel  onderdeel  van  uitmaken;in  het noorden  al  vanaf
het  Kongemose  11   (Vedbaek)   tot  in  het  Laat-Ertebölle   (Petersen,1984)  waar
ze  met  het  verschijnen  van  het  eerste  aardewerk  van  Ertebölle-facies  en
het  slijpprocédé  van  bijlen  uit  kristalli].n  gesteente  (zuidelijker  al
vroeger  bekend  uit  de  BK),dáár  mede  de  aanwijzingen  zi].n  van  een  nieuw
tijdperk.Waarschijnlijk  is  (???)     dit  slijpprocédé  op  silexbi].1en  al  iets
eerder   (bijv.   in  Spiennes)  aan  de  orde  geweest   (Vermeersch,1980).
Aansluitend  aan  het  laatste  Ertebölle  zien  we  in  Denemarken  de  Neolithi-
sche  Vroege   TBK.In   't  zuiden  was  het  Laat-Meso  al  gelijktijdig  met  de  BK.
Naar  uitgangsmateriaal  verdelen  we  de  Meso-bijlen  in  kernbijlen  (Fig.8,1a
en   lb)  en  afslagbijlen   (Fig.8,2),die  beide  zowel  symmetrisch  als  asyinme-
trisch  kunnen  zijn.De  kernbi].1  werd  rechtstreeks  uit  de  silexknol  geslagen,
de  af slagbijl  werd  op  een  zware  af slag  aangezet  met  voornamelijk  een  dorsa-
1e  en  laterale  bekapping.Naar  de  wi].ze  waarop  de  effectieve  werkkant  (sne-
de)  van  deze  bijlen  kan  zijn  vervaardigd,spreken  we  van  bijlen  met  éénzij-

ÓärNKH#  '`ÜÜ®ím lzz4
====Kernbi j l                  afslagbij l                 Spitsbij l (pic )

dige  of  dubbelzijdige  tranchetsnede  (fig.8,1b  en  2)  en  bi].1en  die  hun  werk-
kant  verkregen  door  meerdere  kleine  opslagjes  of  retouches  (Fig.8,la).De
bijlen  met  een  eenzijdige  tranchetsnede  worden  wel  aangeduid  als  dissel-
bijlen,waarvan  men  aanneemt  dat  ze  vooral  voor  het  schillen  van  boomstam-
men  en  takken  werden  gebruikt   (*).De  afslag-disselbijlen  worden  in  de  Deen-
se  archeologie  weer   in  meerdere  typen  onderverdeeld,die  dan  weer  TYPEREND
zouden  zi].n  voor  bepaalde  phasen  van  bijv.   de  Ertebölle-cultuur.(Zie  hier-
Voor   de  recente  Deense   literatuur).(*  :Mc>gelijk  cx]k vcxDr bot-en gweibekapping.)
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Voor  het  voorkomen  van  afslag-en  kernbijlen  in  Zuid-Nederland  zie:Newell
1969,Warrimont-Wouters   1981,Wouters   1981).

a.7.PICS   (SPITSBIJLEN)(Fig.8,3).

In  het  Mesolithicum  zijn  pics  vooral  bekend  uit  de  noordelijke  Maglemose
s.1.componenten.Het  is  een  kap-,slag-en  mogelijk  graafwerktuig.Het  is  in
wat  grotere  afmetingen  vooral  bekend  uit  de  Neolithische  mijnbouwcentra
van  West-Europa  (o.a.   Rijckholt).

a. 8.OVERIGE   ARTEFACTEN.

Artefacten  als  retouchoirs  en  klopstenen  kunnen  zowel  uit  vuursteen  als
uit  andere  gesteenten  bestaan.Vaak  werd  gebruik  gemaakt  van  kwartsieten.
Slijpstenen,wrijfstenen  en  "napjesstenen"  zijn  altijd  uit  andere  steen-
soorten  als  silex  vervaardigd;meestal  echter  uit  zandsteen,kwartsiet,amfi-
boliet  e.a.Retouchoirs  (drukstenen),percuteurs  (klopstenen)  en  slijpste-
nen  zijn  algemeen  bekend  uit  het  Mesolithicum;ze  verschillen  niet  of  niet
veel  van  deze  uit  het  Jong-Paleolithicum  (vgl.Wouters,1984  pag.110-113).
Interessant  zijn  slijpstenen  met  rillen  (Fig.8,4),die  als  naald-of  priem-
slijpers  gediend  kunnen  hebben.Ze  zi].n  ook  uit  het  Ahrensburgien  bekend
(vgl.Arts-Deeben,1981   pag.77-81).Hetzelfde  geldt  voor  groefstenen  die  als
pijlschachteffeners  werden  gebruikt.Deze  hebben  slechts  één,veel  bredere
groef .De  naaldslijpsteen  afgebeeld  in  Fig.8,4  heeft  zowel  ventraal  als
dorsaal  een  ril.
Een  bijzondere  plaats  in  het  Midden-en  Laat-Mesolithicum  nemen  de  spora-
disch  optredende  vormen  van  napjesstenen  (rolsteenhamers,Geröllkeulen)  in
(Fig.8,5).Sommige  hebben  een  volledige  doorboring  (Geröllkeule  s.s.) ;de
meeste  hebben  echter  aan  beide  zijden  een  napvormige  uitholling  zonder
perforatie.Men  is  het  nog  niet  eens  over  het  gebruik  van  deze  artefacten
(Zie:Hulst-Verlinde,1976  pag.93-126  en  v.d.Lee,1983  pag.152-164).

3 . SLOT .

Aan  dit  typologisch  overzicht  ontbreken  de  artefacten,gemaakt  uit  been,
gewei,hout  en  andere  vergankelijke  materialen.Recente  ontdekkingen  van  een
Meso-site  met  artefacten  uit  dit  materiaal  tezamen  met  de  normale  vuur-
steeninventaris  en  liggend  in  een  goede  in  situ,maken  een  afzonderlijke
publikatie  in  deze  artikelenreeks  noodzakelijk.
Ook    volgen  nog  af leveringen  waarin  zal  worden  ingegaan  op  de  relatie  bio-
toop  en  culturele  aanpassing ;bewoningsplattegronden ;Vroeg-Neolithicum  en
Laat-Mesolithicum;gebruik  en  schachting  van  microlithen;graveringen  en
sculpturen  en  een  serie  vindplaatsbeschrijvingen,zowel  uit  het  Vroeg,Mid-
den  en  Laat-Mesolithicum.
Deze  inleiding  was  slechts  een  summiere  gids  om  de  beschri].vingen  van  de
materiëie  inventaris  van  de  verschiiiende  sites  mogeii].k  te  maken.
Wij   zeggen  hier  dank  aan  de  heren  P.Di].kstra,F.Somers  en  J.Verhagen  voor
het  beschikbaar  stellen  van  enkele  tekeningen  en  de  heren  LJoh.Musch,H.Pee-
ters  en  G.van  Noort  voor  toegezonden  recente  literatuur.

Den  Bosch,juni   1989.
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Nx)t  1.
Evenals  in  het  Jong-Paleolithicim,kcmen  in het  Mesolithicum  sans  massieve klingfragmenten
voor met basaal  en  teminaal  afsplinteringen die  als korte  "beitels"  worden beschoud  (Aus-
gespiitterten  Stücke,pièces  esquiiiées ;vgi.Wouters,ig83 ,pp.io2  en  io5 ) ,zie  Fig.9.
Cbk  choppers  en  choppingtools  blijken  sporadisch ook nog  in het Mesolithicum voor  te kanen.

mt2.
h het Vroeg-Neolithicum  (o.a.  H en Rössenerkultuur)  werden uitsluiterri bijlen uit hard kris-
tallijnen gesteenten geslepen.
Als  data voor geslepen vuurstenen bijlen uit een  zekere archeologissche ocmtext,geeft Vemeersch
(1980)  als  oudste  aan:
4.8oo  +  i4o   (Gif-i732)  Roquefort  (Chasséen).
4.935  +  40  (GrNi214)  Het  Vomer-Wijdien  (MCwariant).
5.i2o  +  i3o  (Gif-29ig)  Jonquières  (Chasséen).
5.187:  Gmiddelde  data  van  mieusies  bij  Spiennes  (DK).
De  oudst  gedateerde  geslepen vuurstenen bijlen  uit Nc)ord  Europa  zijn bekend uit de  Muldbjerg  1-
Fhase:C14=4.780  +  100   (K-123-129).
Vemeersch neant voorlopig als hypothese aan,dat het gebruik van het  slijpen van vuurstenen bij-
len  vanuit  de  MK  in  Henegouwem  zeer  snel  zijn weg  vond  naar  het bekken van  Parijs  en de  Rijn-
vallei .

Fig.9.

0

KORTE  "BEiTH.S.'  (Ausgespiitterten  Stücke;pièces  esquiiiées ).

A.Griendtsveen  (Magdaiénien).                                                 B.Budei  vi  (ijaat  Mesoiithic\m.RMS).
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EEN    DEPOTVONDST    VAN    NEOLITHISCHE    ARTEFACTEN
UIT    RIJCKHOLT    (ZUID-LIMBURG)

door
Ad   Wouters

ln   1881   ontdekte   Marcel   de   Puydt   ''La   Station   Néolithique   de
Rijckholt   Sainte   Gertrude",een   Belgische"découverte"die   ook
veertig   ].aar   lang   alleen   een   Belgische   aangelegenheid   bleef .
De   "Hollandse"   archeologie   verklaarde   de   enorme   massa's   af-
slagen,nuclei   en   halffabrikaten   aanvankeli].k   tot   natuurpro-
dukten,tot   pseudo's   dus;een   ook   in   de   twintigste   eeuw   tot
adagium   uitgroeiende   gemeenplaats   voor   veel   wat   nieuw   was   in
de   vaderlandse   archeologie-beoefening.
Vanaf   de   ontdekking   deden   zowel   De   Puydt,Lohest,Nuel,Frédéri-
que,Braconnier  als  Destinez   uit   het   Luikse   vele   onderzoekin-
gen   ter   plaatse,aangemoedigd   door   de   eigenaars   van   de   terrei-
nen   waarop   de   "ateliers"   1agen:de   graaf   en   de   gravin   De   Geloes
die   samen   met   Ubaghs   en   Dubois   in   1886   en   1887   meerdere   ex-
cursies   naar   de   ateliers   van   Rijckholt   organiseerden.Voorna-
melijk   betrof   het   leden   van   de   "Société   d'Anthropo`1ogie"   en
de   "Société   Belge   de   Géologie".
In   1898   begon   Servais   zijn   "onderzoekingen";vanaf    1910   bijge-
staan   door   Hamal-Nandrin,   Depuydt   en   Davin.Zij   verlegden   hun

Fig.1.Bekapte ongeslepen bijl  uit  een deptvond§t
van  Rijckholt  (Z.L. ) . ig5i
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Naar  Moos  et  alt.

belangstelling   naar   het   "Ravin   De   Schoone   Grubbe",waar   ze   de
eerste   ondiepe   schachten   ontdekten   van   waaruit   de   Neolithi-
sche   vuursteenwinning   al   vanaf   het   vierde   millennium   had
plaats   gevonden.De   dagzomende   krijtlagen   hadden   waarschijn-
1ijk   al   in   het   Midden-Paleolithicum   de   mens   reeds   de   nodige
silexknollen   opgeleverd.
In   juli   1914   ontdekten   Hamal-Nandrin   en   Servais   de   eerste
horizontale   gangenstelsels,uitgaande   van   vertikale   schachten.
Intussen   hadden   ook   leden   van   de   "Deutsche   Anthropologische
Gesellschaft     en   de   bekende   Franse   archeoloog   Commont   uit
Amiens   de   vuursteenwerkplaatsen   van   Rijckholt   bezocht.
Op   1   augustus   1921,tijdens   een   congres   in   Luik,organiseerden
Hamal-Nandrin   en   Servais   een   excursie   naar   Ryckholt   voor   de
leden   van   het   "Institut   lnternational   d'Anthropologie"   en   een
jaar   later   bezocht   prof .Capitan   van   het   "Collège   de   France"   de
intussen   beroemd   geworden   "Ateliers".
Ook   de   vaderlandse   archeologie  werd       na   42   jaar   wakker   en   wilde
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alsnog   een   steentjebijdragen.   Prof.Van   Giffen   deëd   in   1923
enkele    summiere    opgravingen   en   ook   de   amateurs   Oppenheim   en
Van   der    Sleen  deden   op   enkele   punten   wat   waarnemingen.
Dan   graven   Hamal`-Nandrin,Servais   en   Davin   op    17   april    1923
aan   de   noordzijde   van   de   Schoone   Grubbe   -   ruim   400   meter
vanaf   de   ingang   -   en   tegenover   het   smalle   zuidelijke   zijra-
vijn     een   menselijke   schedel   op,niet   ver   van   de   plaats   van   de
opgraving   van   Van   Giffen.In   oktober   van   datzelfde   jaar   pu-
bliceert   Hamal-Nandrin   dan   zijn   "Memoire"   over   Rijckholt   in
een   dubbelnummer    van   de    "Revue   Anthropologique"    (Nr.9-10,
1923)  .

Tussen    1929   en   1932,voor   hun   terugkeer   naar   Frankrijk,    onder-
namen   de   paters   Dominicanen   uit   Rijckholt   met   hun   novicen   een
reeks   van   meer   dan   veertig   opgravingen,waarbij   grote   hoeveel-
heden   artef acten   van   vuursteen   en   meer   dan   honderd   werktuigen
uit   hertshoorn   werden   aangetroffen.Tevens   werden   er   ontelbare
"puits"    ,"galeries   d'extraction   de   silex"   en   vele   haarden   ont-
dekt.Deze   opgravingen   onder   leiding   van   Père   Fabien   Moos   wer-
den   soms   gehouden   op   aanwijzing   van   de   arts   Beckers   uit   Beek,
die   er   steeds   op   gebrand   is   geweest   om   nederzettingssporen   van
de   geheimzinnige   vuursteendelvers   te   ontdekken.Dit   is   overi-
gens   tot   nu   toe   nog   steeds   niet   gelukt.Wel   werden   vooral   aan
de   noordzi].de   (tussen   200   en   300   meter   van   de   ingang   en   even-
eens   tussen   500   en   600   meter,niet   ver   van   de   vondst   van   de
eerste   schedel)   meerdere   haardplekken   ontdekt,vaak   met   verbran-
de   artefacten.
Het   is   niet   uitgesloten   dat   er   nog   bewoningssporen   aanwezig
kunnen   zijn,bedolven   onder   ingestorte   abri's,nu   tendele   over-
dekt   door  afzettingen   vanverspoelde  löss   en   grind.

Het   is   opmerkelijk   dat   Beckers   in   zijn   "Voorgeschiedenis
van   Zuid-Limburg"    (1940)    de   vuursteenmijnbouw   in   Rijck-
holt   nauwelijks   vermeldt   (pag.377  ).

Het   waren   de   paters   Dominicanen   die   ook   een   tweede   menselijk
schedeldak   ontdekten,eveneens   aan   de   noordflank   van   de   "Grub-
be",150   meter   tenwesten     van   de   vondst   van   Hamal-Nandrin   op
hun   lokatie   D.26.(Zie   kaartje).
Beide   schedels   zi].n   dolichocefaal   evenals   de   12   schedels   uit
het   vergelijkbare   vuursteencentrum   Spiennes   in   België.De   merk-
waardige   inhumaties   van   alleen   maar   schedels   -   alle   zonder
onderkaak   -zijn   eveneens   typerend,zowel   voor   Rijckholt   als
voor   Spiennes.
Van   de   ruim   veertig   onderzochte   lokaties   zijn   er   door   de
Franse   Dominicanen   28   min   of   meer   uitvoerig   beschreven.Enkele
hiervan   zijn   interessant   omdat   het   geen   "ateliers"   van   éénen't
zelfde   type   artefact  zijn.Zo   is   op   D.13   een   ''toolkit"   ontdekt
van   nagenoeg   uitsluitend   gebruikte   artef acten   waaronder   schrab-
bers,citrusmessen,boren,klopstenen,bijlen   waarvan   één   -voor
de   "Schoone   Grubbe"   uiterst   zeldzaam   -een   begin   van   slijping
vertoont   op   de   dorsale   zijde(Fig.9:A   en   8).
D.9   was   bijzonder   rijk   aan   vondsten.Hier   werd   in   een   slechts
1±   meter   uitgediepte   schacht   een   depot   ontdekt   van   36   herts-
hoornen   werktuigen,waaronder   een   bijna   complete   en   twee   frag-
mentarische,voor   schachting   doorboorde   hamers   en   een   zware,
niet   doorboorde   percussiehamer   waarvan   de   "rozenkrans"   vele
slagsporen   droegí`Afgebeeld   in   Moos   et   al.op   pag.27).
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Verder   leverde   D.9   zeer   veel   kleinere,minutieus   bewerktevuur-
stenen   bijltjes   op,alle   met   een   intense   witte   of   blauwwitte
patina.Ook   D.16   aan   de   zuidzijde   van   de    "Schoone   Grubbe"   -ten
oosten   van   de   daar   aanwezige   zijgrubbe,1everde   een   depotvondst
op   met   vele   artefacten,waaronder   58   hertshoornen   hakken.

Alvorens   naar   Frankrijk   terug   te   keren   werden   een   deel   der   be-
vindingen   van   drie   jaar   graven   -   geen   sinecure   in   de   met   boom-
wortels   doorweven   grond   -   door   de   paters   Dominicanen   gepubli-
ceerd   in   het   "Bulletin   de   la   Société   Préhistorique   Franfaise"
(Moos   et    al.1937).
Algemeen   werd   aangenomen   dat   de   gehele   collectie   artef acten
van   de   Paters   naar   Frankrijk   werd   meegenomen.Persoonlijk   be-
zocht   ik   in   1951   en   1952   enige   malen   het   klooster   in   Rijck-
holt   en   trof   er   toen   in   de   bibliotheek-studiezaal   een   zeer   gro-
te      en   hoge   vitrinekast   aan,volgestouwd   met   de   allermooiste
artefacten.Naast  deze   kast   lagen   tegen   de   muur   stapels   nuclei,
pics   en   bijlen   opgetast.Waar   zich   alles   nu   bevindt?(Zie   noot   1)
Zelf   kreeg   ik   van   een   daar   verbli].vende   vriend,pater   Hyacinth
Meyer   een   citrusmes   en   een   partieel   geslepen   bi].1   cadeau   uit
de   concentratie   van   D.13.Het   citrusmes   werd   al   afgebeeld   op
pag.22   van   de   hierboven   aangehaalde   publicatie   uit   1937    (Moos
et   al.),maar   dan   als   "pic"    (zie   Fig.8,R.635).

Na   de   tweede   wereldoorlogebde    de   belangstelling   voor   de   vuur-
steenmijnen   vanuit   Belgie   weg.Zo   nu   en   dankwam     Hamal-Nandrin
vanuit   Luik   nog   eens   naar   Rijckholt   engroef       dan   alleen   nog
maar   aan   de   zuidelijke   plateaurand   van   de   "Schoone   Grubbe".
Zijn   rechterhand   bij   het   graafwerkwas   dan   de   welhaast   legenda-
rische   Jean   Rompelberg   uit   Rijckholt.Vanaf   die   tijd   liepen   on-
ze   contacten   met   Hamal-Nandrin   die   wij   enkele   malen   zagen   "Op-
graven   zoals   het   vooral   niet   moet",op   de   plateaurand   bij   de"Grubbe"   en   wiens   collecties   we   bezochten   in   de   Rue   des   Augus-
tins   in   Luik.(Ook  Alfons  Vandeweyer  hielp  vaak  in  de  Grubbe  mee   "graven").

Hamal   1iet   nagenoeg   ronde   kuilen   graven,een   welhaast   on-
doenlijk   werk   tussen   de   vaak   dikke   boomwortels   op   plaat-
sen   waar   hij   veel   silexstukken   had   "gepeild".Er   we.rd   niets
ingetekend   en   alleen   de   redelijk   tot   mooie   artef acten   wer-
den   terzi].de   gelegd   en   voor   zijn   heehgaan   als   "groepsf o-
to   bij   de   kuil"   vastgelegd.Hij   zocht   daarna   de   interes-
santste   stukken   uit   en   nam   ze   mee   naar   Luik.Wat   overbleef
was   voor   Rompelberg   "voor   de   moeite",die   er   weer   een   se-
1ectie   uit   opnam   voor   zijn   collectie   die   hij   voor   enkele
centen   opruimde   aan   wie   er   interesse   had.De   overige   stuk-
ken   werden   op   het   plateau   verstopt.Soms   trok   Jean   wel   eens
voor   een   grijpstuiver   als   "gids"   naar   de   vuursteenvind-
plaatsen   en   zorgde   er   wel   voor   dat   de   "touristen"   altijd
wel   enkele   artefacten   ter   plekke   vonden.
Johannes   Daniël   Rompelberg,aan   wie   wij   nog   steeds   met   veel
genoegen   terugdenken,overleefde   zijn   vrouw   Barbara   acht
jaar   en   stierf   op   21   maart   1973.Jean   in   de   "Schoone   Grub-
be" .... "Showroom"    op    zijn   mooist!

In   augustus    1951   bezochten   we   met   de   bekende   beeldhouwer   en
voortref f elijk   steentijdkenner   Joep   Thissen   het   oude   huisje
van   Rompelberg   aan   de   Rijksweg."Den   hier"    (Hamal-Nandrin)   had
daags   ervoor   in   "   de   bosch"   gegraven   en   Jean   was   naar   de   "Grub-
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be"   gegaan.Ter   plaatse   vonden   we   Rompelberg   bezig   met   het
dichten   van   de    "opgraving"   van   Hamal.Al   helpend   ontdekten   we
bij   het   egaliseren   links   achter   de   kuil   een   depot   van   ruim
honderd   prachtige   ongebruikte   artefacten,bijeengestapeld   in
een   kleine   uitdieping   van   een   waarschijnlijk   opgevulde   en
ingeklonken   schacht(Zie   noot   2).
De   vondst   bestond   uit   2   prachtige   grote,nauwelijks   opgebruikte
klingen-nuclei;3   "pics";19   zeer   regelmatig   bekapte   kleine   bij-
1en;3   prachtige   citrusmessen;24   grote   en   zware   schrabbers;
9   rechte   klingen   waarvan   de   langste   22   cm   en   de   kleinste   13   cm
mat;9   bladspitsen   en   één   nagenoeg   ronde,intens   gebruikte   per-
cuteur .
We   konden   van   de   collectie   maar   een   beperkt   aantal   stukken
verwerven;1ater   werden   door   Thissen   en   Wouters    ook   meerdere
artefacten   bij   Rompelberg   alsnog   aangekocht.Ook   Hamal-Nandrin
kon   nog   enkele   topstukken   van   Rompelberg   overnemen.De   collec-
tie   van   Joep   Thissen   kwam   later   tendele   bij   dr.Franssen,tende-
1e   bij   het   B.A.I.    in   Groningen   terecht.
De   in   dit   artikel   door   Frans   Somers   zo   voortref f elijk   geteken-
de   artefacten,bevinden   zich   in   de   collectie   Wouters.

Beschrijving   der   artefacten:
Het   belang   van   deze   depotvondst   ligt   in   de   samenstelling   van
haar   toolkit.Bijna   uit   alle   onderzoekingen   blijkt   dat   de   ate-
1iers   van   het   plateau   in   Rijckholt   artefact-specifiek   waren.
Dat   was   ook   zo   op   de   ateliers   die   Hamal-Nandrin   nog   na   de   oor-
log   opgroef   ten   zuid-westen   van   het   depot   van   1951   .
Klaarblijkeli].k   is   de   samenstelling   de   persoonlijke   keuze   voor
eigen   gebruik,dan   wel   het   "handels-ruilob].ect"  voor  een   "afne-
mer"   geweest.De   kernpreparaties   en   de   klingen   zijn   van   een   zo-
danige   perfectie,dat   een   vergelijking   met   een   vrij   jonge   pha-
se    ,vergelijkbaar   met   Spiennes   111   aannemelijk   is.Het   afwezig
zijn   van   splijtbijlen   pleit   hier   ook   voor.C-14   dateringen
plaatsen   deze   phase   rond   3000   B.C.(gecor.).
Men   vermoedt   dat   de   vuursteenmijnbouw   in   West-Europa   een   grote
continu'iteit   heef t   gekend   die   meerdere   cultuurgroepen   in   suc-
cessie   dan   wel   gelijktijdig   heeft   kunnen   bevoorraden.Door   gebrek
aan   signif icant   aardewerk   -   in   tegenstelling   met   Spiennes   -
moeten   we   af gaande   op   de   silex-toolkit   met   waarschijnlijkheid
aannemen   dat   het   depot   bestemd   is   geweest   voor   een   der   vrij
divergente   Michelsberggroepen(Zie   noot3     en   Louwe   Kooijmans,'79).
De   bladspitsen,kleine   bijltjes   die   om   een   hertshoornen   tussen-
vatting   vragen,de   vrij   grove   schrabbers   en   lange   klingen   plei-
ten   hiervoor.Van   overtollige   ballast   ontdane   (dus   reeds   voor-
bewerkte)   nuclei   van   superieure   kwaliteit,enkele   picsof   spits-
bijlen  en  een  handzame  percuteur  van  silex,uitermate  geschikt  voor  het
opfrissen  van  maalstenen  zijn  in  elke  neolithische  gemeenschap  welkom.
Een   duiding   in   "Michelsberg3-4     "   is   ook   in   tijd   geen   tegen-
spraak   met   Spiennes~phase   111.

De   bijlen   (Fig.1,fig.2   en   fig.3)   zijn   vrij   klein,zeer   regel-
matig   van   vorm   en   vuilwit   tot   blauw   gepatineerd.Omdat   er   nog
geen   sli].ping   heef t   plaatsgevonden   is   de   def initieve   vorm
-(vooral   wat   de   opstaande   kanten   betref t)   niet   te   geven   vol-
gens   de   typologie   Hoof .Geen   enkele   van   de   19      bijlen   was   als
mislukking   te   beschouwen.De   "pics"   zijn   zowel   van   het   type
met   driehoekige   (zie   Fig.6:R.680)   als   dat   met   trapezo'±de   door-
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Fig.6.   ZURTEFACTEN  UIT  I)EPCT

RI.cmoljT  1951.

R.639

-snede(Fig.4:R.664   en    Fig.5:R.579).Ook
deze   "pics"  .zi].n   wit   tot   vuilwit   en
blauw   gepatineerd.De   duizenden   "pics"
uit   de   afbouw-galerijen   zijn   nagenoeg
allemaal   volkomen   ongepatineerd.
De   citrusmessen   zi].n   in   Rijckholt   erg
zeldzaam.Het   hier   afgebeelde   exemplaar
(Fig.5:R.590)   heeft   de   gebruikeli].ke
driehoekige   doorsnede   en   een   van   twee
kanten   uit   bekapte   rug   (couteau   á   dos
retouché   ).Het   is   spierwit   gepatineerd
Van   de   schrabbers   zijn   er   drie   af ge-
beeld    (Fig.4:R.653   en   Fig.6:R.638   en
R.639).Ze   zijn   groot,breed   en   met   zwa-

R.680 : Pic  met  driehoekige  dcDrsnede
R.638  en  639 :Schrabbers.

re   laterale   retouches.Zeer   bijzon-
der   op   de   vuursteenwerkplaatsen
Ri].ckholt   zijn   de   negen   puntgave
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FIG.7     RESTKERN  FN  EFN  VAN  DE  PASSENDE  KI.INGFN  UIT  EEN  DEPcyI`-VONDST  VAN  RIJCKHOLT   (Z.L. ) .
1951

A.Restkem van het  "Livre de  beurre"-type.
8  en  C.Kling met  preparatie-resten     (zie  Nk3ot  2).
Zcwel  kem als kling  laten nog duidelijk de preparatieiopslagnegatieven  (Quehrbahnen)
zien  (zie  v).
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R.667

Fig.8  ARTEFACTEN  UIT  HEl'  DEPol'  D.13   (Dominicmen  1930)   FN  DE"'  1951  UIT  RIJCKHOLT.

R.635:Rugmes  van  de  lokatie  D.13  (1930).Het  art.efact werd  reeds  afgebeeld  als
"pic"  op Ïag.22  vm D"S  et AL.1937.
R.667 :Een  van de  grotere  klingen  uit  depot  1951.Links  dorsaal  zijn  de  "Quehrbahnen"
nog goed  zichtbaar.

bladspitsen.Mogelijk   zijn   er   meer   geweest   maar   er   was   geen
zeef   en   water   voorhanden      voor   betere   controle   tussen   de   vele
grotere   werktuigen.Er   zijn   hier   een   drietal   van   de   spitsen
afgebeeld    (Fig.5:R.676-677   en   678).Ook   deze   artefacten   zijn
wit   tot   blauw   gepatineerd.Ze   werden   geretoucheerd   uit   dunne
en   rechte   klingen   en   zijn   uitstekend   schachtbaar.Pijlpunten
werden   waarschijnli].k   meestal   op   sites   der   "af nemers"   ver-
vaardigd .
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Fig.9.  NEDLi"ISCHE  BIJL  UIT  HEl'  DEPCH'  D.13   (Dcminicanen  1930)

Ik dorsale  zijde  (8)  van deze bijl heeft  - uiterst  zeldzaam bij  de vuursteenateliers-
een  begin van  slijping.Ook de  silex  is  iets  afwijkend.

De   percuteur    (Fig.4:R.589)    is   nagenoeg   rond   en   geli].kt   veel
op   de   opf rishamers   voor   het   "scherpen   of   billen"   van   maal-
stenen.De   klingen   van   deze   depotvondst   zijn   voor   Ryckholt
van   uitstekende   kwaliteit   en   duideli].k   af komstig   van   nu-
clei   met   kernpreparatie   in   de   Levalloistechniek   zoals   die
ook   bekend   is   van   de   vuursteenateliers   in   Grand-Pressigny.
De   grote   kern   van   Fig.7   is   een   schoolvoorbeeld   uit   ons   de-
pot    1951.(Voor   dit   soort   kernen,zie:Franzen   en   Franzen,1987
in   "Archaeologie   in   Limburg"   No.33.)  (Zie   noot   4).
De   grote   kling   (Fig.7=R.666)    is   215   mm   lang   en   tendele   ais
mantelkling   te   beschouwen.Deze   kling   die   duidelijk   de   haak-
se   "Quehrbahnen"   van   de   kernpreparatie   vertoont   past   op
de   grote   kern.Een   kling   van   betere   kwaliteit   waarop   links
dorsaal   ook   de   "Quehrbahnen"   nog   te   zien   zi].n   is   af gebeeld
op   Fig.8:R.667.In   voorgaande   tekst   werd   reeds   melding   ge-
maakt   van   andere   depotvondsten   o.a.    van   de   paters   Domini-
canen.Van   D.13   (1930)    zijn   hiervan   afgebeeld   een   intens
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gebruikt   citrusmes   met   nageretoucheerde   snede    (Fig.8:R.635)
en   een   Neolithische   bijl   van   het   type   Hoof   S.3-b,die   dorsaal
een   partiële   slijping   heeft,een   voor   de   ateliers   bij   de   vuur-
steenmijnen   weinig   voorkomend   gebruik(Fig.9:R.634   8).

Het   was   niet   de   bedoeling   van   dit   artikel   om   ook   de   latere
onderzoekingen   in   Rijckholt   te   bespreken   (B.A.I.,1964   en   de
prachtige   resultaten   van   de   amateurgroep   die   een   gedeelte   van
het   gangenstelsel   vanuit   het   "Grand   Atelier"   op   een   meer   dan
professionele   wijze   onderzocht).
Onze   bedoeling   was   om   aan   te   tonen   dat   er   in   Rijckholt   nog   veel
te   ontdekken   valt   en   dat   dit   ook   op   te   maken   is   uit   de   gege-
vens   van   oude   onderzoekingen.Natuurlijk   kunnen   opgravingen   van
honderd   tot   zestig   jaar   geleden   de   kritiek   van   deze   tijd   niet
doorstaan.Dat   er   mogeli].k   op   onverantwoorde   wijze   aan   een
soort   schatgraverij   gedaan   is   -   maar   ook   onze   archeologische
musea   staan   er   vol   mee   -   is   primair   de   schuld   van   de   Nederland-
se   archeologiebeoefenaars   zelf .Men   heeft   totaal   geen   aandacht
geschonken   aan   een   van   de   belangrijkste   f enomenen   uit   het   West-
europese   Neolithicum   in   ons   eigen   Limburg.Hetz'elfde   geldt   ove-
rigens   ook   voor   het   Paleolithicum.

Mi].n   dank   gaat   uit   naar   Frans   Somers   voor   zijn   voortref f elij-
ke   tekeningen   op   ware   grootte;naar   Jan   Weertz   voor   oude   lite-
ratuurgegevens;naar   Joep   Thissen   voor   vroegere   samenwerking
en   naar   mijn   overleden   vriend   de   dominicaan   pater   Hyacinth
Meyer,die   mij   zoveel   informatie   verschafte   over   het   werk   van
de   dominicanen   in   en   rond   de    "Schoone   Grubbe".
De   neren   Jan   Willem   van   der   Drift   en   Anton   van   der   Lee,ben   ik
zeer   erkentelijk   voor   het   kritisch   doorlezen   van   het   manuscript

Den   Bosch,    juni    1989.

N]ot  1.  Em  gedeelte van de  collectie van de paters  Dominicanen bevindt  zich volgens  van  Gif-
fm  (1953)  op het  B.A.I.  te  Groningen:"Ze  is  daar  dcx)r  Mevr.T.Kati7an  Hulten volledig
geinventariseerd ,besdreven , getekend en naar vindplaats  geordend en gegroeperd". Het
zou  cm  385  artefacten gaan.Tijdens  een bezoek  aan de heer  mhrrers  op het  B.A.I.  in
1961,bleken daar  echter ruim 700  artefacten uit de voormalige  collectie van de Faters,
al  dan niet georderi aanwezig te  zijn.Het materiaal  dat  ik me met  zekerheid herinnerde
uít  1951  wegens  een  sfx=cifiek karakter,was  daar beslist  niet bij,zcxlat na  1952  nq  een
aanzienlijk deel van de  collectie der paters vanuit Rijkcholt naar  elders verdwenen
noet  zijn.Hierbij  iroeten nq al wat bewerkte   geweifragmenten geweest zijn uit de  lo-
katies:D.3,D.9,D.13,D.15,D.17  en  D.19.(D.1-D.28,tendele  in  BAl  als  1929-XII-1-385).
Clason  (1979) ,nüakt rrelding van  een kaart die vm Giffen  in  1953  heeft  gepubliceerd
met  gegevens  vm de vindplaatsen der  Dcminicanen  (D.1-D.28) .De betreffende kaart,die
Clason  op pg.119  afbeeldt  en waarvan het origineel  niet meer op het  B.A.I.  zou  zijn,
werd echter  zorder  bronvemelding overgenmen van  pater übos  (1937).De  juiste  gegevens
zijn  eveneens  in  1937  door  han gepublioeerd.(M)os  et  al.1937) .

N3ot  2.  Bij  een van zijn  laatste  "oHravingen"  in 1954,  aansluitend bij  de plaats van de de-
ptvcmdst 1951  (bij  het  zijravijn) ,ontdekte Hamal-Nandrin eveneens  een deptvondst en
wel  vëm  21  grote  klingen  (tussen  15  en  19  cm),waarvan  er  meerdere  onderling  "joints"
vorTtden  (QEmoven-NandLrin,1955 ). E.e.a.  op  aanwijzing  van  RcmEx=lJ=rg  (mond.nriedeling ).

N3ot  3.  L®,we  Kcx)ijrrms  (1979)  maakt  vcx)r  mchelsbergvindplaatsen van  zijn  "nitd`  facies"  zo-
als de Hazendcm,de Kraaierberg  en het Vomer duidelijk,dat het bij  het va3rkcmen van
grotere werktuigen uit Rijckholtwuursteen  steeds  an kant en klare  exanplaren gaat.

N3ot  4.  Kernen uit. Rijdkholtvuursteen van deze grootte  zijn op de  nederzettingen van de  M.K.
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echter  onbekend.Ze  zijn  ofwel  in  een  "distributiepakket"  niet  aanwezig  geweest of
ze  zijn  op de  betreffende  nederzettingen volkcHnen  "opgebruikt".Er  is  ons  sledits
één kem van deze  Zuidiiiïburgse vuursteen bekend met  een  iengte van  g  an uit de cm-
geving  van  Neer.Volgens  I.ouwe  Kooijmans  (1979)  kanen  ze  ook  niet  voor  op de  Hazen-
donk,de  Kraaienberg  en  het  Vormer.    (Zie  *).
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*  NEFR   (EmoEKSBERG).

Artefacten germakt uit Rijckholt-
"ursteen. `.--

N.239

Kem  (N.240) ,mie  bladspitsen   (N.239,242,248),
Tc>p  van  een  mes   (spitsklingj (N.244) ,
Compleet  n`es  (spitskling)  Type:II-A.1  (Zie:Dijkstra-Peters  in

Arch.Berichten  14   (1983).

N.245

Moge|ijk  Michelsbergkultuur  (M.K. )?  Collecties:mren  Beeren  en  A.W.                     + Fíg.ïo.
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UIT    DE    OUDE    DOOS

ln   "Archaeologische   Berichten   XIV",pag.99   zijn   we   gestart   met
de   publikatie   van   een   reeks   archeologische   ontdekkingen   uit   het
verleden,die   alhoewel   gemeid   aan   de   officiële   instanties,nooit
de   publiciteit   hebben   gehaald.Wij   schreven   toen:
"Daar   de   plaats   van   herkomst   vaak   exact   bekend   is   en   de   col-
1ecties   nog   aanwezig,kan   het   nuttig   zijn   voor   invulling   van
recente   gegevens   en   voor   de   totaliteit   van   de   spreiding   van   be-
paalde   culturen,dergelijke   ontdekkingen   alsnog   te   publiceren".
Van   vele   zijden,ook   uit   beroepsarcheologische   wereld   -voorna-
melijk   de   actieve   groep   in   Zuid-Nederland   -    ,heef t   men   dringend
gevraagd,deze   reeks   artikelen   te   hervatten.    (A.W.).

VINDPLAATS    VAN    DE    S.O.M.-KULTUUR    IN    KESSEL     (L.).
door

AD    WOUTERS

Bij   het   bouwrijp   maken   van   een   kavel   1andbouwgrond   voor   de   as-
pergeteelt   werd   in   het   najaar   van   1954   het   betref f ende   perceel
tot   een   diepte   van   60   cm   in   dubbele   voor   omgezet.

1.Mediaal  fragment van  een  geslepen  rnes  van  Grand-Pressigny-
silex  (Dijkstra,1983 :type  I-A  }2  en  3:Ruitvormige  pijlpunten
(Vaucelle-typen).  4  en  5: Transversaal  pijlpimten.

FIG.I:   S.O.M.-VONDSTnl  UIT  KESSEL   (Midden-Linburg).

46



Hierbi].   kwamen,    vrij   geconcentreerd,een   aantal   artefacten   en
zwaar   verweerde   potscherven   naar   boven,waarbij   een   geslepen
en   gepolijst   mediaal   fragment   van   een   brede   kling   uit   Grand-
Pressigny-vuursteen   bijzonder   opviel    (Zie:Fig.I-1).
Aanvankelijk   meenden   wij   daarom   met   de   bekercultuur   te   maken
te   hebben.De   aardewerk.,scherven,de   vele   dwarssnijdende      pijl-
punten   (transversaal-spitsen),het   micro-bijltje   en   de   twee   ty-
pische   voor   ons   land   nagenoeg   onbekende   ruitv,ormige   pijlpunten
met   oppervlakte-retouche,alles   in   een   zo   kleine   concentratie
bijeen,waren   in   genoemde   context   volkomen   onbekend.
Vergelijkingen   met   ons   wel   bekende   complexen   uit   het   "Bekken
van   Parijs"   en   de   kennisname   van   het   materiaal   uit   de   opgravin-
gen   van   De   Loë   en   Rahir   te   Vauceiies   (igo4),aanwezig   in   het
Centraal   Museum   in   Brussel,gaven   al   spoedig   de   zekerheid   met
een   vindplaats   van   de   Seine-Oise-Marne   (S.0.M.)   kultuur   te   ma-
ken   te   hebben.
Zeer   waarschijnlijk   hebben   de   S.0.M.-mensen   een   groot   aandeel
gehad   in   de   verspreiding   van   de   sporadische   bijlen   en   vrij   tal-
rijke   grote   en   brede   messen   en   dolken   van   Touraine-silex   (vuur-
steen   van   Grand-Pressigny),    ook   in   deze   streken.
De   brede   kling   uit   de   concentratie   werd   geslagen   uit   de   honing-
gele   Grand-Pressigny   vuursteen   met   vele   lichtere,gelig-witte
vlekjes   (Touraine-silex   type   1).
Van   dit   artef act   werden   de   ribben   volledig   weggeslepen   alvo-
rens   het   dorsaal-1ateraal   van   vlakretouche   te   voorzien.Daarna

? : 3i:Ï#Ër=Ëv=ää=ädËJirltoe:nkär3: ,?oËg:#tbïÈEt:Ë:lagen van gesleï-bij len , .
11 : Schrabber.12-A  en  12-B :Dikwandige  aardewerkscherven.         Fig. II : S.O.M. -VONDSTFN  uit  KESSH.

(Midden-Liri3ug).
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Fig.III :S.O.M.   uit  KESSFL   (Midden-Linú3urg).

Geslepen bijl uit dioriet.
Ware  grcx)tte.
Gewicht : 358  grm.

werd   het   artef act   dorsaal   ge-
polijst   en   later   partieel   weer
nageretoucheerd   voor   opf ris-
sing   van   de   laterale   snijkan-
ten.De   kling   toont   duidelijke
sporen   van   het   gebruik   als   mes.
De   top   van   de   kling   moet,ge-
zien   de   ter   plaatse   van   de
breuk   convergerende   retouches
min   of   meer   in   een   ronding
zijn   geeindigd.De   beide   breuk-
einden   zijn   niet   recent   ont-
staan .
De   pijlpunten   uit   de   concentra-
tie   zijn   grotendeels   van   het   ho-
ge,vierhoekige   type   (Fig.I,4   en
5.Fig.II,6-8).Ter   plekke   werden
veertien   van   deze   zgn.    transver-
saal   spitsen   gevonden,waarvan   een
drietal   met   schokbeschadigingen.
Twee   werden   vervaardigd   uit   f rag-
menten   van   gebroken,geslepen
bijlen   (Fig.II,6   en   7).
Zeer   uitzonderlijk   zi].n   de   hier-
boven   al   genoemde   ruitvormige
dubbelspitsen,die   ons   noch   uit
Michelsberg-noch   uit   de   Chassey-
of   Vlaardingenkultuur   bekend   zi].n
Behalve   uit   Vaucelles    (B.),kennen
we   een   dergelijke   dubbelspits   als
losse   vondst   uit   Helden   (L.);    uit
Saint-Symphorien   (Coll.  :Verheyle-

weghen,Brussel)   en   uit   de   Condroz   (Curtius-Museum,Luik).De   klei-
ne   driehoekige   spits   met   schachtdoorn   en   rudimentaire   weerhaken
(Fig.II,9)  .komt   in   het   Neolithicum   in   meerdere  kulturen   voor.
Uit   de   concentratie   Kessel   kwamen   twee   geslepen   bijlen,beide
vervaardigd   uit   dioriet   (Fig.II,10   en   Fig.III).De   zijkanten
zijn   tendele   vlak   geslepen.Fig.||.10   is   een   micro-vorm.Deze   ha-
chettes   zijn   vrij   algemeen   in   de   S.0.M.-kultuur;meestal   zijn
ze   echter   doorboord   om   ze   als   hanger   te   kunnen   gebruiken.
Binnen   een   straal   van   100   meter   werden   ook   enkele   grotere   silex-
bijlen   van   het   Westeuropese   type   aangetroffen.Het   is   echter   niet
zeker   of   deze   in   relatie   staan   tot   de   hier   besproken   S.O.M.-
concentratie.Behalve   de   bovengenoemde   vondsten   werden   een   tien-
tal   schrabbers   gevonden   van   het   "horseshoe-type"   als   af gebeeld
in   Fig.II,11;een   honderdtal   klingen   en   afslagen   en   een   kern.
De   dikke   potscherven   waren   sterk   verweerd,slecht   doorbakken   èn
zwart   op   het   breukvlak   met   een   verschraling   van   vergruizelde
kwarts-en   kwartsiet   rolstenen.Van   een   der   potten   kon   met   be-
hulp   van   een   randfragment,een   bodemscherf   en   enkele   buikfrag-
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menten   de   vorm   met   grote   waarschijnlijkheid   worden   gerecon-
strueerd.Het   verloop   der   diktes   der   scherven   en   de   ronding
van   het   rand-en   bodemfragment   waren   daarbij   een   goede   hulp.
De   tonvormige   pot   met   nagenoeg   geen   standvoet   en   een   iets   naar
buiten   buigende   bovenrand   heef t   ongeveer   een   hoogte   gehad   van
22    cm,een   bovenwijdte   van    15   cm   en   een   voetdoorsnede   van   ruim
10    cm.
Potten   van   dit   type   zijn   voor   de   S.0.M.-ceramiek   vrij   algemeen
(Vg1. Childe-Sandars ,1950 ; de   Loë-Rahir ,1905 ;Mariën ,1950) .
De   Laat-Neolithische   concentratie   uit   Kessel,hier   beschreven,
kan   met   vrij   grote   zekerheid   het   restant   representeren   van   een
kleine   verbli].fplaats   van   de   Seine-Oise-Marne-kultuur.
We   hopen   later   nog   op   de   complexiteit   van   de   tendele   naverwan-
te   Chassey-,Michelsberg-,Vlaardingen-,Cortaillod-,Cerny-,Hor-
gen-en   S.O.M.    culturen   terug   te   komen;e.e.a.    in   relatie   tot
o.a  .dezgn.Limburgerkultuur   en   de   opeenvolgende   phasen   van   de
vuursteenmijnbouw   in   Frankrijk,Belgiè.,Duitsland   en   Zuid-Lim-
burg

Coll.:Erven   J.Beeren   en   A.Wouters
Literatuur :

Childe,V.    en   N.Sandars  (1950)   La   civilisation   de   Seine-Oise-
Marne.L'Anthrop.    54.

Dijkstra,P.en   H.Peeters   (1983)   Neolithische   messen   uit   Noord-
Brabant.Arch.Berichten   XIV.

Loë   de,A.en   E.Rahir    (i905)    Fouiiies   au   "Trou-des-Biaireaux"
á   Vaucelles.Bull.Soc.Anthr.24.

Mariën,M.(1950)   Potteries   de   la   civiiisation   de   Seine-oise-
Marne   en   Belgique.Bull.Mussées   r.d'Art   et   d'Hist.22

Mariën,M.(1952)   La   civilisationde  Seine   -Oise-Marne   en   Belgi-
que . L ' Anthrop . 54 .

Modderman,P.(1964)    The   Neolithic   Bur±al     Vault   at   Stein.Anal.
Praehist.Leidensia   1.

Modderman,P.(1969)    Helden-Kessel    A.N.
Vlaeminck,J.(1971)    Découverte   d'un   habitat    S.0.M.    á   Lesdain.

AFAH . 41.
Wouters,A.(1983)    Uit    de    Oude    Doos.Arch.Berichten   XIV.

BK-SPITS   UIT   MONTFORT   (Limb. )

Niet  ver  van  de  in  april  1954  ontdekte,eerste
Bandkeramiek-nederzetting  op  de  zandgronden  in
Montfort  (M.II)   troffen  we  35  jaar  later  in  april
1989  een  verdwaalde  BK-spits  aan  (zie  tekening).
De  spits  vertoont  een  vuilwitte  patina,mogelijk
ontstaan  door  ligging  in  het  vuur.De  door  ons  in
1954  geredde   "Huiver-Omalien"  vondsten,beschre-
ven  en  afgebeeld  in  de  dissertatie  van  R.Newell:

"The  Mesolithic  Af f inities  and  Typological  Relations  of  the  Dutch  Bandke-
ramik  Flint  lndustry"(London,1969),werden  ook  afgebeeld  in  hoofdstuk  VI
van:"Linearbandkeramiek  aus  Elsloo  und  Stein"   (Modderman:Ned.Oudheden   111,
pag.165-189.1970).De  aldaar   op  Fig.15,   pag.179  afgebeelde  BK-bijlen   (Shoe-
1ast-celts)   zijn  echter  niet  op   1:1,   maar  als  1:2  afgebeeld.
Mogelijk  komt  deze  vondst  in  1989  niet  meer  als   "Huiver-Omalien"  over   ?

A.W.    Den   Bosch.
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FRAGMENT    VAN    EEN     "SIK.KELBLAD"     (KOUTER?),
NAGERETOUCHEERD    TOT    SCHRABBER.

Ten   zuiden   van   de   uitzichttoren   bij   De   Hoorn   (Budel-Dorplein),
niet   ver   van   de   Belgische   grens   en   de   Hammonterbeek,werd   het
fragment   gevonden   van   een   vuurstenen   "sikkel",die   waarschijn-
1ijk   ter   plaatse   van   de   schachting   was   gebroken.

Cbördinaten  bekend  bij  redactie  en  R.O.B.

Kcmbinatie-artefact van mes  en  schrabber,ganaakt  op een
gebroken  "sikkel"   (ploegkouter? ).BUDEL-DORPLEIN.

Op   het   breukvlak   was   al   in   prehistorische   tijd   een   schrabberkap
geretoucheerd   (Zie   Fig.1.B   bij   de   stippellijn).Het   artefact   is
in   zijn   geheel   gelig-bruin   gepatineerd;ook   de   nageretoucheerde
schrabberkap.Het   werktuig   is   bovendien   nog   overdekt   met   een   in-
tense   spiegelglans   met   uitzondering   van   de   schrabberkap   die   dof
is.Dit   doffe   gedeelte   is   in   Fig.1.B.    aangegeven   met   een   vette-
re   lijnbegrenzing.
Ter   plaatse   van   een   recente   kleine   beschadiging   blijkt   het   arL
tefact   (in   vlakretouche)   geslagen   te   zijn   uit   een   lichtgrijze
vuursteen   die   wij   ookkennen  uit   Engelse   prehistorische   vind-
plaatsen.We   moeten   constateren   dat   het   artefact   zijn   spiegel-
glans   reeds   kreeg   tijdens   het   gebruik   als   grijze   vuurstenen
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"sikkel"   en   vóór   het   naretoucheren   tot   schrabber.De   bruine

patinering   is   nadien   pas   ontstaan   door   disperse   humaten   en/of
ijzeroxyden   in   de   zure   grond.
De   snede   van   het`   proximale   gedeelte   en   vooral   de   punt   zelf   zijn
zeer   zwaar   af gerond   en   af gesleten   en   beslist   ongeschikt   voor
het   snijden   van   granen,riet   of   anderszins.De   convexe   laterale
zi].de   van   het   artef act   heef t   in   het   midden   boven   het   proxima-
le   gedeelte   nog   een   optimale   snijdende   functie   behouden   en   is
niet   nageretoucheerd   zoals   de   concave   laterale   zijde.
De   schrabberkap   toont   een   gebruiksretouche   die   volkomen   af -
wijkt   van   de   laterale   zijden   van   het   artefact,dat   na   de   nare-
touchering   als   een   combi-werktuig   van   mes   en   schrabber   be-
schouwd   kan   worden.
Bij   de   bestudering   van   meerdere   Bronstijd-IJzertijd   "sikkels"
uit   Zuid-Nederlandfrappeerde  ons   steeds   weer   de   zeer   intense
slijtages   en   significante   afrondingen   van   de   proximale   delen
van   deze   artefacten,waarbij   de   punt   en   onmiddellijke   omgeving
het   wel   uitzonderlijk   zwaar   te   verduren   hebben   gehad.Een   der-
gelijke   af slijting   is   niet   te   verklaren   bij   sikkels   en   zeker
niet   op   en   rondom   de   puntgedeelten.De   vele   ons   bekende   intens
gebruikte   sikkelmesjes   uit   de   samengestelde   Bandkeramische
(BK)    sikkels,vertonen   deze   zware   abrasie   in   veel   en   veel   min-
dere   mate,terwijl   ze   toch   veel   kwetsbaarder   waren.

Uit   het   begin   van   de   vijf tiger   jaren   herinneren   wij   ons   een
lezing   op   een   der   correspondentendagen   van   de   Rijksdienst   voor
het   Oudheidkundig   Bodemonderzoek    (ROB)    in   Amersfoort,waar   de
heer   A.Bruijn   voor   het   eerst   zijn   twijfels   uitte   over   de   zoge-
naamde   "sikkels"   uit   de   late   Brons-en   vroege   IJzertijd.Deze
visie   werd   later   door   hem   uitgewerkt   in   een   intern   rapport   van
de   R0B   (Jaarverslag   1984)   dat   de   heer   Brui].n   ons   bereidwillig
ter   publikatie   aanreikte   (Zie:Een   vuurstenen   "sikkel"   uit   Me-
denblik . ) .

In   de   onmiddellijke   omgeving   van   de   vindplaats   van   het   hier
beschreven   artefact   werden   al   in   1954   door   ir.W.Kam   scherven
van   bronstijd   aardewerk   ontdekt,die   door   prof .W.Glasbergen   wer-
den    gemeld    (Zie:Wouters,1954:Brabants    Heem   pag.43).
Uit   deze   omgeving   werd   ook   de   Hilversumurn   met   "hoefijzervor-
mige   handvatsels"   gevonden    (De   Laet-Glasbergen,1959:De   Voor-
geschiedenis   der   Lage   Landen.pag.139).

8.623

Fig.2.  Slanke  driehoekige  pijlpunten
uit  Budel-Dorplein  (De  Hoom)

8.629
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Fig.3.  Schrabber  op  een  fragment  van  een
"sikkel ".Alphen  (N.Br. )Keienakker



Een   zestal   slanke   driehoekige   pijlpunten   (zie   Fig.2)   uit   dit
gebied   wijzen   eveneens   op   het   einde   van   de   Midden   Bronstijd
(col.F.Davids,W.Kam   en    A.Wouters).

De   vraag   dringt   zich   op:is   deze   zgn."sikkel",die   wij   ook   in
dit   geval   mét   Bruijn   liever   als   ploegkouter   willen   zien,in
relatie   te   brengen   met   de   Hilversumurn   van   Glasbergen,de   Brons-
tijd   scherven   van   Kam   en   de   slanke   Bronstijd   pijlpunten   uit   de
zelfde  omgeving    ten  zuidwesten  ~     van   de   Hoorn   in   Budel-Dorplein?
Zijn   deze   "sikkels"   dan   al   in   gebruik   geweest   in   de   Midden
Bronstijd?   En   heef t   de   gebruikte   Engelse   vuursteen   van   de   on-
derhavige   "sikkel"   iets   te   maken   met   de   wederzijdse   beinvloe-
ding   die   men   veronderstelt   tussen   de   Zuid-Engelse   Wessexcul-
tuur   en   de   Hilversumcultuur?
Vraagtekens   die   mogelijk   toch   tot   nadenken   stemmen?

De   "sikkel-schrabber"   uit   Budel-Dorplein   riep   een   gelijksoor-
tige   vondst   in   herinnering   die   pastoor   Willem   Binck   in   1957
deed   toen   we   op   zijn   zgn.    "stenenakker"   in   Alphen   liepen   (vgl.
Peeters,1983:Arch.Berichten   XIV,pag.32).
Het   betrof   een   f ragment   van   een   "sikkel"   van   vuil-wit  en  zwart
gevlekte   adventieve   gri].ze   silex   met   een   prachtige   spiegel-
glans   en   door   gebruik   nagenoeg   volledig   af gesleten   ribben
(zie   Fig.3).
Ook   hier   was   de   concave   laterale   snede   af gerond   en   onbruikbaar
als   sikkel,terwijl   de   convexe   zijde   nog   een   volledige   snij-
functie   had.Ook   dit   "sikkelfragment"   is   nageretoucheerd   tot
een   korte   schrabber   en   ook   hier   is   de   schrabberkap   volkomen   dof .
Het   is   een   toevalligheid   dat   beide   boven   beschreven   "sikkelf rag-
menten"werden   hergebruikt   als   schrabbers;het   is   geen   toeval   dat
ze,met   meerdere   andere   "sikkels"   die   we   bestudeerden,secundai-
re   kenmerken   vertonen   die   een   groot   vraagteken   plaatsen   bij   hun
gebruik   als   sikkels.
Op   enkele   interessante   proeven   met   nagemaakte   "sikkels",ge-
bruikt   als   "kouter"   voor   het   versnijden   van   een   vegetatiedek,
hopen   we   later   met   een   fotoserie   terug   te   komen.

A.W.

EEN    VUURSTENEN    "SIKKEL"    UIT    MEDEMBLIK
door

ANTON    BRUIJN+

In   de   slibbodem   van   het   IJsselmeer,even   voor   de   haven   van   Me-
denblik,werd   in   1984   door   de   sportduiker   J.van   der   Heijden
een   vuurstenen   artefact   gevonden.Het   voorwerp   behoort   tot   de
gereedschappen   uit   de   Late   Bronstijd   en   Vroege   IJzerti].d   en
is   in   de   archeologie   bekend   onder   de   benaming   vuurstenen  sik-
kel   (afb.1).Het   voorwerp   heeft   een   grootste   lengte,breedte  en
dikte   van   respectievelijk   19,1   cm,5,5   cm   en    1,3   cm.
Het   gehele   voorwerp   is   overdekt   met   een   diep-zwarte   moeras-
patina,waardoor   de   oorspronkelijke   kleur   van   de   vuursteen
niet   meer   met   zekerheid   vastgesteld   kan   worden,althans   niet
zonder   het   risico   van   beschadiging.
Het   gehele   oppervlak   vertoont   een   vlakke,niet   alternerende
bewerking   in   contra-coupe-techniek.Een   vrij   duidelijk,niet
+Anton   Bruijn   zal   in   nr.2   van   "Archeologie"   terugkomen   op  de   ''sikkels"   met

een   reeks   overtuigende   foto's.
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glanzend   gedeelte   op   onder-en   bovenzijde,markeert   de   vorm   van
een   bevestiging   in   een   handgreep   of   anderszins.Aan   weerszijden
van   de   sterker   blinkende   top   is   duidelijk   rondslijtage   aanwe-
zig.In   Noord-Nederland   zijn   talrijke   van   dergelijke   sikkels
bekend   en   als   zodanig   is   de   vondst   bi].   Medemblik   niet   uitzon-
derlijk   te   noemen.In   het   algemeen   echter   zijn   de   Nederlandse
stukken   toevallige   vondsten,gedaan   bi].   het   verrichten   van   agra-
rische   werkzaamheden   als   ploegen   of   aardappels   rooien.Opmerke-
lijk   is,dat   bij   onderzoekingen   in   Bronstijd   nederzettingen,
blijkbaar   alleen   maar   f ragmenten   of   snippers   van   deze   artef ac-
ten   worden   aangetroffen.Als   regel   kan   bij   vuurstenen   werktui-
gen   een   logisch   verband   vastgesteld   worden   tussen   de   f unctie
van   het   artefact   en   de   vindplaats.Zo   worden   krabbers   voor   be-
werking   van   been   of   huiden   vrijwel   uitsluitend   gevonden   in   de
nederzetting.Pijlpunten   worden   wel   aangetroffen   als   bijgaven
in   een   graf ;voor   wat   de   funktie   betreft   zouden   we   dat   een   on-
eigenlijk    gebruik   kunnen   noemen.In   nederzettingen   worden   ze
weinig   aangetroffen.De   grote   massa   van   de   pijlpunten   is   verza-
meld   door   de   amateurs   in   het   vrije   veld,waar   zij   oorspronke-
1ijk   verloren   gingen   in   de   vegitatie   tijdens   de   jacht.
Een   van   de   steel   gevlogen   stenen   bijl   kan   aanvankelijk   onvind-
baar   verdwijnen   in   een   moeras   en   een   verklaring   zijn   voor   het
feit   dat   vaak   in   laaggelegen   gebieden   losse   bijlvondsten   wor-
den   gedaan.
De   talrijke   losse   sikkelvondsten   en   het   ontbreken   ervan   in   de
nederzettingen   wijzen   dan   ook   op   een   gebruik   buiten   de   neder-
zetting.Het   verlies   van   de   pijlpunt   of   bijl   mag   begriJpelijk
zijn,dat   geldt   zeker   niet   voor   het   verlies   van   een   echte   sik-
kel.Indien   de   sikkel   werkeli].k   een   sikkel   zou   zijn,dan   zou   de
oogstende   boer   onderweg   tussen   huis   en   akker,of   op   zijn   akker
bij   het   snijden   van   gras   of   graan   zijn   handgereedschappen   moe-
ten   verliezen.Gezien   de   aard   van   de   lokatie   en   de   te   verrich-
ten   handelingen   een   onvoorstelbare   zaak.Hoewel   de   vorm   van   de
vuurstenen   sikkel   een   aan   het   materiaal   vuursteen   aangepaste
voorloper   zou   kunnen   zijn   van   de   latere   in   metaal   uitgevoerde
"klassieke"sikkelvorm,is   er   mijns   inziens   voldoende   reden   om
te   twijfelen   aan   de   funktie   als   sikkel.Deze   twijfel   geldt   de
Nederlandse   sikkels;zij   tonen   een   ander   scala   van   gebruiks-
sporen      dan   bijvoorbeeld   de   Deense   exemplaren,die   door   Meeks
werden   bestudeerd   (N.D.Meeks   et   al.,Journal   of   Archaeological
Science   9,1982,317-340).De   Nederlandse   sikkels   zijn   vaak   se-
cundair   bewerkt   en   zo   versleten,dat   analyseren   van   de   ge-
bruikssporen   een   onmogeli].ke   opgave   is.De   sikkelvondst   bi].
Medemblik,die   in   een   uitzonderlijke   goede   staat   verkeert,werd
aanleiding,de   in   de   loop   der   jaren   verzamelde   gegevens   te   eva-
1ueren   tot   een   conclusie   inzake   het   gebruik.
Kiezelpartikeltjes   in   en   op   graanstengels   veroorzaken   een  ster-
ke   polijstglans   op   vuursteen   als   daarmee   graan   wordt   gesneden.
Onder   een   microscoop   kan   waargenomen   worden,dat   achter   klei-
ne   onef fenheden   of   gaatjes   in   de   vuursteen   een   "komeetstaart-
je"   wordt   uitgepolijst   in   een   richting,tegengesteld   aan   de   ge-'
bruiksbeweging.Dit   verschi].nsel   komt   nauwkeurig   overeen   met
dat   op   sikkelklingen   uit   de   veel   oudere   bandkeramische   cul-
tuur,die   slechts   in   één   richting   gebruikt   konden   worden   (zLe
afb.2).De   polijstrichting   loopt   van   het   handvat   naar   het   uit-
einde   van   de   kling.
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Afb.1a:De  sikkel  van  fflemblik  bovenzijde.I)e  verdikte  contourlijn  geeft de  rondslijtage  aan.
Het gearceerde gedeelte  is dof .Het niet gearceerde gedeelte heeft hqglans.
Afb.1b :De  sikkel  van  mdeiTblik  onderzijde. De  repeterende  kra§richtingen  zijn  aangegeven.Ik
gebniiksretoudes  langs de  snede  zijn  de  som van  onder-en  txjvaEijde.De  niet glanzende par-
tij  is  gepuncteerd.Ik pijl geeft de plijstrichting am.
Afb.2 : Sdanatische  vcx)rstelling  vm  een  Bandkeramische  sikkel.De  klingen  zijn ge[`onteerd
in de oagtak vm  een herteg®ei.De pijl geeft de Eolijstrichting  am. (Getekerú  naar een
exanplaar  aanwezig  in  het  Nat.Arch.ms.  te  Sofia.Inv.nr.3143 ).

Bij   de   Bronstijd-sikkels  is    de   polijstrichting   juist   andersom,
dus   van   de   punt   uit      naar   de   schachtings-   of   handvatzijde
(afb.1.b).Geconstateerd   moet   dus   worden,dat   de   gebruiksrich-
ting   tegengesteld   is   aan   die   van   de   (oudere)   sikkels.Door   bij
het   oogsten   van   het   graan   een   slag   te   maken   als   met   een   zeis
of   zicht,dus   te   maaien,en   niet   naar   de   werker   toe   te   sni].den
als   met   een   sikkel   (bandkeramische),zou   de   aanwezige   polijst-
richting   verkregen   kunnen   worden.Een   snijdende   scherpte   van
het   gereedschap   is   dan   wel   gewenst,hoewel   gebleken   is,dat  een
bundel   graan   met   één   hand   vastgehouden   ook   nog   wel   met   een
vrij   bot   gereedschap   in   de   andere   hand   afgeslagen   kan   worden.
Uiteraard   is   er   een   grens   aan   de   botheid   om   nog   redelijk   te
kunnen   werken.De   snede   van   de   Bronstijd-sikkels   is   vaak   zo
sterk   rondgesleten,dat   de   bruikbaarheid   als   sni].dend   handge~
reedschap   in   twijfel   moet   worden   getrokken.De   grens   van   bruik~
baarheid   als   sikkel   wordt   vér   overschreden   bij   een   exemplaar
uit   de   gemeente   Rolde   en   thans   in   partikulier   bezit.
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De   uiterste   top   van   deze   sikkel   ontbreekt   en   gezien   het   ont-
breken   van   glans   op   het   breukvlak   is   dit   een   recente   bescha-
diging.Vanaf   de   oorspronkelijke   top   is   de   snede   van   de   sikkel
afgespleten   over   een   lengte   van   ongeveer    10   cm,en   veranderd
in   een   plat   vlak   van   5   tot   7   mm   breedte.Dit   vlak   vertoontster-
ke   hoogglans   en   op   de   hoeken   met   de   onder-en   bovenzijde   van
het   gereedschap   is   duidelijke   rondslijtage   waar   te   nemen.
Zowel   de   glans   als   de   slijtage   kunnen   onmogelijk   ontstaan   zijn
bij   een   gebruik   als   sikkel,aangezien   de   snede   ontbreekt.Om   de
werkelijke   funktie   van   de   sikkel   te   achterhalen,moet   dus   ge-
zocht   worden   naar   een   handeling,waarbij   het   ontbreken   van   de
snede   geen   bezwaar   is;eventueel   naar   een   gebruik,waarbij   het
ontbreken   van   de   snede   wél   een   bezwaar   is,maar   door   de   aard
van   de   handeling   het   ontbreken   pas   veel   1ater   wordt   opge-
merkt   en   voordien   de   glans   en   rondslijting   nog   heeft   kunnen
ontstaan.Specifieke   kenmerken   van   een   dergelijk   gebruik   zou-
den   aantoonbaar   moeten   zijn.

Reeds   lang   is   bekend,dat   op   de   voorwerpen   talrijke   krassen   en
krasjes   te   vinden   zijn   die   niet   corresponderen   met   de   poli].st-
richting;wellicht   waren   zij   ontstaan   door   het   veelvuldig,re-
centelijk   bewerken   van   het   cultuurland   waarin   de   stukken   werden
aangetrof f en .
Een   in   1984   bij   een   opgraving   te   Kesteren,uit   vaste   grond   on-
der   de   moderne   cultuurlaag   aan   het   licht   gekomen   sikkel   werd
onderzocht   op   krassporen.De   hoeken   die   de   krassen   vormden   met
de   polijstrichting   werden   getekend   en   vergeleken   met   die   van
de   sikkel   uit   Medemblik,die   tijdens   de   historische   agrarische
grondbewerking   zich   bevond   in   de   bodem   van   de   Zuiderzee.
De   krassen   werden   ook   opgemeten   bij   een   te   Wijchen   in   ].ong
cultuurland   gevonden   exemplaar.Gelet   op   de   zeer   verschillende
vondstomstandigheden,was   de   verwachting   dat,indien   de   krassen
door   de   recente   situatie   bepaald   waren,er   duidelijk   verschil-
1ende   kraspatronen   te   zien   zouden   zi].n.

Afb.3  Sdematische voorstelling van de  repeterende krashoeken  ten opzichte van de
polijstrichting bij  de  sikkel  uit Mederrblik.

Afb.4  Idari bij  de  sikkel  uit Kesteren.
Afb.5  Idan bij  de  sikkel  uit  Wijdien.

Afb.3,    4,    en   5   tonen   de   opmerkelijke   overeenkomst   in   hoeken
waaronder   de   polijstrichting   door   de   krassen   gesneden   wordt.
In   f eite   zijn   de   krasrichtingen   beperkt   tot   enkele   hoof d-
groepen,die   met   een   ruime   marge   spelen   rond   de   20-,90-en   160
graden.Het   lijkt   duidelijk   dat   de   vondstomstandigheden   hoog-
stens   verantwoordelijk   zijn   voor   incidentele   krassen,terwijl
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de  vele    malen   repeterende   krasrichtingen   ontstaan   zijn   onaf -
hankelijk   van   de   vondstsituatie,ti].dens   het   oorspronkelijk   ge-
bruik   van   de   artefacten.

Glans   en   krassen   ontbreken   op   bepaalde   gedeelten   van   de   sik-
kels.Op   die   plaatsen   zijn   zij   niet   blootgesteld   geweest   aan
polijsting   en   is   de   vuursteen   dof   gebleven.Op   een   of   andere
wijze   moeten   ze   dus   opgesloten   zijn   geweest   in   een   vatting
of   iets   dergelijks.Door   geringe   beweging   binnen   de   vatting
kan   op   de   hoogste   delen   soms   enige   friktieglans   ontstaan.
Bij   de   Nederlandse   vondsten   komen   veel   exemplaren   voor   die
blijkbaar   bij   het   gebruik   zijn   omgekeerd,zodanig   dat   de   top
als   benedeneind   en   het   benedeneind   als   top   heeft   gefungeerd.
Gewoonlijk   zijn   dergelijke   stukken   ongeschikt   voor   het   be-
oordelen   van   de   oorspronkelijke   glans-en   niet-glanspatronen.
De   exemplaren   met   weinig   of   geen   beschadigingen   of   nabewer-
king   geven   alle,als   zij   niet   te   lang   of   te   kort   in   gebruik
zijn   geweest,een   zelfde   dof-en   glanspatroon   te   zien.Dit   pa-
troon   wijkt   in   vorm   af   van   dat   bij   Deense   exemplaren,waarbij
de   dof f e   partij   een   zodanig   brede   zóne   evenwijdig   aan   de   rug
van   het   voorwerp   beslaat,dat   slechts   een   smalle   partij   langs
de   snede   hoogglans   vertoont.Een   goed   ''leesbaar"   dof-glanspa-
troon,karakteristiek   voor   Nederlandse   stukken,kan   waargenomen
worden   op   de   sikkel   van   Medemblik    (afb.1).
Deze   af beelding   geef t   tevens   de   minieme   gebruiksretouches   en
de   grens   van   rondslijtages   langs   de   rug   en   de   snede   van   dit
uitzonderlijk   goed   bewaard   gebleven   voorwerp.De   rondslijtage
is   het   sterkst   bij   de   top   en   reikt   langs   de   rug   en   snede   van
de   sikkel   tot   een   punt,dat   vrij   nauwkeurig   in   het   verlengde
ligt   van   de   begrenzingslijnen   van   de   dof f e   schachtingsvlek
(afb.1a).Al   de   in   het   voorgaande   vastgestelde   verschijnselen
zijn   ontstaan   bij   het   gebruik   van   de   zogenaamde   sikkels.Hetge-
bruik   buiten   de   nederzetting   is   niet   in   strijd   met   een   inter-
pretatie   als   sikkel;het   verlies   van   het   voorwerp   mijns   in-
ziens   wel.De   polijst-en   gebruiksrichting   is   tegengesteld   aan
die   van   sikkels   uit   bijvoorbeeld   de   bandceramische   cultuur.
Het   ontbreken   van   de   snede,zoals   vastgesteld   bij   het   exemplaar
uit   Rolde,was   niet   van   betekenis   of   werd   niet   opgemerkt,het-
geen   voor   een   gebruik   als   snijdend   handgereedschap   onmogelijk
is.Er   moet   dus   een   ander   gebruik   bestaan,waarbij   het   ontstaan
van   hoogglans   en   rondsli].tage   gelijkti].dig   optreden.Dat   ande-
re   gebruik   moet   gekenmerkt   worden   door   een   vast   patroon   van
handelingen,dat   het   geconstateerde   krassenpatroon   oplevert   en
een   logische   relatie   heef t   tot   de   vorm   van   het   dof f e   schach-
tingsgedeelte   van   het   gereedschap.Als   dat   gebruik   bovendien
een   mogelijke   verklaring   oplevert   voor   de   aanwezigheid   en   in-
tensiteit   van   gebruiksretouches   en   rondslijtage,dan   is   wellicht
de   werkeli].ke   f unktie   van   de   Nederlandse   Bronsti].d-sikkel   ge-
vonden .

In   de   eerste   plaats   dienen   wij   een   ander   ontstaan   van   de   hoog-
glans   te   vinden   dan   bij   een   gebruik   als   sikkel.Richten   wij
een   door   luchtdruk   gedreven   zandstraal   op   het   oppervlak   van
een   vuursteen,dan   wordt   dat   vlak   niet   glanzend   maar   juist   ge-
matteerd.Vuursteen   artefacten   die   geruime   tijd   aan   de   opper-
vlakte   liggen   in   een   zandverstuiving,verkrijgen   echter   wel   een
hoogglans.Deze   glans   is   bekend   onder   de   benaming   "windlak".
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Uiteraard   lakt   de   wind   niet,maar   hij   jaagt   het   fijne   zand   ho-
rizontaal   over   het   vlak   en   door   de   wisselende   windrichtingen,
vertoont   de   ontstane   hoogglans   dan   ook   geen   aanwijsbare   po-
lijstrichting.Door   een   vuursteen   in   een   bepaalde   stand   door
het   zand   te   laten   snijden,bijvoorbeeld   als   de   tand   van   een   eg,
wordt   een   vergelijkbaar   contact,maar   nog   in   veel   sterkere   mate
tussen   zand   en   voorwerp   tot   stand   gebracht.Vergeleken   met"wind-
1akken"blijft   de   "windrichting"   bij   deze   handeling   in   hoofd-
zaak   dezelfde.Reeds   binnen   enkele   minuten   ontstaat   glans,die
bij   continuering      van   de   handeling   zich   ontwikkelt   tot   een
sterk,duidelijk   gerichte   poli].stglans   met   "komeetstaartjes"
achter   de   oneffenheden   van   het   oppervlak,terwijl   gelijktijdig
afronding   van   de   scherpe   kanten   van   de   vuursteen   optreedt.
Dit   beeld   komt   overeen   met   dat   op   de   vuurstenen   "sikkels".Bij
een   eventueel   gebruik   van   de   "sikkels"   als   tanden   van   een   eg,
zou   niet   alleen   het   juiste   karakter   en   de   richting   van   de   hoog-
glans   verkregen   worden,maar   ook   zou   de   mogelijkheid   tot   verlies
in   het   veld   aan   waarschijnlijkheid   winnen.Het   doorwerken   met   de
eg,als   van   één   van   de   tanden   de   snede   afspat   bij   stoten   tegen
een   steen   of   iets   dergelijks   is   beslist   een   zeer   plausibele
verklaring   voor   dit   verschijnsel.

Er   zijn   echter   ook   de   nodige   bezwaren   tegen   het   gebruik   als
eg   aan   te   voeren.Zowel   het   glans-dofpatroon   alsook   het   vereiste
krassenpatroon   zijn   niet   goed   verklaarbaar.Zeer   onlogisch   is
het   gebruik   van   "dure"   geimporteerde   vuurstenen   egtanden,ter-
wi].1   eenvoudige   houten   tanden   vanaf   de   eg   van   Dorregeest   tot
en   met   de   eggen   van   in   de   twintigste   eeuw   toe,hun   bruikbaar-
heid   hebben   bewezen.
Met   behoud   van   de   handeling,het   door   de   grond   trekken,die   de
hoogglans   en   rondslijtage   oplevert,moet   naar   een   gebruik   ge-
zocht   worden,waarbij   een   aantal   handelingen   de   drie   groepen
van   krasrichtingen   doet   ontstaan   en   waarbij   het   materiaal
vuursteen   te   verkiezen   is   boven   hout,been   of   brons.
Die   handelingen   en   dat   voordeel   tref f en   wij   aan   bij   een   ge-
bruik   van   de   "sikkel"   in   een   Bronstijd-ploeg;het   eergetouw.
Deze   gedachte   is   bepaald   niet   nieuw;meer   dan   30   jaar   geleden
bracht   ik   deze   ploeghypothese   op   een   correspondentendag   van
de   ROB   te   Amersfoort.De   idee   werd   overgenomen    door   H.K.de   Raaf
(Westerheem,18    (1969):80-88;    110-117;    154-163;    206-219    en
242-253,die   de   sikkel   als   ploegschaar   trachtte   te   verklaren.
Het   eerste   denken   in   deze  bepa.alderichting   werd   ingegeven
door   de   herontdekking   van   de   af gesprongen   snede   van   de   sikkel
van   Rolde.Door   wat   dieper   te   "ploegen"   zijn   thans   een   aantal
nieuwe   gegevens   ter   beschikking   gekomen,die   een   herziening
en   precisering   van   het   gebruik   in   het   eergetouw   mogelijk   ma-
ken.
De   hardheid   en   grotere   slijtvastheid   van   vuursteen   zal   bij   het
gebruik   in   een   ploeg   inderdaad   voordelen   hebben   boven   materia-
len   als   hout,been   of   brons.Bij   het   invoeren   in   de   grond,en   het
uitlopen   van   de   ploeg   aan   het   einde   van   de   "voor"   kunnen   grove-
re   zandkorrels   de   vastgestelde   in-   en   uitgaande   krashoeken   ver-
oorzaken,terwi].1   het   omtrekken   of   lichten   van   de   ploeg   bij
koerscorrecties   of   voor   obstakels,aansprakelijk   kunnen   worden
gesteld   voor   de   meer   vertikale   kraspartijen.Er   resten   nog   en-
kele   vragen.Hoe,    en   met   welk   doel,zou   een   vuurstenen   "sikkel"
in   een   eergetouw   aangebracht   worden?
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Uiteraard   moet   er   een   logisch   verband   tussen   dit   hoe   en   waarom
bestaan.De   vastgestelde   polijstrichting   verstrekt   een   hard   ge-
geven   in   zake   de   stand   van   de   "sikkel"   in   het   eergetouw,waar-
van   de   gebruiksbeweging   bekend   is;de   punt   en   de   snede   waren   be-
nedenwaarts   en   schuin   naar   voren   gericht.In   deze   stand   dringt
zich   de   gelijkenis   op   met   de   nog   in   onze   eeuw   bekende   ploeg-
kouter.Deze   kouters   dienden   om   bij   het   ploegen   de   grond   verti-
kaal   te   doorsnijden   en   konden_vanze|fspekend-    ,al   naar   de   gewens-
te   ploegdiepte,hoger   of   lager   gesteld   worden   door   een   pen   en
gatverbinding   met   de   ploegboom   (afb.6).Door   de   aard   van   het  ma-
teriaal   vuursteen,is   de   constructie   met   pen   en   gat   voor   de
''sikkels"   uitgesloten.Om   beter   breukbestendig   te   zijn,werd   ge-
woonlijk   het   weinig   stootvaste   vuursteen   zoveel   mogelijk   opge-
sloten   in   hout,hoorn   of   been.Verwacht   mag   worden,dat   ook   de
"sikkel   "   op   een   dergelijke   manier   in   het   eergetouw   werd   be-
vestigd.Om   de   juiste   vorm   van   het   in   hout   ingesloten,nu   op   de
"sikkels"   doffe   gedeelte   te   verkrijgen.is   het   nodig   hem   op
twee   verschillende   manieren   te   plaatsen;de   functionele   stand
mag   daarbij   niet   veranderen   (afb.7   en   8).

Afb.7  Reconstructie van  een  type  eergeto" met de kouter  in de  sdiachting v®r on-
diep eren.Sdianatisch  aangegevm het ontstaan van de krashoeken bij  het  inbrengen
en het  lichten van het  eergetouw.

Äfb.8  Eergetouw met  de kouter  in  een  stand voor dieper  eren  en  aangegevm het  ont-
staan  van  de  krashoek®i bij  het  inbrengen en uit de grond  lopen van het  eergetouw.

Hetgebruikmet   een   verschillende   hoogte-instelling   benadrukt
ook   op   dit   punt   de   overeenkomst   met   de   latere   ploegkouter.De
zogenoemde   Bronstijd-sikkels   tonen   de   vorm,de   gebruiksstand,
het   hoogteverstellen,de   gebruikssporen   en   de   slijtage   van   een
kouter.Afgezien   van   het   materiaal   van   vervaardiging   is   het   ver-
schil   tussen   ploegkouter   en   eergetouwkouter   alleen   gelegen   in
het   verschil   tussen   ploegen   en   eren.Bij   het   eren   had   de   vuur-
stenen   kouter   waarschijnli].k   alleen   tot   doel,het   scheuren   van
een   eventueel   vegetatiedek   of   zode   te   bevorderen.
Het   uitzonderlijk   f raaie   artef act   van   Medemblik   is   een   belang-
rijke   aanwinst.Het   is   één   van   de   zeldzame   Nederlandse   stukken,
waarop   met   succes   analyse   van   de   besproken   verschijnselen  toege-
past   kan   worden.Als   in   toekomstige   publikaties   dit   type   arte-
fact   als   KOUTER   wordt   vermeld,dan   hebben   de   stenen   van   Rolde
en   Medemblik   niet   voor   niets   gesproken.
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VONDSTMELDINGEN

V®r  piblikatie  geschikte  vcmdstmeldingen kunnen  t.a.t.  aan  de hoofdredakteur worden  toege-
zonden.Vcx)r  evmtuele  tekeningen  of  foto's  van  goede kwaliteit,die  de meldingen  kumen ver-
duidelijken,kan  kostela)s  een beroep gedaan worden  op een van  onze  tekenaars  of  fotqrafen.

AHRENSBURGIEN    VAN    DE    HAVELTERBERG.

In   1978   maakte   A.Wouters   sr.    in    "Archaeologische   Berichten   IV",
melding   van   een   kleine   concentratie   artef acten   behorend   tot   de
steelspitsvoerende   Ahrensburgcultuur   onder   Havelterberg.
Deze   werktuigen   werden   ontdekt   door   Anton   Wouters   tijdens   een
excursie   van   een   achttal   amateurarcheologen   onder   leiding   van
Tjerk   Vermaning.
De   vindplaats   heeft   opnieuw   enkele   artefacten   opgeleverd,waar-
onder   een   gave   steelspits.De   vondsten   uit   1978   werden   aan   Ver-
maning   geschonken.De   concentratie   heeft   zich   bevonden   in   het
stuifgebied   op   de   grens   van   Drenthe   en   Friesland,enige   kilo-
meters   achter   de   kazerne   aldaar.De   collectie   bevindt   zich   in
de   verzameling   van   Klaas   Geertsma   (stad   Groningen).
Behalve   onder   Havelterberg   en   op   de   Ginkelse   Heide   is   onlangs
ook   in   Friesland   een   derde   vrijwel   zekere   vindplaats   van   de
Ahrensburgcultuur   boven   de   grote   rivieren   ontdekt.Deze   is   mo-
menteel    in   bewerking   op   het   B.A.I.    in   Groningen    (mond.meded.
van   F.de   Vries).

0

10                      11                         12

1-2  :steelspitsen
3   : rhombische  vierhoek  (Zonhovenspits

met tnsisret. )
4  :gebroken Micro-Gravettespits.

(r"gelijk A-spits )
5-7   :schrabbers

8  :drievoudige  steker
9-10 :klingen met  laterale  retouche

11 -12 : ongeretoucheerde  klingen
Alle  artefacten uit noordelijke vuursteen.

Ahrensburgcultuur.Vindplaats : Havelterberg. Gc)llectie :K.Geer+sma.    Tekeningen  op ware  grootte.
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Verder   zijn   er   van   boven   de   grote   rivieren   nog   twee   steelspit-
sen   bekend   als   "losse   vondst".
Eén   van   de   Goudsberg   bi].    Lunteren    (Arch.Ber.nr.18,p.109)    en
één   uit   Gramsbergen.Deze   laatste   werd   gevonden   niet   ver   van   de
door   A.Kleinjan   ontdekte   concentraties   die   drs   D.Stapert   be-
schreef   in   "Archäoiogisches   Korrespondenzblatt"    (IX-1979   pp.
161-166).De   concentratie   Gramsbergen   1   was   gelegen   boven   een
sediment   dat   pollenanalytisch   (Casparie)   en   met   de   C-14-date-
ring   (11130   ±   60   BP.GrN.8074)    in   de   Alleröd   geplaatst   kon   wor-
den.Het   artefactcomplex   past   volkomen   in   het   Ahrensburgien,al-
1een   de   steelspitsen   ontbreken.Stapert   deelt   de   vondsten   in
bij   het   preboreaal   Mesolithicum   n.a.v.    een   C-14-datering   van
pinus-houtskoolresten   uit   een   verlaging   in   de   vondstconcentra-
tie   (9326   ±   60   BP.GrN.7793).De   samenhang   van   deze   laatste   da-
tering  met   de   artef acten   is   volgens   Stapert   niet   met   zekerheid
vastgesteld.De   samenhang   van   de   steelspits   met   de   concentratie
is   evenmin   met   enige   zekerheid   te   bewijzen.De   mogelijkheden
dat   Gramsbergen   1   toch   wel   eens   tot   het   Ahrensburgien   te   reke-
nenis,zijn  beslist   niet   uit   te   sluiten.De   vondst   van   een   Lyng-
bybijl   met   meandergravering   en   een   vogelkopsculptuur   uit   het
IJsselgebied   ten   noorden   van   Zwolle   (samenvloeiing   Zwarte   Wa-
ter   en   Vecht)   is   eveneens   een   indikatie   van   het   voorkomen   van
het   Ahrensburgien   in   Overijssel    (A.W.    in   Arch.Ber.nr.10-11,
pp . 233-234)  .

Bekijken   we   nu   het   verspreidingspatroon   van   de   vindplaatsen   van
de   Ahrensburgers   van   de   Rijn-Maas-groep   in   het   licht   van   het
steeds   toenemend   aantal   vondsten   bóven   de   grote   rivieren,dan
lijkt   het   erop,dat   er   twee   hoofdroutes   naar   de   zoetwatermeren
in   de   droogliggende   Noordzeevlakte   zijn   geweest.
Een   via   het   rivierenstelsel   van   de   Rijn   vanuit   Duitsland   (Cal-
1enhardt , Wennemen , Letmathe , Lünen , Enkum , Clausheide , Altenrath ,
Odenthal,Gahlen),zich   voortzettend   in   ons   land   (Ginkel,Lunte-
ren)   en   via   delJssel   (Gramsbergen,Zwolle)   naar   Zuidwest   Dren-
the   en   Friesland   (Havelterberg   en   de   nieuwe   sitenog   in   be-
werking      bij   het   B.A.I.).
De   andere   route   vanuit   Beigië   liep   via   het   rivierenstelsei   van
de   Maas,eveneens   naar   de   meren   in   de   Zuidelijke   Noordzeevlak-
te(Zie   ons   artikel   in   Arch.Ber.nr.18   pp.63-138).

Nu   is   men   geneigd   te   veronderstellen   dat   deze   twee   routes   aan
twee   verschillende   kudden   rendieren   met   de   daarop   min   of   meer
gelijktijdig   jagende   Ahrensburgers   toe   te   schrijven   zouden
zijn.Maar   kijken   we   naar   het   trekgedrag   van   het   huidige   Euro-
pese   rendier,dan   zien   we   ook   een   andere   mogelijkheid.
Een   rendierkudde   heef t   na   ongeveer   40   á   50   jaar   zijn   route   zo
uitgeput,dat   deze   niet   meer   voldoende   voedsel   oplevert.
Abruptverandert      zo'n   gigantischekudde    rendieren   hun   route   dan
voor   zo'n   40   á   50   jaar   om   daarna   weer   naar   de   eerste   route   te-
rug   te   keren.Verklaart   dit   instinktief   mechanisme   mogelijk   het
verspreidingspatroon   van   de   Ahrensburgvindplaatsen?
Onze   gehele,nogal   revolutionaire   visie   op   het   trekgedrag   van
de  rendieren   met   in   hun   kielzog   de   Ahrensburgers,ontwikkelde
zich   naar   aanleiding   van   vuursteenvariëteiten   op   de   sites,maar
vooral   naar   aanleiding   van   -   nog   steeds   in   aantal   toenemende   -
rendierbotten,opgevist   van   de   bodem   van   de   Noordzee,die   de
zelf de   typische   bewerkingssporen   vertonen   als   beschreven   door
dr.Alfred   Rust,opgegraven   op   zijn   beroemde   Ahrensburgvind-
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plaats   Stellmoor    (Die   Grabungen   beim   Hof   Stellmoor,1936   a   en
1936    b).
Als   prof .L.Louwe   Kooijmans   in    "Sporen   in   het   Land"    (1985,
p.142)   schrijft   dat   opgebaggerde   botvondsten   hem   weinig   ver-
tellen   over   de   reconstructie   van   het   milieu,is   dat   zeer   zeker
niet   in   álle   gevallen   waar.

Govert   van   Noort   en   Ad   Wouters.

GRAVURES    VAN    EEN    VIS    EN    EEN    BISON    UIT    LOON    OP    ZAND

In   betrekkelijk   korte   tijd   werden   op   een   vindplaats   onder   Loon
op   Zand   (N.Br.),waar   ook   jongpaleolithische   artefacten   werden
verzameld   -   waarschijnlijk   behorend   tot   de   Tjongercomponent   -
een   sculptuur   van   een   vis   met   aanvullende   gravering   en   een
gravure   van   een   bison   ontdekt.
De   door   de   heer   H.Brummer   gevonden   vissculptuur   met   gravering
werd   vervaardigd   uit   een   af slag   die   nagenoeg   uitsluitend   be-
staat   uit   een   typische   pseudocortex   die   aan   de   onderzijde   nog
slechts   het   restant   van   een   translucide   vuursteen   laat   zien
ter   grootte  van  s   mm.Deze   vuursteen   die   op   de   Zuidnederlandse
jongpaleolithische   vindplaatsen   vrij   veel   voorkomt,werd   ook   op
de   vindplaats   van   beide   gravures   herhaaldelijk   gebruikt   voor't   vervaardigen   van   juist   de   artefacten   van   de   beste   kwaliteit
(voor   w,at   deze   vuursteen   betreft,zie   o.a.:Wouters,1984:Arch.
Ber.nr.15    p.74;Van   Grunsven,1987:Arch.Ber.nr.18    p.40   en   Van
Noort-Wouters,1987:Arch.Ber.18    p.77-79).

Fig.1
Vis-sculptuur met  grav.ering uit  loon  op Zand.
Afbeelding op ware grootte.
Cbllectie : H . Brummer . Tekening:F.Smers.

In   de   pseudocortex   van   deze   sculptuur   werden   met   een   vuurste-
nen   kling   in   een   uiterst   fijne   lijnvoering,het   oog,de   kieuw-
1ijn   en   de   rugvinnen   aangegeven   (zie   Fig.1   en   de   foto).Het
geheel   geef t   een   gedetailleerde   natuurgetrouwe   weergave   van
de   vis   en   is   een   schitterend   kleinood   te   noemen.
Jongpaleolithische   visgravures   al   of   niet   in   combinatie   met
sculpturen   zi].n   o.a.    bekend   uit   Abri   Blanchard,Lespugue,Lau-
gerie-Basse,Gorge   d'enfer   en   Les   Eyzies.
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De  "Bison-saulpture  van  Dbrgervaart"  uit de  voomalige  collectie
van Tjerk  Vemaning.H werd bewust  gebruik  ganaakt  van de  cortex
om de  zware,behaarde  koppartij  van de bison  te  accentueren.
Tekening  naar  kleurenfoto  van  A.W.

Sculpture  van  een  vis  met  gravering  uit  loon op Zand op een  af slag met dikke pseudo-
cortex  van de  typische  translucide  (Nc>ordzee? ) -silex.
Collectie : H . Brurmer
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Het   graveren   van   een   sculptuur   is   uit   ons   land   bekend   van   de
Tjongersite   Budel   11    (N.Br.),waar   Qp   een   roofvogelkop   een   ruit-
motief   werd   gegraveerd    (Arch.Ber.nr.11-12,p.23,Wouters).

De   gravure   van   de   bison   werd   al   in   1982   op   de   zelf de   vindplaats
ontdekt   door   de   heer   A.van   Grunsven.De   gravering   is   aangebracht
op   een   grijs-groene   kwartsietische   zandsteen   die   een   beige   pa-
tina   vertoont   en   2600   gram   weegt.Jammer   genoeg   heeft   een   land-
bouwwerktuig   lelijke   beschadigingen   achter   gelaten   op   de   zijde
van   de   steen   waarop   de   gravure   is   aangebracht.Dit   geeft   echter
wel   een   brevet   van   echtheid;er   is   namelijk   een   zeer   duidelijk
verschil   te   zien   tussen   het   oude   oppervlak   met   gravure   en   de
ongepatineerde   recente   beschadigihgen   (Zie   Fig.2).
Deze   gravure   is   aangebracht   zowel   met   een   burijn   (steker)   als
met   een   kling.Afbeeldingen   van   bisons   zi].n   o.a.    bekend   uit  Tuc  d'
Audubert   en   lsturitz.(1.*)

Beide   vondsten   die   bijzonder   overtuigend   zijn,verdienen   de   vol-
le   aandacht   van   alle   amateurarcheologen.Laat   men   niet   alleen
naar   typologisch   interessante   vuurstenen   artefacten   kijken.
Laat   men   ook   letten   op   klopstenen,retouchoirs,aambeelden,gewei-
fragmenten   en   botten.Vooral   afslagen   en   ook   gemodificeerde   ar-
tefacten   met   cortexresten   zal   men   beter   moeten   bekijken.Ge-
bruik   bij   deze   studie   een   goed   stri].klicht,waardoor   eventuele
gravures   meer   geaccentueerd   worden.Op   deze   wijze   zijn   er   in   de
af gelopen   perioden   al   meerdere   gravures   in   verzamelingen   her-
ontdekt   die   anders   nimmer   bekend   zouden   zijn   geworden.De   "Dan-
ser   van   Wanssum"is   daar   een   prachtig   voorbeeld   van.

Frans   Somers.

( 1*)  .

C o m b a relles

Na het  paard  is de  bison  door de  jongpaleolithische mens  het meest  afgebeeld.
Zowel  als grotschildering,gravure  en caTbinatie van  sculptuur met gravure.
Bekend  zijn  de  bisonfiguren van  les  Fyzies ,I.augerie-Basse,I.a Madeleine,Alta-
mira, iascaux,C.cmbareiies ,i.a  Grèze,Gargas ,Roc  de  Sers ,Viiiars,i.a  Mouthe,pe-
dhe Merie,i.a ckJiaTbière,iies  Trois  Frères  en honderden  anderen.Uit  ons  iand
kennen we  uit het  Úong  Paleo de bison§culpture van  Nc)rgervaart  van  Tjerk  Ver-
maning   (Zie:Musch,1985  in  Arch.Ber.nr.16,p.113).
ik  "aanvaiiende"  bison van  i.oon  op  zand,behoort qua  type  tot wat  André  iieroi-
Gourhan  "Stijl  IV"  noemt.Dit  is  de  jongste  phase  van de  jongpaleolithische

kunst.Deze  bison doet vooral  denken  aan de bisons  van  ljes  Ccmbarelles  en  I-e  Poftel.Stijl  IV
is vcnai  typerend voor het  iaati¢agdaiénien  (v-vi) ,dat  zeifs  nog  tot  in de Aiierödtijd door-
l®pt.De  jcmgpaleolithische  vcmdsten van  loon  op  Zand,waarvan vele  geslagen uit de  typische
translucide  Noordzeevuursteen met  een dikke pseudocortex,behoren  zeer waarschijnlijk  tot  een
der  "Epiiravettien  Ccmponenten"  (Tjonger?).Ze  zouden dus  best  eens  in die  zelfde  Aller-
ödtijd te plaatsen zijn.

A.W.

EI  Pindal

lD ï\l
Montespan              Font  de  Gaume            Marsoulas                     Teyat

Naar  I-eroi tourhan.
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BRONZEN     "URNENVELDMES"      UIT    DE

CELDERSE    POORT

Bij   een   grind-en   zandexploitatie
werden   door   de    gebroeders   Böhmer
meerdere   archeologica   geborgen,waar-
onder   het   hiernaast   af gebeelde   urnen-
veldmes .
Het   eenzijdig   snijdende   artef act
heef t   een   mooie   dof -groene   patina   en
is   nagenoeg   puntgaaf .Het   lemmet   heeft
een   grootste   lengte,breedte   en   dikte
van   respectievelijk    144   mm,24   mm   en
5   mm(rugdikte).   Gewicht:95   gram.
De   schachtkoker   loopt   taps   toe   met
een   verlopende   doorsnede   van   23   mm
tot    18   mm   en   heef t   een   opening   voor
de   nagel   die   de   benen   of   houten
handgreep   moet   fixeren.
Het   mes   heeft   geen   enkele   versiering.
Dit   type   urnenveldmes    :    kan   geda-
teerd   worden   tussen   800   en   700   BP.
Het   is   vrij   algemeen   in   westelijke
regio's   van   Midden-Europa.
In   ons   land   zijn   ze   veel   zeldzamer
dan   de   bronzen   kokerbijlen   en
de   vele   vormen   van   bronzen   speer-
punten.Het   is   nog   een   open   vraag
of   dit   type   urnenveldmes         ook   in
ons   eigen   land   werd   gegoten.

Zeer   zeldzaam   zijn   echter   de   urnen-
veldmessen   zonder   schachthuls,maar
met   een   massieve,rechtstreeks   aan
het   lemmet   vastgegoten   handgreep,
die   een   dubbele   T-vormige   opslui-
ting   kent   voor   een   veiliger   en
gemakkelijker   gebruik.
Er   zijn   slechts   een   tiental   van
deze   prachtige,altijd   rijk   ve`rsier-
de   urnenveldmessen   uit   West-Europa
bekend,waarvan   een   vijftal   uit   ons
land.Ten   zuiden   van   de   grote   ri-
vieren   werden   ze   tot   nu   toe   niet
aangetrof f en .
De   datering   ligt   waarschijnli].k
tussen    950       en    sOO   BP.

Reeds   vroeger   werden   uit   deze
grindwinning   door   arbeiders   een
drietal   kokerbi].1en   geborgen   met
nagenoeg   rechthoekige   dwarsdoor-
sneden   van   de   koker   en   vrij   kleine
oort].es.Een   van   deze   bijlen   had
een   vleugelversiering.Datering   in
de   achtste   eeuw   BP.Deze   bijlen   kwamen
tenlandse   handelaar   terecht.
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door   verkoop   bij   een   bui-
A.W.



HET    OUD-PALEOLITHICUM    VAN    DE    HOUTSE    AKKERS     (W.Brabant)

door

T.Reijers

lnleiding
Sinds   1979   wordt   er   in   de   omgeving   van   het   plaatsje   Den   Hout,
gelegen   ten   noordoosten   van   Breda,gezocht   naar   artefacten   uit
de   oudere   steentijdperioden.Reden   hiervoor   is,dat   in   dit   ge-
bied   de   Formatie   van   Sterksel   dagzoomt.Deze   formatie   is   voor-
al   door   af zettingen   van   de   Rijn   en   de   Maas   gevormd   tijdens   het
vroegpleistocene   Bavelien   (Zagwi].n   en   De   Jong    1983/84),en   het
oudere   deel   van   het   "Cromerien   complex"    (Doppert   et   al.1975).
Samen   met,van   oost   naar   west   verlopend,de   Formatie   van   Tegelen
en   de   Formatie   van   Kedichem,vormt   deze   de   ondergrond   van   West
Brabant .
In   meerdere   zandgroeves   zijn   verkenningen   uitgevoerd   naar   het
voorkomen   van   archeologisch   materiaal   in   situ.Tot   nu   toe   is
er   slechts   één   concentratie   artef acten   aangetrof f en   in   een
dergelijke   situatie.Op   dit   materiaal   wordt   hieronder   nader   in-
8egaan .

Op   meerdere   plaatsen   in   het   gebied   zijn   in   de   zandgroeves   hout-
en   boomresten   aangetroffen.Het   gaat   hier   om   verspoelde   houtres-
ten,die   in   een   blauwgrijze   leem   zijn   ingebed.Op   één   plaats  werd
in   een   profielwand   een   compacte   laag   bestaande   uit   houtresten,
humus   en   ander   organisch   materiaal   aangetroffen.Deze   laag   werd
door   een   roodgekleurde   zandlaag   af gedekt   met   daarboven   onge-
veer   3   meter   sediment,bestaande   uit   grofzandig   materiaal.Deze
vondst   was   aanleiding   om   een   melding   te   doen   aan   de   heer   J.
Broertjes   van   de   Rijks   Geologische   Dienst,district   Zuid.
Zijn   bezoek   resulteerde   in   een   onderzoek   door   medewerkers   van
de   R.G.D.    in   november    1982.Doel   daarvan   was   om   te   onderzoeken
om   welke   formatie(s)   het   precies   ging.Om   dit   doel   te   bereiken
werden   o.m.   korrelgrootte,grind-en   mineralen   samenstelling   be-
paald,alsmede   pollenonderzoek   van   de   aanwezige   plantenresten
uitgevoerd.Op   2   mei    1983   werden   de   groeves   opnieuw   onderzocht
door   de   heren   Ruegg   en   Zandstra   van   de   R.G.D.
De   resultaten   daarvan   zijn   door   Zandstra   vastgelegd   in   "Rap-
port   nr.781"   van   de   Sedimentpetrologische   afdeling   van   de
R.G.D.    De   voorlopige   conclusie   is,dat   de   afzettingen   tot   de
Formatie   van   Sterksel   kunnen   worden   gerekend   en   dat   er   veel
insnijdingen   (geulopvullingen)   in   het   gebied   voorkomen.Vooral
het   f eit   dat   er   veel   geulopvullingen   zijn   aangetoond   is   inter-
essant,daar   de   randen   van   dergelijke   geulen,voor   zover   ze   niet
in   glaciale   omstandigheden   zi].n   gevormd,aantrekkelijke   plaat-
sen   zijn   geweest   voor   de   middenpleistocene   mens.

De   Houtse   Akkers   worden   doorsneden   door   het   Markkanaal.Tijdens
grondopspuitingen   uit   dit   kanaal   zijn   enkele   stukken   zwaar   ge-
fossiliseerd   botvan   dieren   meegekomen,waaronder   het   linker   ge-
deelte   van   de   schedel   van   het   oerrund.Momenteel    (nov.1988)
wordt   er   weer   zand   opgespoten   in   een   groeve,zodat   mogelijk   het
aantal   fossiele   beenderresten   kan   toenemen.Belangrijk   hierbij
is,er   op   te   letten   of   deze   botten,zoals   bij   Nederviersel,be-
werkt   zijn.Ook   met   de   mogelijkheid   van   artefacten   die   mee   op-
gespoten   worden   uit   diepe,voor   onderzoek   ontoegankeli].ke
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1agen   zal   rekening   gehouden   moeten   worden.

Vindplaatsen   en   artef acten

Gelet   op   de   vondstomstandigheden   en   de   conditie  waarin   artef ac-
ten   voorkomen,zijn   deze   in   een   drietal   groepen   in   te   delen:
1   -Licht   gerolde   oppervlaktevondsten.

Deze   artefacten,behorend   tot   de   Heidelbergcultuur,zijn   nu
van   een   tweetal   concentraties   bekend,alsmede   enkele   als
losse   vondst.In   volgorde   van   hun   ontdekking   zijn   deze   vond-
sten   genummerd   met   vooraf    de    toevoeging   H.A.    (Houtse   Ak-
kers).De   twee   concentraties   hebben   de   nummers   H.A.2   en
H.A.9.

2   -Zwaar   gerolde   oppervlaktevondsten.

Deze   artefacten   zijn   in   het   gehele   gebied   te   verzamelen.
Hoewel   zwaar   gerold,zijn   ze   toch   als   artefact   te   herkennen
aan   kenmerken   als   bif aciale   bewerking   en   duidelijke   ''hin-
ges"   bij   enkelvoudige   choppers.Daar   deze   vondsten,afgaande
op   hun   zwaar   gerold   uiterlijk,samen   met   ander   grind   mede
de   afzettingen   vormen,kan   als   tijdstip   van   vervaardiging
het   beste   een   Vroeg-of   Pré   Cromer   ouderdom   aangehoudenw)r-
den.

3   -Artefacten   in   een   geologische   context.

Er   is   slechts   één   concentratie   vondsten   bekend   uit   een   der-
gelijke   situatie   (H.A.13).Alhoewel   1icht   afgerond   hebben
deze   toch   de   meeste   waarde,daar   ook   hun   geologische   ligging
in   het   onderzoek   betrokken   kan   worden.

De   eerste   vondst   in   dit   gebied   werd   medio   de   jaren   zeventig
gedaan   door   L.Moelands   uit   Breda.Daar   er   in   die   tijd   nog   wei-
nig   bekend   was   uit   het   Oud-Paleolithicum,werd   het   stuk   nog
niet   als   artefact   herkend.In   november   1979   werd   het   voorwerp
getypeerd   als   zijnde   een   Abbeville   biface   (Dijkstra-v.d.Lee).
In   augustus   1979   werd   er   een   choppingtool   aangetroffen,gesla-
gen   uit   zwart   gespikkelde   vuursteen.Op   dezelfde   plaats   werden
er   later   nog   meerdere   honderden   artefacten   gevonden,eveneens
vervaardigd   uit   deze   vuursteen,alsook   artefacten   geslagen   uit
een   meer   gri].sbruine   vuursteensoort.Groot   probleem   van   deze
vondstconcentratie,die   in   secundaire   positie   naast   het   Mark-
kanaal   werd   aangetroffen,is   de   vraag   of   de   artefacten   plaats-
eigen   zijn   of   niet.Is   deze   vuursteensoort   van   zuidelijke   oor-
sprong,getransporteerd   door   Rijn   of   Maas,    of   is   ze   verzameld
langs   de   vroegere   Noordzeekust?   Gelet   op   de   zeer   f ijne   bescha-
digingen   die   op   de   cortexdelen   voorkomen   en   die   in   de   branding
ontstaan   kunnen   zijn,moet   ook   met   deze   mogelijkheid   rekening
gehouden   worden.Een   opmerkelijke   vondst   in   deze   concentratie
is   een   26   cm   lang   bifaciaal   bewerkt   artefact,vervaardigd   uit
vulkanisch   gesteente.In   het   Afrikaanse   Oldowan   zou   het   stuk
beter   op   zijn   plaats   zijn.
Ook   uit   Bakel   zijn   artefacten   van   deze   vuursteen   bekend,die
eveneens   in   secundaire   ligging   werden   aangetrof f en   (Thoe
Schwartzenberg     1980).
Een   belangrijke   ontdekking   in   verband   met   deze   vuursteensoort
werd   enkele   jaren   geleden   door   W.de   Jonge   uit   Schelle   (Bel-
gië)    gedaan.in   de   omgeving   van   Nederviersei,waar   men   de   rech-
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teroever   van   het   Albertkanaal   had   verbreed   en   uitgediept   voor
de   grotere   scheepvaart,trof   hi].   artefacten   aan   vervaardigd   uit
de   zelfde   soort   vuursteen.Behalve   de   vuursteensoort   zijn   de
artefacttypen,waaronder   choppers,choppingtools,gekerfde   werk-
tuigen,een   aantal   hachereaux,schaven,proto-en   gewone   bifaces
en   geretoucheerde   klingvormige   afslagen,identiek   aan   die   van
de   Houtse   Akkers   en   Bakel.Interessant   .is   het   voorkomen   van   een
klein   aantal   primitieve   klingkernen.Evenals   bij   de   vondsten
van   de   Houtse   Akkers   is   er   sprake   van   glanspatina.Sommige   ar-    .
tef acten   zijn   rood   verkleurd   door   de   laag   waarin   ze   oorspron-
kelijk   gelegen   hebben.Bij   dit   materiaal   is   ook   gefossiliseerd
bot   aangetroffen,dat   bewerkt   is   en   dezelfde   kleur-en   glanspa-
tina   heeft.
Prof .Fr.van   Noten,verbonden   aan   het   Koninklijk   lnstituut   voor
M.Afrika   in   Tervuren,sprak   zich   sceptisch   uit   over   het   artifi-
cieel   karakter   van   de   vondsten.Prof .P.M.Vermeersch,verbonden
aan   het   Laboratorium   voor   Aardwetenschappen   te   Leuven   is   daar-
entegen   van   mening   dat   het   inderdaad   artefacten   betreft.Vol-
gens   Vermeersch   behoort   het   materiaal   thuis   in   de   geologische
f ormatie   van   de   "Vlaamse   Vallei"   en   is   daarom   te   dateren   op
650.000   ].aar   BC.Deze   vallei,te   vergeli].ken   met   de   Centrale
Slenk   in   Brabant,bevindt   zich   op   ongeveer   10   á   15   meter   diepte
in   het   betreffende   gebied   waar   de   vondsten   zijn   gedaan.De   grond
die   samen   met   de   artef acten   bij   werkzaamheden   in   het   Albertka-
naal   werd   omhooggebracht,komt   ook   van   deze   diepte.
Een   andere   f actor   die   er   voor   pleit   dat   het   hier   om   een   geslo-
ten   vondstconcentratie   uit   een   oorspronkelijke   ligging   gaat,
is   het   f eit   dat   bij   verder   onderzoek   over   een   lengte   van   15   km
langs   het   kanaal   geen   artef acten   in   de   omhoog   gebrachte   grond
werden aangetrof f en .

De    concentraties   H.A.2    en   H.A.9.

Hoewel   enkel   bekend   als   oppervlaktevondst,zijn   deze   vindplaat-
sen   toch   als   gesloten   vondstconcentratie   te   beschouwen.
Na   jarenlange   verkenningen   op   deze   plaatsen   zijn   er   in   het
terrein   duidelijke   grenzen   af   te   bakenen,waarbinnen   artefacten
te   verzamelen   zijn.De   assemblages,waarvan   de   artefacten   in   de-
zelfde   mate   zijn   afgerond,omvatten   de   voor   het   Heidelbergien
karakteristieke   elementen:choppers,choppingtools,pointed   chop-
pers,schaven,gekerfde   werktuigen   enz.Ook   zi].n   in   verschillende
exemplaren   de   zgn."Nasenschaber"   bekend   geworden.Dit   type   werk-
tuig   bestaat   uit   een   platte   steen   met   een   werkpunt   die   d.m.v.
aldan   niet        alternerende   afslagen   verkregen   is.A.Rust   beeldt
in   zi].n   publikatie   over   de   artefacten   "der   Altonaer   Stufe"
dergelijke   werktuigen   af   op   plaat   77   en   78.Naast   kleine   en
handgrote   zijn   er   ook   zeer   grote,vele   kilo's   zware   choppers
gevonden.Deze   werktuigen   konden   enkel   met   beide   handen   gehan-
teerd   worden.De   benaming   "bottenkraker"   is   hier   misschien   wel
het   best   op   zijn   plaats.Ook   is   er   een   zgn.    beenderzaag   gevonden
Deze   is   vervaardigd   uit   een   grote   fi].nkorrelige   kwartsiet,waar-
van   één   rand   bifaciaal   bewerkt   is.Dergeli].ke   werktuigen   hebben
mogelijk   een   passieve   functie   gehad,door   het   vast   in   de   bodem
te   zetten   en   het   te   bewerken   voorwerp,hout   of   bot,er   langs`te
bewegen.Een   amdere     aanwijzing   dat   er   van   gesloten   vondstcon-
centraties   sprake   is,is   het   voorkomen   van   klopstenen,malstenen,
aambeelden   en   afslagen.Dit   soort   vondsten   getuigen   van   het   ter
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plaatse   vervaardigen   van   werktuigen.Een   aantal   "malstenen"   van
beide   vindplaatsen   geven   een   zelfde   beeld   te   zien.Als   mal-
steen   werden   ovale   rolstenen   van   kwartsiet   uitgekozen,waarvan
één   zijde   plat   was.De   slijtage-sporen   zitten   op   nagenoeg   de-
zelfde   plaats.
Er    zijn   nu   op   H.A.2    293   artefacten   geborgen   en   op   H.A.9176
stuks.Voor   beide   vindplaatsen   geldt,dat   kwartsiet   het   meest
gebruikte   materiaal   is,gevolgd   door   vuursteen.Witte   kwarts   is
slechts   in   enkele   gevallen   gebruikt.De   hierboven   genoemde
steensoortenzijn   lokaal   voorhanden.In   de   verschillende   groeves
komen   deze   gesteenten   in   een   grindbank   in   het   bovenste   deel
van   het   profiel   voor.De   bewoning   zal   dus   na   afzetting   van   deze
grindlaag   hebben   plaatsgevonden.
Vindplaats   H.A.13    *

Deze   vindplaats   is   gelegen   in   een   kleine,thans   verlaten   zand-
groeve.De   eerste   vondsten   waren   geen   artefacten,maar   de   al
eerder   genoemde   houtresten.Deze   resten   lagen   op   de   bodem   van
de   groeve   ingebed   in   een   blauwgrijze   leem.Om   meer   duidelijk-
heid   te   krijgen   over   de   geologische   gelaagdheid   ter   plaatse,
werd   in   de   zuidwand   van   de   groeve   een   profiel   schoongemaakt.
Daarbij   kwam   op   een   diepte   van   ongeveer   2,5   meter   een   platte
steen   van   kwartsiet   te   voorschijn,waarvan   één   rand   afgebroken
(?)was.De   voornaamste   reden   om   de   steen   te   bergen   was   het   feit
dat   hij   uit   een   van   nature   steenvrij   sediment   kwam.Later   werd
het   artificiëie   karakter   ervan   herkend.Nadat   het   duidelijk   was
dat   het   hier   om   een   artefact   ging,werden   in   dezelfde   wand,als-
ook   in   de   noordwand     van   de   groeve   verdere   onderzoekingen   ver-
richt.Hierbij   zijn   in   de   noordwand   een   negentiental   artefacten
uit   een   goede   in   situ   gekomen.Over   de   gehele   lengte   van   het
al   reeds       afgestoken   profiel   bleek,in   tegenstelling   tot   de
zuidwand,een   grindbankje   met   een   dikte   van   10   á   20   cm   te   ver-
1open.Uit   deze   grindlaag,die   mogelijk   het   basismateriaal   voor
dearte.facten      geleverd   zal   hebben,kwamen   de   artefacten   te   voor-
schijn.Deze   artefactvoerende   laag   rust   op   een   leemlaag   en   is
door   roodgekleurd,grofzandig   sediment   afgedekt.De   volgende
werktuigen   zijn   thans   geborgen:    2   concave   choppers,8   choppers
met   beitelvormige   snede   (chisel   edged   choppers),4   pointed
choppers,1    getande   chopper,l   choppingtool,1    rugmesje,1    boort].e
en   één   bewerkt   stuk   vuursteen.
Behalve   het   rugmesje   met   bif aciale   retouche   en   de   choppingtool
zijn   alle   werktuigen   unifaciaal   bewerkt.Deze   mannier   van   bewer-
kenken   is   overheersend   in   de   Tiglien   component   van   het   C.C.C.
Mede   om   deze   reden   maakt   het   artef actcomplex   een   primitievere
indruk   dan   de   aan   de   oppervlakte   geborgen   Heidelberg   artef ac-
ten.De   stratigrafische   positie   van   de   artefacten   maakt   een   da-
tering   in   het   onderste   deel   van   het   Cromerien   aannemelijk.De
eventueel   nog   aanwezige   artef acten   liggen   momenteel   goed   be-
schermd   in   de   groeve,zodat   er   nog   mogelijkheden   aanwezig   zijn
voor   toekomstig   onderzoek.

Slot
De   op   de   Houtse   Akkers   voorkomende   vindplaatsen   van   Heidel-
berg   artef acten   zijn   maar   enkele   van   een   veel   groter   aantal
die   in   Nederland   en   omliggende   gebieden   worden   aangetroffen.
Hoewel   het   in   de   meeste   gevallen   om   oppervlaktevindplaatsen
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gaat,ligt   hun   betekenis   in   het   feit   dat   ze   getuigen   van   een
bewoning   in   de   Noorwesteuropese   laagvlakte   in   het   vroegste
deel   van   het   Midden   Pleistoceen.
Mede   door   vondsten   van   deze   ouderdom   wordt   de   vraag   wáár   een
eventuele   ontwikkeling   van   hominiden   zou   hebben   plaats   gevon-
den   weer   interessant.Afrika,bekend   door   vondsten   van   fossiele
hominide   resten   en   artef acten   uit   het   overgangsgebied   Plio/
Pleistoceen,is   "altijd"   beschouwd   als   hét   continent   waar
iets   dergelijks   heeft   plaats   gevonden.Alhoewel   vondsten   van
hominiden   uit   deze   oude   perioden   uit   Europa   (nog)   niet   bekend
zijn,kan   er   gewoon   niet   voorbij   gegaan   worden   aan   artefactas-
semblages   die   wel   een   dergelijke   hoge   ouderdom   (kunnen)   hebben
Het   wordt   om   deze   reden   dan   ook   steeds   aannemelijker,dat   er
behalve   in   Afrika,ook   in   Europa   (en   elders)   een   ontwikkeling
heeft   plaats   gevonden.
De   vondsten   die   in   het   begin   van   deze   eeuw   gedaan   zijn   in   o.a.
het   Franse   Cantal-gebied   en   in   East   Anglia,en   die   door   vakar-
cheologen   zijn   weggeredeneerd   als   zijnde   "eolithen",door   de
natuur   gevormde   stenen,zijn   opnieuw   de   moeite   van   het   bestude-
ren   waard.Het   is   te   hopen   dat   toekomstige   archeologen,die   niet
alleen   hun   vroegere   vakgenoten   passief   naschri].ven,de   moed
hebben   deze   vondsten,indien   die   nog   voorhanden   zijn,opnieuw   te
gaan   bekijken.Ook   de   artefacten   die   de   laatste   tijd   gedaan
zijn   uit   het   overgangsgebied   Plio/Pleistoceen   zouden   in   een
dergelijk   onderzoek   betrokken   moeten   worden.

Verder   rest   mij   nog   P.Dijkstra   en   H.Peeters   te   danken   voor   het
vevaardigen   van   de   tekeningen.
De   gegevens   uit   Nederviersel   werden   verkregen   van   W.de   Jonge
uit   Schelle,waarvoor   eveneens   mijn   hartelijke   dank.

Breda ,1988 .

m  Hout.Sculptuur  van  een beer  (H.A.I).
Zcwel     nek-,  kop-,  als de potpartijen zijn door een duidelijke  en opzettelijke
retoudhering  langs  de  randen  aangebracht.Sdiaal  2 : 3.
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IN   MEMORIAM   TJERK   VERMANING
door

Anton  van  der  Lee

Op   11   oktober   1987  overleed  in  het  ziekenhuis  te  Groningen  de  bekende
Drentse  praktijkarcheoloog  Tjerk  Vermaning  in  de  leeftijd  van  58  jaar.
Op  15  oktober  vond,onder  grote  belangstelling  uit  archeologische  kringen,
de  crematie  plaats.Volgens  de  wens  van  de  overledene  werd  later  zijn  as
uitgestrooid  op  de  befaamde  vindplaats  Hoogersmilde,zijn  eerste  grote
ontdekking.Een  leven  met  vele  ups  and  downs  had  zi].n  einde  genomen,naar
menselijke  maatstaven  te  vroeg.

Tjerk  Vermaning  is  een  van  de  meest  markante  figuren  geweest  onder  dege-
nen,die  zich  in  deze  eeuw  in  Nederland  met  oudheidkundig  bodemonderzoek
hebben  bezig  gehouden.Er  zijn  tijdens  zi].n  leven  al  vier boeken  over  hem
verschenen,wat  op  zichzelf  al  uitzonderlijk  mag  worden  genoemd.Een  auto-
didact,die  ondanks  zijn  gebrekkige  schoolopleiding  -drie  winters  lagere
school  -  wist  door  te  dringen  tot  de  top  in  een  specialisme  als  de  Steen-
tijd,enkel  en  alleen  dank  zij  intelligentie  en  inzicht,een  aan  fanatisme
grenzende  inzet  en  een  groot  doorzettingsvermogen.De  omstandigheden  waren
zonder  meer  in  zijn  nadeel.Vanaf  zijn  vroegste  jeugd  was  hij  gedwongen
om    langs     de  weg  zijn  brood  te  verdienen.Een  schip  was  zijn  huis  en  de
dagelijkse  zorgen  voor  het  levensonderhoud  van  zijn  gezin  hielden  hem
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1angstelling  voor  vele  andere  dingen:voor  de  herkomst  van  het  leven,van
de  mens,voor  geschiedenis  en  prehistorie.Dit  laatste  werd  voor  hem  ten-
slotte  niet  alleen  een  hobby,maar  een  passie,een  levensvervulling.

Tjerk  Vermaning  wilde  nadrukkelijk  een  plaats  veroveren  in  de  máatschai)-
pij  via  de  archeologie.Daarvoor  had  hij  alles  over;hij  heeft  er  soms  let-
terli].k  honger  voor  geleden.Achteraf  gezien  kan  men  zich  afvragen  of  de
prijs,die  hij  voor  zijn  bekendheid  heeft  betaald,niet  veel  te  hoog  is  ge-
weest.Physiek  bleek  hij  niet  opgewassen  te  zijn  tegen  spanningen,die  zijn
hobby  met  zich  mee  bracht.Ook  psychisch  was  de  druk  soms  te  zwaar  en  dan
gooide    hij  er  tijdelijk  het  bijltje  bij  neer.Tjerk  is  zeker  een  omstre-
den  figuur  geweest,   een  "steen  des  aanstoots  en  een  teken  van  tegen-
spraak",waar  omheen  de  emoties  hoog  konden  oplaaien.Men  kan  er  niet  om-
heen,hem  in  bepaald  opzicht  ook  als  een  tragische  figuur  te  zien.Het
lijdt  geen  twijfel,dat  hij  aan  de  archeologie  te  hoge  verwachtingen
heeft  gesteld,hoger  dan  die  wetenschap  te  bieden  had.Dit  resulteerde  in
frustraties,die  op  geheel  verschillende  wijze  tot  uiting  kwamen.

Op  zoek  naar  erkenning  trad  Vermaning  nogal  eens  in  de  publiciteit  met
overtrokken  uitspraken  over  eigen  kunnen  en  over  de  betekenis  van  zijn
ontdekkingen,maar  daarbij  mag  niet  worden  vergeten  dat  anderen  veelal  in
dit  opzÈih=v?Ï:3??Íi=3gd?g:nègÈ?c:=:uË:?á.EÍ?:feËÏ=tÈgdw?::e:a=v?#Ï=:=|e
men
zijde  meer  waardering  verdiend  dan  hij  heeft  gekregen.Bij  de  publicatie
van  zijn  vondsten  werd  hij  niet  betrokken.Het  stak  hem,dat  niemand  van  de
beroepsarcheologen  hem  feliciteerde  met  zijn  sukses,dat  toch  het  resul-
taat  was  van  jarenlang  systematisch  zoeken,gebaseerd  op  een  grondige  ge-
ologische  kennis.Maar  wat  erger  was:zijn  dierbare  stukken  werden  hem  ook
nog  afhandig  gemaakt  door  een  beroep  op  de  wettelijke  bepalingen  over
schatvondsten;hij  kreeg  zelfs  niet  eens  de  toegezegde  afgietsels  en  foto's
voor  zijn  drijvend  museum.Toen  hem  dat  ook  nog  eens  met  de  artefacten  van
Hijken  gebeurde,was  de  maat  vol.Noch  de  cultuurprijs  van  de  provincie
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Drenthe,noch  de  tijdelijke  financiè.ie  regeiing  m.b.t.   vergoeding  voor
zijn  speurwerk  konden  compensatie  bieden  voor  de  irritatie.Vermaning  keer-
de  zich  af  van  de  beroepsarcheologen,die  hij  alleen  nog  maar  trachtte  be-
1achelijk  te  maken.Voor journalistenwerd  hij  een  dankbaar  object,want  hij
verkondigde  zijn  opvattingen  op  niet  mis  te  verstane,soms  ongenuanceerde
wijze.Hij  verweet  met  name  de  professionele  archeologen,dat  hun  kennis
zich  beperkte  tot  de  theorie  in  plaats  van  de  praktijk.De  pers  maakte  van
hem  een  David,die  tegen  Goliath  vocht  en  het  kritiekloze  publiek  smulde
daarvan.

TJERK  VERMANING,1978 Fcylo:A.W.

Op   15  maart   1975  sloeg  het  noodlot  toe  voor  Tjerk  Vermaning  en  de  zi].nen,
toen  de  Groningse  "steentijdspecialisten"  hem  van  vervalsing  beschuldig-
den  en  daarmee  alleen  maar  aantoonden,dat  ze  nog  incompetenter  waren  dan
ze  door  de  Drentse  praktijkman  waren  afgeschilderd.In  hoeverre  de  slechte
verstandhouding  van  invloed  is  geweest  op  de  door  drs  Stapert  en  prof .
Waterbolk  uitgebrachte  aanklacht,is  niet  vast  te  stellen.Tjerk  kon  helaas
niet  relativeren.Niet  alleen  hi].zelf ,maar  ook  zijn  gezin  leed  ernstig  on-
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der  de  situatie.Weliswaar  werd  hij  tenslotte  vrijgesproken  van  alles  wat
hem  ten  laste  was  gelegd,maar  de  hele  rechtsgang  was  weinig  verheffend  en
een  volledige  rehabilitatie  bleef  uit,mede  als  gevolg  van  obstructie  door
degenen  die  vreesden,daardoor  gezichtsverlies  te  lijden.

Wanneer  wij  ons  afvragen,wat  de  betekenis  van  Tjerk  Vermaning  is  geweest
voor  het  archeologisch  onderzoek  in  Nederland,dan  mogen  wij  op  de  eerste
plaats  vaststellen,dat  hij  het  Oud  en  Midden-Paleolithicum  in  Nederland
heeft  opgevijzeld  van  het  niveau  van  de  losse  toevalsvondst  tot  dat  van
de  gesloten  vondstcomplexen.Daarbij  komt  hem  de  verdienste  toe,dat  hij
hierin  is  geslaagd  dank  zij  een  systematische,gerichte  exploratie  van  zijn
omgeving.Daarnaast  heeft  hij  de  Nederlandse  bewoningsgeschiedenis  inge-
vuld  met  voor  ons  land  nieuwe  tradities,zoals  het  Micro-Moustérien.Hij
was  de  ontdekker  van  de  eerste  vondstgroep  in  Nederland  met  Font  Robert-
spitsen,de  vindplaats  Norgervaart  en  bovendien  vond  hij  daar  de  fraaie
steensculptuur  in  de  vorm  van  een  bison.
Maar  de  betekenis  van  Vermaning  blijft  niet  beperkt  tot  hetgeen  hijzelf
heeft  ontdekt.Door  zijn  vondsten  zijn  vele  anderen  op  het  spoor  van  het
Oud  en  Midden-Paleolithicum  in  Nederland  gezet.Zijn  onafhankelijke  houding
heef t  bovendien  bijgedragen  tot  de  emancipatie  van  onze  Steentijdamateurs
die,in  de  steek  gelaten  door  de  professionele  archeologen  op  dat  gebied,
hun  niet     geringe  krachten  gingen  bundelen  in  de  APAN  en  in  Archaeologi-
sche  Berichten.

Soms  zou  men  wensen,de  geschiedenisboeken  van  de  toekomst  te  kunnen  in-
zien.Wat  Tjerk  Vermaning  betreft  ligt  het  in  de  rede  te  veronderstellen,
dat  zijn  plaats  daarin  van  grotere  importantie  zal  zijn  dan  die  van  zijn
belagers.De  tijd  zal  alles  onthullen  en  tenslotte  zal  de  waarheid  zege-
vieren  over  de  leugen,de  eerlijkheid  over  het  bedrog.Hoe  eerder,hoe  lie-
ver,want  de  archeologische  wetenschap  is  er  immers  alleen  maar  bij  gebaat,
dat  alle  positieve  krachten  de  gelederen  weer  sluiten  en  tezamen  het  werk
aanpakken,waarvoor  Tjerk  Vermaning  in  zijn  leven  de  aanzetten  heeft  gege-
ven,gewild  en  ongewild.Hij  heeft  gezaaid,maar  is  aan  oogsten  nauwelijks
toegekomen.Dat  is  een  van  de  tragische  aspecten  van  zijn  leven  in  dienst
van  de  archeologie.

Den  Bosch,1988

¥g:iFkBd=eïË=äÈántg:*uïïe:ËíjT:äk-VFinge-darúdriuigingdiehijalsafscheid
"Bíj  deze  dcÉ  ik  jullie  een  exenplaar  vm  het  boek: "TTFRK  VERMANING,EEN  LFVEN  "SSEN  STFNFN"
tricmen.In het blawe kaft zit een dankbetuiging die  ik persoonlijk zelf heb geschreven.
Het  is  mijn  "DANK"  vcx)r  alles  wat  jullie  voor  mij  hekben  gedaan.I-ees  deze  dankbetuiging
goed en  aandachtig door.
Vriendeli jke  groeten.

:iernärxeE:nËezzo"
Groene  Dijk  17.   9406  XM  ASSEN.

DANKBETUIGING
door  Tjerk  Vermaning

Bij  de  totstandkoming  van  het  boek:"Tjerk  Vermaning,een  leven  tussen  ste-
nen"  1eek  het  mij  nu  eens  de  ideale  gelegenheid  om  mijn  dank  te  kunnen
uitbrengen  aan  al  die  mensen  die  mij  en  mijn  gezin  bijstand  verleenden,
in  de  voor  ons  zo  moeilijke  jaren  tussen  1976  en  1981.
En  meende  ik  bij  deze  gelegenheid  er  goed  aan  te  doen,een  dankbetuiging
te  gaan  schrijven,voor  al  die  mensen  die  jarenlang  streden  tegen  het  jus-
titieel  en  wetenschappelijk  onrecht,mij  aangedaan.Ik  wil  dan  ook  langs
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deze  weg  mijn  dank  uitbrengen  aan  al  die  mensen  die  mij  steunden  en  troost-
ten  bij  het  overlijden  van  mijn  vrouw,Grada.Ook  wil  ik  tenslotte  nog  mijn
dank  uitbrengen  aan  al  die  mensen  die  blijk  van  medeleven  toonden.
Nu  de  gelegenheid  zich  eindelijk  voordoet  om  deze  dankbetuiging  te  kuhnen
plaatsen ........, beschouw  ik  het  als  mijn  menselijke  plicht  om  langs  deze
weg  mijn  bijzondere  waardering  en  erkentelijkheid  aan  al  deze  merisen  te
moeten  betuigen.
Ik  schrijf  deze  dankbetuiging,omdat  ik  wil  dat  na  mijn  dood  een  ieder  zal
weten,welke  mensen  het  waren  die  mij  hulp  en  bijstand  boden  in  de  strijd
tegen  de  draak  die   "ONRECHT"  heet.En  welke  mensen  het  waren,die  ten  koste
van  eigen  geld  en  tijd  mijn  eer  en  goede  naam  verdedigden,zowel  tegen
klasse-justitie,als  tegen  de  vriendjes  politiek  der  beroeps-archeologen.
En  welke  mensen  het  waren,die  voor  mijn  onschuld  een  getuige-eed  durfden
af  te  leggen:zowel  voor  de  Rechtbank  te  Assen  (1977),als  voor  het  Hoger
Gerechtshof   te  Leeuwarden   (1978).
En  welke  mensen  het  tenslotte  waren,die  zich  als  trouwe  vrienden  aan  mijn
zijde    schaarden  tijdens  de  zo  bedroefde  stervensnacht  van  mijn  vrouw  Gra-
da,in  het  Wilhelmina  Ziekenhuis  te  Assen  in  de  nacht  van  7  op  s  maart
1981.Een  nacht,die  ik  nooit  zal  vergeten.
Welnu,de  namen  van  deze  trouwe  vrienden  die  mij  hulp,troost  en  bijstand
boden,zullen  straks  worden  vermeld.Reeds  jarenlang  was  het  al  mi].n  bedoe-
1ing  om  in  een  of  ander  boek  een  dankbetuiging  te  plaatsen.Doch  jammer  ge-
noeg kreeg  ik daarvoor  nooit  de  kans.Toen  schrijver  Pieter  Terpstra  mij
verzocht  om  medewerking  aan  de  totstandkoming  van  een  boek  over  mijn  per-
soon,zag  ik  eindelijk  de  kans  om  aan  mijn  zo  begeerde  trekken  te  komen.
Nu,of  nooit.Welnu.Deze  kans  werd  mij   dit  maal  gegund  door  de  Friese  Pers
Boekerij  bv  van  Drachten.Daar  het  boek:"Tjerk  Vermaning,een  leven  tussen
stenen"  door  de  Friese  Pers  Boekerij  bv  te  Drachten  zou  worden  uitgegeven,
verzocht  ik  deze  uitgevers  maatschappij  een  dankbetuiging  in  het  boek  te
willen  plaatsen.Dit  bleek  helaas  niet  mogelijk  te  zijn.Toch  vond  men  zich
bereid  om  aan  mijn  wensen  te  willen  voldoen.Deze  uitgeverij   drukte  25  bro-
chures  van  mijn  dankbetuiging,die  gratis  aan  mij  werden  verstrekt.Ook
daarvoor  mijn  welgemeende  dank.Omdat  ik  nooit  de  kans  kreeg  om  mijn  ge-
schreven  dank  onder  woorden  te  kunnen  brengen,zo  verscheen  deze   "DANKBE-
TUIGING"  wel  wat  aan  de  late  kant.Doch  een  bekend  spreekwoord  zegt:Beter
laat  dan  nooit.Dit  moeten  de  mensen  me  dan  maar  vergeven.
Eén  ding  mag  men  nooit  vergeten:Mijn  dank  jegens  alle  mensen  die  mij  hulp
en  bijstand  boden  wordt  hier  voor  alti].d  vastgelegd.En  mijn  dank  is  groot.
Mogen  de  namen  van  al  deze  mensen  in  onze  herinnering  bli].ven.Zij  hebben
dat  verdiend.

Mi].n  uitzonderlijke  dank  gaat  uit  naar  de  heren:
De  hooggeleerde  heer  Prof .Ir.D.Goosen  uit  Enschede   (Overijsel).
De  zeergeleerde  heer  Dr.Ir.C.J.H.Franssen  uit  Bennekom  (Gelderland).
De  zeergeleerde  heer  Dr.J.Buma  uit  Nijmegen  (Gelderland).
De  zeergeleerde  heer  P.J.A.Beersma  uit  De  Punt   (Drenthe).
De  zeergeleerde  heer  A.M.Wouters  uit  Lent   (Gelderland).
De  weledele  heer  E.Horn  uit  Sellingen   (Groningen).
De  weledele  heer  J.E.Musch  uit  Anloo   (Drenthe).
De  weledele  heer  A.van  der  Lee  uit   's-Hertogenbosch  (Noord  Brabant).

Mijn  bijzondere  dank  gaat  uit  naar  de  dames:

M`evrouw  E.Beersma  uit  De  Punt   (Drenthe).
Mevrouw  P.Woutérs  uit  Lent   (Gelderland).
Mevrouw  R.Horn  uit  Sellingen   (Groningen).
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Mevrouw  G.Sloots   uit  Veendam   (Groningen).
Mevrouw  B.van  der  Lee  uit   's-Hertogenbosch   (Noord  Brabant)

Mijn  dank  aan  de  mensen  die  vertrouwen  in  mij   stelden:

De  weledele  heer
De  weledele  heer
De  weledele  heer
De  weledele  heer
De  weledele  heer
De  weledele  heer
De  weledele  heer
De  weledele  heer
De  weledele  heer

P.Di].kstra  uit  Veldhoven   (Noord  Brabant).
H.van  Westing  uit  Eext   (Drenthe).
B.Hoeksema  uit   Emmen   (Drenthe).
B.Duppen  uit  Arnhem   (Gelderland).
LJ.Musch  uit  Anloo   (Drenthe).
D.Veen  uit  Stadskanaal   (Groningen).
H.Veen  uit  Borger   (Drenthe).
P.Kroezinga  uit  Gasselte  (Drenthe).
C.Valkenburg  uit  Groningen  (Groningen).

Een  slotwoord  aan  deze  dankbetuiging.

Ik  moet  er  met  klem  op  wijzen,dat  al  deze  namen  in  verband  staan  met  de
tijd  tussen   1976  en  1981.Het  zijn  de  namen  van  mensen  die  óf  in  mijn  ver-
dediging  hebben  gezeten,óf  als  praktijk-archeoloog  zich  hebben  doen  inspan-
nen  om  bewi].zen  te  verzamelen  van  mijn  onschuld  aan  vervalsing.Maar  ook  de
namen  van  mensen  die  in  die  tijd  een  blijk  van  medeleven  toonden,tijdens
het  overlijden  van  mijn  vrouw  Grada.
Een  aparte  dank  verdienen  nog  de  heren  A.Hoekstra  en  R.Seidel  uit  Assen.
Ook  deze  mensen  toonden  meerdere  malen  hun  medeleven.Verder  wil  ik  ieder
bedanken  die  met  het  gezin  Vermaning  heeft  meegeleefd.

Met  grote  dankbaarheid,

Tjerk  Vermaning.

A.W.   Den   Bosch.

EEN   WEL   ERG   LATE   VONDSTMELDING
door

Anton  van  der  Lee

ln  1970  overleed  te  Deventer  op  hoge  leeftijd  dr.J.Butter,een  van  de
"pioniers"  van  het  Steentijd-onderzoek  in  Nederland.
Vooral  in  de  jaren  tussen  1920  en  1940  publiceerde  hij  regelmatig  in  tijd-
schrif ten  als  De  Levende  Natuur  en  het  Tijdschrif t  van  het  Aardrijkskundig
Genootschap,zoals  ook  zijn  tijdgenoten  als  Oppenheim,Popping  en  Van  der
Vlugt  dat  deden.Dit  was  een  gevolg  van  het  feit,dat  er  in  die  tijd  nog
geen  periodiek  voor  amateur-archeologen  in  Nederland  bestond,zodat  men  met
archeologische  onderwerpen  naar  in  wezen  anders  gerichte  tijdschriften
moest  gaan.  Het  is  begrijpelijk  dat  de  redacties  daarbij  als  eis  stelden,
dat  de  artikelen  in   ieder    geval  zoveel  mogelijk  met  de  aard  van  het  tijd-
schrift  in  overeenstemming  gebracht  moesten  worden  en  we  zien  dan  ook,
hoe  b.v.   R.M.H.Oppenheim  zijn   "Omzwervingen  in  oernederland",een  serie  ar-
tikelen  over  het  Mesolithicum  in  Nederlandse  stuifgebieden,steeds  verge-
zeld  laat  gaan  van  uitgebreide  natuurbeschijvingen  om  zijn  bijdragen  in
De  Levende  Natuur  geplaatst  te  krijgen.

J.Butter,die  al  vroeg  zijn  ouders  verloor,groeide  op  bij  een  oom  en  tan-
te       in  Winkel   (Z.H.).Hij   doorliep  de  Normaalschool  te  Haarlem  en  vond
zijn  plaats  in  het  onderwijs.Daarna  studeerde  hij` voor  de  MO-akten  Ne-
derlands  en  Aardrijkskunde,en  i.v.m.  het  laatste  vak  koos  hij  als  bijspe-
cialisatie  Archeologie.In  1931  publiceerde  hij  het  boekje  "Les  silex  de
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Budel",waarin  hij  zijn  vondsten  uit  de  stuifterreinen  bij  de  Budelse  zink-
fabriek  wereldkundig  maakte.Duidelijk  is,dat  hij  daarin  nog  geen  scheiding
wist  aan  te  brengen  tussen  Jong-Paleolithicum  en  Mesolithicum.Hij   ging  er
namelijk  steevast  van  uit  dat  alles  wat  in  een  verstuiving  bij  elkaar  werd
gevondenpokwerkelijk  bij  elkaar  hoorde  en  dus  van  één  en  dezelfde  ouder-
dom  was.Niemand  heeft  hem  dat  ooit  uit  het  hoofd  kunnen  praten.

Dr.Butter  is  nooit  getrouwd.Als  vrijgezel  1eefde  hij   temidden  van  een  on-
voorstelbare  chaos,waarin  hij  kennelijk  zelf  goed  zijn  weg  wist  te  vin-
den.Toen  hij  in  januari  1970  op  87-jarige  leeftijd  overleed,bleek  dat  hij
zi].n  grote  collectie  f ossiele  botten  had  nagelaten  aan  het  Natuurhisto-
risch  Museum  in  Leiden  en  zijn  archeologica  aan  de  R.0.B.
Dientengevolge  heeft  dr.A.Verlinde  van  de  Rijksdienst  dagenlang  gewerkt  om
ter  plaatse  uit  te  zoeken,wat  men  in  Amersfoort  de  moeite  waard  vond  om
mee  te  nemen.De  rest,elf  grote  bananendozen  vol,mocht  met  het  grove  huis-
vuil  mee.Dit  laatste  is  overigens  niet  gebeurd,dank  zij  het  feit  datde  hr.
L.W.Jeswiet  uit  Gorssel,wiens  vader  met  Butter  bevriend  was  geweest,zich
over  die  spullen  ontfermde  en  ze  een  jaar  of  vijftien  bewaarde.Toen  dat
tenslotte  te  bezwaarlijk  werd,heeft  de  auteur  de  zaken  overgenomen  en  op-
geslagen .
Tot  hetmateriaal  dat  zo  in  mijn  bezit  kwam,behoorden  o.a.   de  twee  oude
stenen    werktuigen,die  hierbij  zijn  afgebeeld  en  waarvan  Frans  Somers  de
tekeningen  vervaardigde.Ik  ben  hem  daarvoor  zeer  erkentelijk.Het  grootste
exemplaar  draagt  als  opschrift:"Warte  Emst  2/9   '34".Emst  is  gelegen  ten
zuiden  van  Epe  (Veluwe).Het  kleine  artefakt  is  in  eerste  instantie  beschre-
ven  geweest  met  rode  inkt.Later  is  de  tekst  opgefrist  in  blauw,maar  niet
volledig.Leesbaar  blijft  "Holten,B ......, 16  Juli   1930",maar  het  opschrift
van  een  steen,die  op  dezelfde  dag  is  gevonden  wijst  uit,dat  er  "Borkeld"

Ë::á:  !::ÈË::.behoren  tot  de  c.c.c-traditie.De  vondst  van  Holten  is  een
getande  schaver  met  brede  rug  uit  witte  silex  met  een  gelige  patina.
Hij   is  vervaardigd  op  een  bufferafslag   (code:4.8.7.23.4.).Voor  de  wijze
van  coderen   zie  A.M.Wouters,C.J.H.Franssen  en  A.M.L.Kessels:Typologie   van
de   Chopper-Choppingtoolcomplexen,A.B.10,1981.
Het  grote  artefact  van  Emst  is  een  typische  CCC-protobiface.Het  heeft  aan
de  dorsale  zijde  een  sterke  aanslag  van  mangaanoxyde,waardoor  de  witte,
eveneens  geel  gepatineerde  vuursteen  vooral  in  de  diepere  delen  vrijwel
geheel      zwart  is  geworden.Aan  de  dorsale  zijde  is  echter  al  in  prehisto-
rische  tijd  een  vorstsplijting  afgesprongen,het  wat  lichter  gearceerde
vlak  links  van  de  top.De  mangaanoxyde-aanslag  op  dit  vlak  is  aanmerkelijk
minder.De  codering  van  het  werktuig  is:4.9.7.14.24.

Beide  vondsten  zijn  uit  historisch  oogpunt  interessant.Het  zijn  namelijk
de  eerste  CCC-artefacten,die  in  Nederland  zijn  gevonden  en  waarvan  het  ar-
tificiële  karakter  door  de  vinder  is  onderkend.Pas  daarna  kwamen  de  vond-
sten  van  Wezep,gedaan  door  majoor  Mallinckrodt  in   1938,waarvan  althans  een
gedeelte  echte   (CCC-)  artefacten  zijn.Ze  werden  echter  te  vroeg  gedaan  om
erkenning  te  vinden  (Franssen-Wouters,1980).Zelfs  een  halve  eeuw  later
hebben  Nederlandse  professionele  archeologen  daar  nog  alle  moeite  mee.Ook
dr.Butter  heeft  beslist  niet  beseft,hoe  oud  de  artefacten  waren.In  1933
schreef  hij  nog:"Aucun  reste  certain  de  l'homme  paléolithique  ni  des  pro-
duits  de  son  industrie  n'a  été  trouvé  sur  le  territoire  des  Pays  Bas  (But-
ter,1933).Overigens  was  deze  stellingname  niet  juist,gezien  o.a.de  vuist-
bi].1  van  Rolde   (Van  Giffen,1924,Stapert,1976),de  T].ongervondsten  van  H.J.
Popping  en  de  eigen  vondsten  van  Butter  uit  Budel.Nietteminblijft  het  een
verdienste,dat  Butter  in  de  stukken  van  Emst  en  Holten  echte  wer`ktuigen
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heeft  herkend  en  dat  hij  ze  daarom  heeft  bewaard.En  gelukkig  behoefde  ook
de  vuilnisman  er  zich  niet  over  te  ontfermen.

A GEIANDE  salAvm  Dffl'
BREDE  RUG.

Cbde : 4 . 8 . 7 . 2 3 . 4 .
Vindpl. :IIoljTEN, BORKH,   ' 30.
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AANTALLEN , EEN   THEORETISCHE   BENADERING
door

J.W.P.van  der  Drift

We  zijn  allemaal  opgegroeid  met  het  idee  dat  oude  dingen  zeldzaam  zijn.
Ook  bij  de  archeoloog  die  zich  in  zijn  opleiding  meer  op  de  antieke  we-
reld  dan  op  het  Paleolithicum  heeft  gericht  leeft  die  gedachte.
Daarom  neigt  hi].  ertoe,de  grote  aantallen  waarin  we  het  CCC  aantreffen  te
beschouwen  ais  een  argument  tegen  het  artificiëie  karakter  ervan.Het  tech-
nische  verschil  tussen  artef akten  en  geofakten  is  in  Archaeologische  Be-
richten  eerder  besproken  en  valt  buiten  het  bestek  van  dit  artikeltje.Ik
wil  hier  met  een  rekenvoorbeeld  aantonen  dat  de  grootte  van  de  vondstaan-
tallen  een  uitsluitend  emotionele  en  niet  wetenschappelijke  reden  vormt
voor  afwijzing  van  het  CCC.

Dat  de  pleistocene  mens  onze  breedtegraad  kon  bevolken  is  inmiddels  vol-
doende  aangetoond.Zijn  levenswijze  als  rondtrekkende  jagers  en  voedselver-
zamelaars  was  daarvoor  ook  uitermate  geschikt.Zelfs  nu  nog  biedt  deze  tra-
ditionele  "primitieve"  1evenswijze  de  enige  mogelijkheid  om  een  volk  te
laten  overleven  in  de  meest  extreme  klimaten,zoals  de  poolgordel  of  woes-
tijnen.Overigens  zijn  ook  ].agers-verzamelaars  beter  af  in  de  gematigde  zo-
nes.Bij  een  vochtig  klimaat  met  een  gemiddelde  juli-temperatuur  van  14,4
graden  Celsius  bereiken  zij  een  maximale  bevolkingsdichtheid  van  meer  dan
90  mensen  per   100  vierkante  kilometer.De  bewoning  van  het  verre  noorden
is  niet  alleen  door  vrijwillige  expansiedrift  of  nieuwsgierigheid  tot
stand  gekomen;er  is  een  meer  dwingende  reden.Tijdens  het  koudste  deel  van
het  Weichselien  lag  de  gemiddelde  temperatuur  van  de  warmste  maand  in  ons
land  ver  beneden  de  s  graden.Dus  was  het  te  koud  voor  menselijke  bewoning.
Maar  in  Zuid-Europa  werd  plaatselijk  het  ideaal  van  14,4  graden  bereikt.
Daar  dreigde  de  overbevolking  toen  de  temperatuur  ging  stijgen.Het  wild
migreerde  r`.aar  het  noorden,en  zowel  om  kontakt  te  houden  met  de  wildtrek-
routes  als  door  de  dreigende  overbevolking  werd  de  mens  gedwongen  mee  naar
het  noorden  te  gaan.Zeer  waarschijnlijk  heeft  een  dergelijk  proces  plaats
gehad  tijdens  iedere  warmteperiode  in  het  pleistoceen.Weliswaar  dreven  de
ijstijden  de  mensen  telkens  naar  het  zuiden,maar  even  goed  dreven  de  warm-
te-fasen  de  mensen  noodzakelijk  naar  het  noorden.Tekens  wanneer  ons  land
bewoonbaar  was,werd  het  daarom  ook  bewoond  en  dat  maakt  het  mogelijk  een
rekenvoorbeeld  te  geven.
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In de figuur hebik de klimaatscurve voor cms land  naarFèlder  m Bosdh  (1988)   gegeven
tussen  1,2  en  0,2  miljoen  jaar  geleden.Deze  periode  van  een  miljoen  jaar
kunnen  we  beschouwen  als  het  optimum  voor  het  CCC  in  ons  land  (1aat-Waa-
1ien  tot  en  met  vroeg-Saalien).Wel  twee  derde  van  die  tijd  was  de  tempera-
tuur  in  ons  land  boven  de  s  graden.Dit  heb  ik  in  de  figuur  weergegeven
door  op  twee  derde  van  een  horizontale  as  die  is  ingedeeld  van  0  tot  1
miljoen  jaar  de  temperatuur  s  graden  te  plaatsen.Datzelfde  heb  ik  ook  met
andere  temperaturen  gedaan,bijvoorbeeld  een  ].uli-gemiddelde  van  17  graden
werd  gedurende  300.000  jaar  overschreden.
Door  nu  een  vertikale  as  in  te  voeren  kan  ik  het  verband  tussen  tempera-
tuur  en  bevolkingsdichtheid  in  een  vochtig  klimaat  aangeven  (naar  Binford
1984).Deze  curve  geeft  dan  tevens  het  verband  aan  tussen  de  bevolkings-
dichtheid  en  de  tijd  in  de  onderzochte  periode.Het  aantal  manjaren  bevol-
king  in  die  betreffende  één  miljoen  jaar  is  nu  eenvoudig  af  te  lezen.Dit
is danimmers  het  aantal  mensen  (vertikale  as)  maal  het  aantal  jaren  (hori-
zontale  as),dus  het  totale  oppervlak  beneden  de  curve.Dit  levert  als  resul-
taat  27  miljoen  manjaren  per   100  vierkante  kilometer  per   1  mil].oen  ].aar  op.

Een  bezwaar  tegen  deze  methode  is  dat  ze  berust  op  ethnologische  gegevens
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melaars.Ook  mogen  we  pas  bij   de  late  Homo  erectus  redelijke  bescherming
tegen  de  kou  door  kleding  verwachten.Tenslotte  staat  niet  vast  dat  de  Homo
erectus evenveel  kinderen  kreeg  en  er  niet  meer  door  ziekten  verloor  dan
de  moderne   mens.
Deze  bezwaren  wil   ik  ruimschoots  tegemoet  komen;daarom  mag  U  de  koudste
(rechter)  helft  van  de  grafiek  wegstrepen,en  verder  nog  de  bovenste  helft
van  wat  er  rest  in  verband  met  minder  efficiëntie.Nu  resten  er  nog  6  mil-
joen  manjaren  per   100  vierkante  kilometer.Laten  we  het  afronden  op  slechts
één  miljoen  manjaren,om  iedere  skepticus  tevreden  te  stellen.Dat  is  een

g?gígg?|geeäa:i3gt:S3e=a2Ïjiag?=  :Ígfeg:=  3=??r=ÏisÈgei3e=3:kí=E;i:=??1i=n
te  weinig  bij  stilstaat;als  er  werkelijk  zo  weinig  voorhistorische  Europe-
anen  waren  als  men  ons  wil  1aten  geloven  waren  ze  uitgestorven.

Als  U  bedenkt  hoe  snel  een  CCC  werktuig  bij  het  gebruik  wordt  bevuild    of
verloren  gaat,en  hoe  gemakkeli].k  een  nieuw  gemaakt  wordt,1ijkt  me  de  pro-
duktie  van  één  werktuig  per  persoon  per  dag  een  minimum.Voor  een  miljoen
man].aren  zijn  dat  dan  365  miljoen  werktuigen  per   100  vierkante  km  oftewel
honderd  miljard  in  ons  hele  land.Voor  een  goed  begrip:dat  zijn  er  7000  per
huidig  hoofd  van  de  bevolking,dus  ook  als  Uw  buurman  verzamelt  blijft  er
nog  wat  voor  U  over.Dit  getal  is  natuurlijk  een  schatting;enerzijds  heb  ik
alles  aan  de  lage  kant  gehouden.Maar  anderzijds  is  er  door  geologische
processen  ook  veel  verloren  gegaan  of  onbereikbaar  geworden.Het  exacte  aan-
tal  is  niet  te  bepalen,maar  deze  benadering  toont  wel  aan  waarom  het  vaak
moeili].ker  is  pleistoceen  grind  te  vinden  zonder  artefacten  dan  met  arte-
fakten.Voorkeurs  lokaties  die  duizenden  jaren  lang  keer  op  keer  door  rond-
trekkende  jagers-verzamelaars  werden  bezocht  kunnen  soms  wel  tientallen
duizenden  artefacten  opleveren,waaronder  veel  archeologisch  leengoed  met
verschillende  patineringen.Wie  dus  beweert:"Dat  kan  niets  zijn,want  dat
vind  ik  in  iedere  groeve"  etaleert  daarmee  alleen  zijn  onbegrip.
Cm.
Bij  een gemiddelde  j¥}i  tempratuur van  14,4  graden vemeldt  Binford  een maximale bevolkings-

3È=hd¥eä:evhïjbÈÈÏ3?=nzïïsgr?räfïïïï:gn:È=Ïgä=gEiï=á?Ï.:?=fiäsá?chhtsi?F3oËËi=vËJse
tx=rekening heb  ik de waarden  zoals  daarin aangegeven gehanteerd.Indien de waarden  in die
grafiek werkelijk  tien maal  te hoog  zijn rnoet mijn berekening worden  aangepast.Deze  leidt
dan  tot  tien miljard werktuigen  in  ms  land uit de  cHnschreven  periode.Oc)k dat  is  nog  een on-
verwacht groot  aantal ,en  sluit duizenden vcmdsten van  tienduizenden werktuigen niet uit.
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WIJ    GEDENKEN

IN   MEMORIAM    SJENG    BEEREN    +

Op   6   aug.1988   overleed   te   Roermond   de   amateur-
archeoloog   Sjeng   Beeren   (geb.18   maart   1911).
Hij   bouwde   een  belangrijke   verzameling   arte-
facten  op  van  vele   lokaties   rondom  zijn  woon-
plaats  Neer,die  goed  op  vindplaats  bijeen  werd
gehouden.Hij   had  met  veel   archeologen  uit   't
hele   land   contacten  en  aan   zijn  vondsten  wer-
den  meerdere   artikelen   gewijd.O.a. :"Úabeek  uit
Neer''(A.B.VII)jMiddenpaleolithicum  uit   het   Leu-
dal   (A.B.XI);Een   Grand-Pressignydolk   uit   Kes-
sel-Eyk   (A.B.XIV);"De   Fransman",een   jongpaleo-
lithische  vindplaats,behorend  tot  een  der  com-
ponenten   van   het   Gravettien   (A.B.XV);De   Beker-
cultuur   van   de   Broeksberg   (A.B.XVIII).
Een  belangrijke  Meso-collectie  wordt  binnen-
kort  posthuum  gepubliceerd.
Zijn   omvangrijke  verzameling   is   in  de   familie

gebleven   en   zal   verder  bewerkt  worden.Wij   verloren   in   Sjeng   een  goede
vriend   en  behulpzaam  en  actief   amateur-archeoloog.Zijn  vrouw,kinderen  en
broer  wensen  wij   veel   steun  en  sterkte  toe  bij   dit  onverwachte  verlies.
Namens   bestuur   en   redactie van  de   Stichting  Archeologie,

A.W.

IN   MEMORIAM   JAN   LEO    REUBSAET+

Op   21   febr.1989   ging   van   ons   heen   de   pionier   van
het   Oud-Paleolithicum,Leo   Reubsaet   (geb.in   Jabeek
op   17   juni   1914).
Een  van  zijn  zoons   liet   tijdens  de  rouwdienst   in
de   kerk   een   brief   van  dank  voorlezen   namens   moe-
der,de  kinderen  en  kleinkinderen.Een  mooier   "in
memoriam"   als   een   fragment  uit  deze   "toespraak"
kunnen  wij   niet   neerschrijven:
''Ik   dank   Onze   Lieve   Heer   voor   zo'n   "prachtige"
vader.Een  vader,die   een  hardwerkend,zorgzaam,
strijdend  maar  ook   lijdend   leven  heeft  geleid.
Hardwerkend,gedurende  vele   jaren,vaak  onder  barre

omstandigheden   ondergronds   in  de   Staatsmijn   Hendrik   te   Brunssum.
Zorgzaam,gedurende   zijn  hele   leven,voor  echtgenote,kinderen  en  kleinkin-
deren.Strijdend,enkel   op  karakter,tegen  de  Nederlandse  beroepswetenschap-
pers,die  de  door  hem  ontdekte   "oudste"   Jabeekcultuur  negeerden.Strijdend,
tegen  het   onrecht  wat  daarmee   hem,maar   zeker  de   Nederlandse   geschiedschrij-
ving  werd   aangedaan.Líjdend,onder  het   "onrecht"     wat  hem  werd   aangedaan.
Lijdend  ook  onder   zijn   lichamelijke  aftakeling.
Ik  dank   onze   Vader   Leo  Reubsaet,voor  hetgeen  hij   voor   ons   betekende.Ik  dank
Mevrouw   Haan   van   Sonsbeek   en   dhr.Ad  Wouters,voor   hetgeen   zij   voor   Vader   be-
tekenden.Zij   hebben   een  grote  bijdrage  geleverd  aan  zijn  boek  over  de   "Ja-
beekcultuur"   en  de  uiteindelijke  erkenning  van  deze   cultuur  door  vooraan-
staande  beroepsarcheologen.Zí]'     waren  zijn  werkelijk  trouwe  vrienden   in
moeilijke   tijden,ja   tot   aan   zijn  dood" ...... Van  de   amateur-archeologie  wa-
ren   bij   de   rouwdienst   aanwezig   Mevr.Haan  van   Sonsbeek,Anton   van   der   Lee
en  Ad  Wouters.Onze   "Stichting"   zal   achter   Reubsaet   en   zijn   familie   blijven
staan.In   dankbaarheid.                                                                                                          A.W.
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UIT    DE    MEDIA

AFBEELDING    VAN    DE    STERRENHEMEL    UIT    35.000    BP.

In   "Aller   Welt",augustus   1986,wordt   melding   gemaakt   van   een
wel   zeer   uitzonderlijke   vondst,die   door   Russische   archeologen
is   gedaan   bij   een   opgraving   in   Siberië.Men   ontdekte   bij   het
onderzoek   van   een   35.000   jaar   oude   vindplaats   een   schild   van
een   schildpad,waarin   de   voorhistorische   jager   een   afbeelding
van   de   toenmalige   sterrenhemel   heeft   gegraveerd.
Men   kan   er   o.a.    het   sterrenbeeld   "Grote   Beer"   op   onderschei-
den.Merkwaardig   is   dat   de   ster   Alioth,waarmee   de   "staart"   van
de   Grote   Beer   begint   en   die   bij   alle   navigatoren   bekend   is,op
het   prehistorisch   kunstwerk   lager   geplaatst   is   dan   wij   tegen-
woordig   zouden   doen.De   kleine   ster   Alkor   -die   in   de   Romeinse
tijd   diende   als   ogentest   voor   de   legioensoldaten   -   bevindt
zich   evenmin   op   de   tegenwoordige   plaats.De   Poolster   is   het
diepst   ingekerfd.Ook   het   sterrenbeeld   Cassiopeia   is   op   het
schild   aangebracht.
De   onnauwkeurigheden   bij   de   weergave   van   de   sterrenbeelden   be-
wijzen   juist   de   echtheid   van   de   vondst.Een   computerberekening
heeft   uitgewezen,dat   de   desbetreffende   verschuivingen   inder-
daad   sinds   35.000   jaar   hebben   plaatsgevonden.
Blijft   de   vraag,waarom   de   voorhistorische   kunstenaar   ook   nog
twee   onbekende   sterren   in   de   Grote   Beer   heeft   ingekerfd.En   bo-
vendien,waar   haalde   hij   het   schildpadschild   vandaan   in   die
koude   tijd   en   op   die   koude   plaats?

Als   ondertitel   bij   het   berichtje   staat:"Archeologen   geloven   in
een   waardevolle   steentijdvondst."
Gelukkig   maar.Je   zou   in   Nederland   met   een   dergelijke   vondst
niet   moeten   komen   aandragen,want   het   woord   "vervalsing"   zou   je
al   bij   voorbaat   en   van   grote   afstand   tegemoet   klinken.
Hier   hadden   sommigen   al   moeite   met   een   onschuldige   Danseres
van   Geldrop.

Anton   van   der   Lee.

MERCKX    WIL    VALSHEID    BEWIJZEN    VAN    DE    "DANSERES    VAN    GELDROP"

(Eindhovens   Dagblad   van    1    dec.1988).

In   1985   1iet   René   Merckx   uit   Eindhoven   een   "Rapport"   verschij-
nen,waarin   zo   ongeveer   iedereen   die   in   Nederland   met   archeo-
1ogie   bezig   is,beroepsmatig   of   als   amateur,van   vervalsing   werd
beschuldigd   of   verdacht.Het   warrige   stuk   werd   naar   vele   per-
sonen,instanties   en   de   pers   gestuurd,maar   Pij   vrijwel   alle   ge-
adresseerden   leidde   het   slechts   tot   een   geergerd   schouderopha-
1en.Een   van   de   hoofdrollen   in   het   stuk   was   toebedeeld   aan   de
"Danseres   van   Geldrop".
De   bedenkingen   van   drs   D.Stapert   m.b.t.    de   echtheid   werden   door
Merckx   gretig   overgenomen,want   ze   pasten   volledig   in   zi].n   ver-
wrongen   beeld   van   de   Nederlandse   archeologische   scène,waarin
alleen   maar   vervalsers   en   bedriegers   zouden   acteren.
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rechten   van   anderen,maar   ].uist   in   dat   opzicht   ging   de   samen-
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steller   van   het   "Rapport"   over   de   schreef   door   in   grove   bewoor-
dingen   Ad   Wouters   in   direkt   verband   te   brengen   met   de   vermeen-
de   vervalsing   van   de   Geldropse   gravure.Wouters   had   echter   met
die   vondst   op   geen   enkele   wijze   te   maken   gehad.Hij   kon   dan   ook
de   aantijgingen   niet   accepteren   en   op   instigatie   van   de   Stich-
ting   Archaeologische   Berichten   diende   hij   een   aanklacht   in   we-
gens   smaad.Er   volgden   zowel   een   strafrechterlijke   als   een   ci-
viele   procedure   en   in   beide   processen   werd   de   aangeklaagde
veroordeeld,maar   even   goed   als   bij   de   zaak   tegen   wijlen   Tjerk
Vermaning   deden   zich   in   de   rechtzaal   weer   wonderli].ke   verwik-
kelingen   voor.
Het   zou   voor   de   rechtbank   voldoende   zijn   geweest   vast   te   stel-
1en,dat   Ad   Wouters   noch   bij   het   vinden,noch   bij   het   publiceren
van   de   danseres   een   rol   had   gespeeld   en   dat   zijn   verhuizing
naar   Nijmegen   op   geen   enkele   wijze   verband   hield   met   archeolo-
gische   affaires,zodat   simpel   zou   kunnen   worden   geconcludeerd,
dat   de   beschuldigingen   als   smaad   dienden   te   worden   gekwalif i-
ceerd.In   plaats   daarvan   liet   de   rechter   zich   aanvankeli].k   ver-
1eiden   tot   een   discussie   die   niet   ter   zake   diende.Merckx   liet
zijn   visie   publiceren   in   het   "Eindhovens   Dagblad"   van   12   dec.
1986.Onder   een   ''vette   kop"   schreef   deze   krant:"Gerechtelijk
onderzoek   naar   knoeierijen   rond   in    '61    gevonden   "Venus   van
Mierlo" ®

Tot   verbazing   van   elk   weldenkend   mens   had   prof .Waterbolk   zich
ervoor   geleend,op   verzoek   van   de   verdediging   van   Merckx   te   ko-
men   getuigen,ondanks   het   feit   dat   het   "Rapport"   ook   voor   het
B.A.I.    weinig   vleiend   was.Maar   dat   was   voor   Waterbolk   kenne-
1ijk   niet   het   belangrijkste.Hij   kreeg   nu   namelijk   na   zoveel
jaren   de   gelegenheid   om   Wouters,zijn   grote   tegenstrever   in   de
zaak   Vermaning    ,verdacht   te   kunnen   maken   in   diens   eigen   Bra-
bant.Mede   in   het   kader   van   het   dispuut   rond   de   authenticiteit
van   de   danseres   trok   hij   de   integriteit   van   Wouters   openlijk
in   twijfel   en   het   Eindhovens   Dagblad   vond   het   nodig,dit   met   een
grote   opmaak   over   de   volle   breedte   van   de   pagina   nog   eens   ex-
tra   te   accentueren.Later,nadat   Merckx   was   veroordeeld,heeft
deze   krantweliswaar        getracht,de   aantasting   van   de   goede   naam
en   faam   van   Wouters   wat   te   compenseren,maar   het   kwaad   was   ge-
schied   en   opnieuw   bleek,dat   ook   in   een   rechtstaat   mensen   vol-
1edig   door   de   mangel   kunnen   worden   gehaald   zonder   dat   ze   zich
daar   tegen   kunnen   weren.
Omdat   prof .Waterbolk   had   gesteld   dat   door   "dé   beroepsarcheo-
gen"   werd   getwijfeld   aan   de   integriteit   van   Wouters,stuurde   de
getergde   amateur   naar   de   diverse   instellingen   en   ir}stituten
voor   professionele   archeologie-beoefening   een   brief ,waarin   hij
de   vraag   stelde,of   zij   het   standpunt   van   Waterbolk   deelden.
Geen  enkele  instantie   onderschreef   echter   de   stellingname   van
de   prof essor   en   in   een   aantal   reacties   werd   in   niet   mis   te
verstane   bewoordingen   vastgelegd,dat   men   zich   van   de   uitspra-
ken   en   handelwijze   van   hun   collega   volledig   distantieerde.

Houden   we   de   getuigenverklaring   van   prof .Waterbolk   nog   eens
tegen   het   licht,nadat   de   vondst   van   Wanssum   door   drs.L.Ver-
hart   wereldkundig   is   gemaakt   -zie   de   bijdrage   van   P.Dijkstra
en   J.Groels,elders   in   dit   nummer   -dan   is   het   duidelijk   dat
de   Groningse   archeoloog   opnieuw   volkomen   op   het   verkeerde   been
is   gezet   door   zijn   vervalsingsspokenjager   Stapert,naar   wie   hij
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ook   weer   in   dit   geval   zijn   oor   heeft   laten   hangen.Nu   zullen   er
weinig   Steentijdkenners   verdrietig   zijn   om   het   gezichtsverlies
van   dit   duo.Daar   staat   tegenover,dat   velen   de   "Danser   vanwans-
sum"   met   enthousiasme   verwelkomen.In   dit   verband   mag   worden
gereleveerd,dat   een   paar   jaar   geleden   op   gezag   van   Stapert   de"Danseres   van   Geldrop"   in   het   Noordbrabants   Museum   was   voor-
zien   van   het   bijschrift   "Authenticiteit   betwijfeld",maar   dat
de   provinciale   archeoloog   drs.W.J.H.Verwers   na   een   zeer   posi-
tieve`gedachtenwisseling   met   Jan   Groels   (de   vinder),Pieter
Dijkstra   en   ondergetekende   dit   bijschrift   verwijderde.
Achteraf   gezien   is   het   plezierig   te   kunnen   constateren,dat   de
juistheid   van   deze   beslissing,die   in   kringen   van   de   Steentijd-
amateurs   werd   gewaardeerd   en   die   bijdroeg   tot   een   betere   on-
derlinge   verstandhouding,door   de   nieuwe   ontdekking   is   beves-
tigd.
De   moraal:Denk   positief ,vooral   ook   in   de   archeologie,want   een
negatieve   en   pessimistische   instelling   brengt   maar   hoogst   zel-
den   iets   goeds   voort.

Anton   van   der   Lee.

"MAN    THE    SCAVENGER"

(Archaeology   Vol.42   nr.4-1989)

In   het   recente   juli-augustus   nummer   van   "Archaeology",orgaan
van   het   al   110   jaar   bestaande   Archaeological   lnstitute   of   Ame-
rica,schreef   Prof .Robert   J.Blumenschine,anthropoloog   aan   de
Rutgers   universiteit   in   New   Brunswick   (New   Jersey)   een   interes-
sant   artikel:"Man   the   Scavenger"   (De   aasetende   mens).
Hij   bestudeerde   in   Tanzania   (Olduvai)   al   jaren   lang   het   ge-
dragspatroon   van   de   vroegste   hominiden,waarbij   zijn   interesse
vooral   uitging   naar   de   vaak   grote   massa's   door   de   mens   stukge-
slagen   zwaardere   botten   (radius,humerus   etc.)   en   schedels   waar-
uit   o.a.   het   kalorierijke,vette   merg   werd   verkregen   als   aan-
vulling   op   een   overwegend   plantaardig   dieet.
Zijn   twijfels   over   het   paradigma   van   "Man   the   Hunter"   die   al
deze   vaak   grote   en   in   veel   gevallen   snelle   dieren   in   zulke
grote   aantallen   had   bejaagd,deden   hem   besluiten   een   jaar   lang
het   gedrag   van   roofdieren   i.r.t.   hun   buit   te   bestuderen   op   de
Serengeti    Vlakte   in   de   omgeving   van   Olduvai.Hi].   onderzocht   daar-
toe   ruim   250   "verse"   karkassen   waarbij   hij   vele   nuttige   tips
kreeg   van   veteranen   vande  Serengeti  Vlakte        als   Schaller   en
Kruuk.De   resultaten   van   dit   meest   recente   "praktikum"   in   de
natuur   gaven   hem   een   meer   gedif f erentieerde   kijk   op   het   pro-
bleem   "Man   the   Hunter"   en   "Man   the   Scavenger".Het   meest   opmer-
kelijk   daarbij   was   wel   het   f eit   dat   van   alle   karkassen   van
grotere   dieren   de   zware   extremiteiten   nog   volkomen   intakt   wa-
ren   achtergelaten,omdat   ze   blijkbaar   niet   door   de   kaken   van
leeuwen  en  hyena's    konden   worden   gekraakt.Een   dankbare   buit   voor
''Man   the   Toolmaker"   die   voor   het   verkri].gen   van   merg   met   deze
botten   wél   overweg   kon.
Blumenschine   vat   de   resultaten   van   zijn   onderzoek   vrij   summier
samen   waar   hij   schrijft:
''We   weten   nog   steeds   niet   welke   relatieve   plaats   jachtbuit   en
aasbuit  inde   menselijke   evolutie   hebben   ingenomen.We   weten
zelfs   niet   hoe   vaak   dierlijk   voedsel   verkregen   werd,voor   welk
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doel   dan   ook.Alhoewel   de   jacht   soms   belangrijk   werd   in   de   loop
van   de   menselijke   evolutie,kunnen   we   toch   niet   aannemen   dat
aasvergaren   en   gebruiken   nooit   bestaan   heeft.
Dat   dit   laatste   tot   voor   kort   werd   af gewezen   is   als   een   soort
"eerbetoon"   aan   het   modelwoord      "Man   the   Hunter"   te   beschou-
wen.Maar   nog   pas   vorig   jaar   werd   bijvoorbeeld   melding   gemaakt
van   "aaseten"   in   een   verslag   over   groepen   tropische   jagers-
verzamelaars   wier   gedrag   meer   dan   twintig   ].aar   zeer   intensief
werd   bestudeerd.
In   feite   vindt   de   slogan   "De   jagende   mens"   zijn   grootste   on-
dersteuning   in   het   retorisch   standpunt,dat   aaseten   zoals   hy-
ena's   weerzinwekkend   en   denigrerend   is   als   we   het   vergelijken
met   de   eetgewoonten   van   zijne   majesteit   de   jagende   leeuw.Maar
juist   zoals   George   Schaller   aantoonde   dat   leeuwen   ook   vaak   aas
eten   en   Hans   Kruuk   -   een   andere   oudgediende   uit   de   Serengeti
Vlakte   -1iet   zien   dat   hyena's   vaak   jagen,zo   toonde   mijn   stu-
die   in   het   vrije   veld   aan,dat      in   de   vroege   prehistorie   "aas-
eten"   niet   noodzakelijkerwijs   het   doelloos   zoeken   naar   rottend
af val   van   vlees   en   huiden   door   wanhopige   en   domme   hominiden
behoefde   te   zijn.
Integendeel,   het   opsporen   en   voorzichtig   ophalen   van   een   kar-
kas    ,het   in   de   gaten   houden   van   roofdieren,de   dagelijkse   en
seizoengebonden   verplaatsing   van   hun   prooidieren,het   gereedma-
ken   van   de   artefacten   voor   het   verwerken   van   een   karkas,kortom
een   zeer   grote   kennis   van   het   dynamisch   ecosysteem   om   het   ie-
mand   mogelijk   te   maken   een   "aasmaaltijd"   te   bemachtigen   zonder
zelf   "maalti].d"   te   worden,eist   een   activiteit   die   evenveel   ver-
stand,technische   geraffineerdheid   en   sociale   complexiteit   ver-
onderstelde   als   jagen.
Ik   heb   mij   geconcentreerd   op   door   leeuwen   achtergelaten,gedode
dieren   in   oeverbegroeiingen;John   Cavallo   onderzocht   vooral   de
kleinere   karkassen,overgebleven   van   door   luipaarden   gedode
dieren.We   toonden   gezamenlijk   aan   dat   er   voldoende   diversiteit
en   aanbod   was   van   "aasbuit"   om   een   plausibele   verklaring   te
kunnen   geven   m.b.t.   het   heden,voor   de   aanwezigheid   van   de   vele
intentioneel   gekraakte,juist   zwaardere   botten   op   vroegarcheo-
1ogische   sites.
Alhoewel   het   mogelijk   wel   wat   te   prematuur   is   om   bij   hominiden
"Man   the   Hunter"   te   vervangen   door   "Man   the  Scavenger",mogen
we   toch   stellen   dat   aasdieren   vergaren   een   gelijkwaardige   aan-
spraak   kan   maken   als   jagen   in   de   evolutie   van   de   vroege   mens-
heid'!Het   artikel   van   Blumenschine   is   verlucht   met   duidelijke
kleurenfoto's   en   is   het   lezen   alleszins   waard.
Ook   J.W.M.Roebroeks   heeft   in   zijn   voortreffelijk   doctoraal
proefschrift   "From   find   scatters   to   early   hominid   behaviour:
a   study   of   Middle   Palaeolithic   riverside   settlements   at
Maastricht-Belvédère"   (Leiden,1989),aandacht   geschonken   aan
de   kwestiescavenging       in   hoofdstuk   9   onder   9.4.:"Hunters,sca-
vengers   and   background   faunas".
Op   dit   proefschrift   hopen   we   nog   terug   te   komen.

A.W.

VISUEEL    DENKEN    GEDURENDE    DE    IJSTIJD

Randall   White   in   "Scientific   American"   van   juli   1989.

Voor   wie   zich   interesseert   voor   de   diepere   betekenis   van   sie-
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raden,afbeeldingen   en   sculpturen   uit   de   oerti].d   verscheen   een
belangwekkend   artikel   in   het   bovenvermelde   tijdschrift.
Zonder   iets   ten   nadele   van   de   Amerikaanse   auteur   te   willen
zeggen,moeten   we   op   voorhand   opmerken,dat   Randall   White   uiter-
aard   een   nogal   beperkt   zicht   heef t   op   alles   wat   in   Europa   aan
vondsten   van   deze   aard   is   gedaan.Zo   gaat   hij   er   voetstoots   van
uit,dat   fenomenen.zoals   sculpturen,sieraden   en   gravures   voor
het   eerst   in   het   Aurignacien   zouden   verschijnen.Er   zijn   echter
zeker   ook   oudere   "kunstuitingen"   bekend   van   de   Neanderthaler,
de   vroege   Homo   Sapiens   en   mogelijk   zelfs   van   de   Homo   erectus.
Daarbij   ligt   het   voor   de   hand,dat   plastische   uitbeeldingen
aan   tweedimensionale   zullen   zijn   vooraf   gegaan,want   tweedimen-
sionale   figuren   vergen   een   groter   abstractievermogen.
Ondanks   de   bezwaren,die   men   tegen   de   "Amerikaanse"   zienswijze
zou   kunnen   inbrengen.is   de   visie   van   White   zo   de   moeite   waard,
dat   we   hieronder   zijn   betoog   zonder   commentaar   in   grote   lijnen
laten   volgen:

Na   zo'n   2±   miljoen   jaar,waarvan   de   archeologische   vondsten   erg
weinig   laten   zien   ten   aanzien   van   vernieuwing   en   waarbij   de
artefacten   uitsluitend   werktuigen   zijn,explodeert   als   het   ware
in   Europa   ongeveer   35000   jaar   geleden   met   de   komst   van   het   Au-
rignacien   een   nieuw   verschijnsel:1ichaamsdecoraties.sculpturen
en   afbeeldingen.Waarom,zo   vraagt   de   schrijver   zich   af ,heeft
dit      zo   plotseling   plaats   gevonden?   Lange   tijd   werd   aangenomen
dat   de   evolutie   tot   de   moderne   mens,Homo   sapiens   sapiens,hier-
van   de   oorzaak   moest   zijn,doch   men   is   er   thans   van   overtuigd,
dat   die   ontwikkeling   reeds   100.000   jaar   of   langer   geleden   in
Afrika   had   plaats   gevonden.Gedurende   lange   tijd   heeft   onze   sub-
species   niets   bezeten   dat   een   symbolische   betekenis   had   en   de
conclusie   wordt   getrokken   dat   de   verandering   hierin   door   cul-
turele   processen   moet   zijn   ontstaan.De   studie   van   deze   eerste
af beeldingen  heeft  tot     veelbelovende   inzichten   geleid   ten   aan-
zien   van   deze   culturele   ontwikkeling.

Hoe   kwam   in   de   eerste   plaats   een   Amerikaanse   archeoloog   ertoe
om   dit   onderzoek   te   verrichten?In   de   Amerikaanse   musea   bevin-
den   zich   omvangrijke   collecties   kunstwerken   uit   de   ijstijd,af-
komstig   uit   Frankri].k,die   grotendeels   nooit   eerder   werden   be-
studeerd   of   beschreven   in   publicaties.De   waarde   van   dit   arti-
kel   ligt   mede   in   het   f eit   dat   de   f raaie   af beeldingen   in   het
algemeen   niet   eerder   in   andere   publikaties   werden   afgedrukt.
Hetonderzoek   van   White   richtte   zich   op   het   verschaffen   van   eni-
ge   helderheid   in   de   betekenis   van   dit   plotselinge   verschijnen
van   sieraden,sculptures   en   gravures   in   grote   hoeveelheden.

Op   de   vindplaatsen   van   het   Aurignacien   worden   dikwijls   voor-
werpen   aangetroffen,die   omschreven   worden   als   kralen   of   han-
gers.Deze   voorwerpen   zijn   gemaakt   van   diverse   soorten   materi-
aal,zoals   zachte   steen,schelpen,tanden   en   vooral   het   ivoor   van
de   slagtanden   van   de   mammoet.Hoewel   deze   sieraden   ook   in   het
graf   van   de   overledenen   werden   aangetroffen,geldt   dit   niet
voor   de   alleroudste   sieraden.Integendeel,deze   komen   met   hon-
derden      tegelijk   voor   in   de   kampementen   en   op   het   oude   loop-
vlak   van   de   vroege   Homo   sapiens   sapiens   in   Europa.Dit   beperkt
het   aantal   mogelijkheden   met   betrekking   tot   conclusies   omtrent
wie   de   sieraden   gebruikte   en   waarom.Omdat   men   op   deze.  sites
ook   onvoltooide   sieraden   aantreft,tezamen   met   afval,waren   de
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archeologen   in   staat   om   de   productie   stap   voor   stap   te   volgen
Als   voorbeeld   geef t   de   schrijver   het   vervaardigen   van   kralen
uit   ivoor   van   mammoetslagtanden.
Hieronder   werd   dit   schematisch   getekend.I II 3

mm
67

0 ffl 0 ® c© ® ©©
Het    vervaardigen    van    kralen    in    het    Aurignacien    (32000    BP).
1.Ivoor   uit   de    buitenste    lagen   van   een    slagtand   werd   verwij-

derd   en    afgewerkt   tot   potlood   dikke    staaf jes.
2.Vervolgens   werden   rondom   rillen    gestoken    op   afstanden   van

1    tot    2    cm   om   het    afbreken    te    vergemakkelijken.
3.Van    de    afgebroken    stukjes    werden    de    lagen    zodanig    "afge-

peid",dat    er    aan   één   uiteinde    een   ronding    overbieef   met
een    "steel"    aan    de    andere    kant.(3,4    en    5).

6.Hierna   werd    het   produkt   dicht   bij    de    ronding   van   een   gaat-
je   voorzien.

7.Daarna   werd   het   halffabrikaat    tot    een   kraal    afgeslepen   en
uiteindelijk   gepolijst.(Schematisch   getekend).

Een   zeer   opvallende   ontdekking   was   het   f eit   dat   sieraden
voornamelijk   werden   gemaakt   van   materialen   die   niet   uit   de
directe   omgeving   afkomstig   waren,zelfs   van   honderden   kilome-
ters   verder   waren   aangevoerd.Dat   is   een   aanwijzing   dat   bijzon-
dere   waarde   werd   gehecht   aan   materiaal   dat   zeldzaam   was   en   dat
dit   moeilijk   te   verkrijgen   materiaal   werd   aangewend   voor   so-
ciaal   vertoon.Omdat   op   een   aantal   sites   dergelijke   sieraden
in   grotere   hoeveelheden   worden   aangetroffen,wordt   het   mogelijk
geacht   dat   dergelijke   plaatsen   voor   dit   sociaal   vertoon   een
bijzondere   betekenis   hadden.

Een   ander   punt   is,dat   de   makers   van   de   sieraden   het   ruwe   mate-
riaal   niet   willekeurig   uitkozen.Integendeel,de   hangers   die   uit
de   tanden   van   beesten   gemaakt   werden,waren   meestal   afkomstig
van   carnivoren   zoals   de   vos,de   wolf ,de   hyena   en   de   beer.Het   is
mogelijk   dat   door   het   gebruik   van   uitsluitend   de   tanden   van
bepaalde   diersoorten   bedoeld   werd,de   volledige   eigenschappen
van   het   soort   op   te   roepen   of   voor   te   stellen.De   gewoonte,het
"geheel"   voor   te   stellen   door   een   "deel",wordt   tegenwoordig
nóg   waargenomen.Dat   de   keuze   op   roofdieren   viel   is   hiermede
in   overeenstemming,omdat   de   afvalhopen   aantonen   dat   de   Aurig-
nacien-groepen   zich   voor   een   groot   deel   van   voedsel   voorzagen
door   middel   van   jacht.

Hoe   en   door   wie   de   sieraden   werden   gedragen   is   niet   bekend,
doch   men   weet   van   hedendaagse   kleine   gemeenschappen   dat   orna-
menten   de   sociale   positie   en   de   economische   status   van   de   dra-
ger   mede   tot   uitdrukking   brengen.    (Denk   aan   de   betekenis   van
het   dragen   van   een   trouwring).Het   plotseling   op   grote   schaal

94



verschijnen   van   sieraden   suggereert,dat    "verschil"     in   de   so-
ciale   status   voor   het   eerst   tot   uitdrukking   werd   gebracht.De
tweede   mogelijkheid   is,dat   het   vroege   Aurignacien   het   tijd-
stip   betrof   waarop   de   techniek   voor   het   eerst   in   staat   was   om
sociale   vefschillen     met   behulp   van   sieraden   aan   te   geven.
Het   vroege   Aurignacien   was   een   tijdperk   van   opmerkelijke   voor-
uitgang.De   sites   waar   de   meeste   sieraden   werden   geborgen   zijn
ook   de   plaatsen   waar   de   eerste   vormen   van   kunst   werden   aange-
troffen,gegraveerd-geschilderd   op   kalksteen   of   sculptures   uit
ivoor,been,gewei   of   steen.Ook   treft   men   op   de   vele   sites   ab-
stracte   motieven   aan   die   met   behulp   van   ingekraste   kruisjes
of   door   inkepingen   of   puntjes   werden   aangebracht.Omdat   op
dicht   bij   elkaar   gelegen   sites   dezelf de   motieven   werden   her-
kend,meent   de   schrijver   dat   het   mogelijk   tekens   of   symbolen
betref f en   die   kenmerkend   waren   voor   de   nieuw   ontstane   soci-
ale   groeperingen.De   schrijver   is   eveneens   van   mening   dat   deze
abstract   aandoende   ontwerpen   toch   voorstellingen   van  meest  na-
tuurlijke     objecten   betreffen.

Abri  Blanchard
Aurignacien
32.000  BP.

Sculptuur met  typische pmtversiering van het Aurignaciai.
MFelijk  stelt het voorwerp een vis voor.

Als   voorbeeld   voor   zo'n   beeldspraak   beschrijft   hij   een   speer-
punt,die   gemaakt   was   van   rendiergewei   en   die   een   gespleten   ba-
sis   vertoonde.De   vorm   is   op   een   bijzondere   manier   aangepast
door   de   tip   van   de   speerpunt   af   te   slijpen   tot   hij   op   een
snuit   van   een   dier   gelijkt.Een   ongewoon   klein   gaatje   geeft   aan
waar   het   oog   zit.Degeslepen     basis   toont   een   sterke   overeen-
komst   met   een   paar   vinnen,zodat   het   geheel   op   een   zeehond   ge-
1ijkt.Indien   deze   interpretatie   juist   is,dan   zien   we   hier   dat
een   speerpunt   in   beeldspraak   een   zeehond   kan   voorstellen.
De   schrijver   wijst   op   het   belang   van   dit   nieuwe   vermogen   om
begrippen   te   kunnen   isoleren   en   in   een   andere   vorm   weer   te   ge-
ven,zoals   b.v.    "si)itsheid",een   eigenschap   van   een   speerpunt,
in   een   technische   context   zou   kunnen   worden   uitgedrukt.
Door   het   begrip   "spitsheid"   uit   zijn   natuurlijk   verband   te
lichten   was   het   voor   de   Aurignaciens   mogelijk   geworden   om   met  '
alternatieve   ontwerpen   dit   begrip   aan   te   geven.Deze   vorm   van
visueel   denken   is   thans   zo   normaal,dat   we   er   moeite   mee   hebben
om   ons   te   realiseren   dat   dit   eens   een   revolutionaire   ontwikke-
1ing   moet   zijn   geweest.

H . Boer .
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De   bekende   jeugd-romanschrijf ster   over   geschiedkundige   en   ar-
cheologische   onderwerpen,Tonny   Vos   Dahmen   von   Buchholz,koos
als   leid_raad     voor   haar   nieuwste   boek,waarvan   de   omslag   hier-
boven   verkleind   staat   afgebeeld,het   artikel   van   Govert   van
Noort   en   Ad   Wouters:"De   Jagers-Verzamelaars   van   de   Ahrensburg-
kultuur"   (Arch.Berichten   nr.18).
In   de   "flaptekst"   1ezen   we:
"Omstreeks   8.500   vóór   Christus,aan   het   eind   van   de   laatste
IJstijd,is   Nederland   één   vri].wel   boomloze   vlakte   en   de   Noordzee
een   toendra,waarin   enkele   grote   zoetwatermeren   liggen.
Door   dit   onherbergzame   gebied   zwerven   ontelbare   rendieren   op
hun   jaarlijkse   trek.Zij   worden   gevolgd   door   mensen,die   voor
hun   dagelijks   bestaan   vrijwel   geheel   af hankelijk   zijn   van   het
rendier.Wat   maakt   de   waarde   van   een   man   uit   in   zo'n   vrijwel
bezitloze   gemeenschap?
Wat   kan  'de   reden   zijn   van   een   groeiende   haat   tussen   enkele
jongeren?Wie   is   degene,die   Snelle   Laki   in   de   toendra   naar   het
leven   staat?Wij   volgen   zo'n   groepje   prehistorische   jagers   van-
uit   hun   winterverbli].f   in   de   grotten   van   de   Ardennen   tot   aan
het   zoetwatermeer   in   de   toendra,die   nu   door   de   Noordzee   wordt
bedekt   en   proberen   ons   te   verplaatsen   in   het   bestaan   van   de
rendierjagers,die   eens   onze   verre   voorouders   waren.
Tonny   Vos   is   lid   van   de   Archeologische   Werkgemeenschap   voor
Nederland   en   schreef   vele   boeken   over   oude   culturen,die   in
binnen-en   buitenland   werden   bekroond.
"VERSTOTEN"   is   gebaseerd   op   gegevens,die   zij    verkreeg   van   Go-

vert   van   Noort   en   Ad   Wouters   ,  onderzoekers,die   zich   speciaal
bezig   hielden   met   de   bestudering   van   de   Noordzeebodem   en   het
leven   van   de   prehistorische   rendierjagers."
Tot   zover   de   "flaptekst".Tonny   Vos   schreef   een   spannend   ver-
haal,uitstekend   gedokumenteerd   en   daarom   ook   nog   bijzonder
leerzaam.    Aanbevolen!

Govert   van   Noort
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HET    KORTSTONDIG    BESTAAN    VAN    DE    W.O.S.

door

ANTON    VAN    DER    LEE

INLEIDING

De   laatste   jaren   zijn   er   enkele   initiatieven   genomen   om   het
Steentijdonderzoek   door   amateur-archeologen   in   ons   land   te   be-
vorderen.Wij   denken   hierbij   aan   de   oprichting   van   de   APAN   in
1979   en   de   Werkgroep   Steentijdonderzoek   in    1986.

E::tk::Ëti::::n:g:::e:o:::::::n:rd:2ed::o3::È::  È:dN::r::::::|
een   grote   traditie   m.b.t.   het   onderzoek   van   de   vroege   prehis-
torie.Al   in   1921   was   Jan   Ossewaarde   op   speurtocht   gegaan   in   de
Loonse   en   Drunense   Duinen   (Van   der   Lee,1979)    en   in   de   jaren   tot
aan   de   Tweede   Wereldoorlog   werd   zijn   werk   voortgezet   door   ds   A.
P.van   der    Vlugt    en   R.M.H.Oppenheim   (Van   Bezooyen   en   Van   der   Lee,
1967/1968),terwijl   b.v.    dr.J.Butter   in   Budel   actief   was   (Butter,
1931)    en   Klaas   Dekker    in   Vessem   (Arts   en   Deeben,1981).
Na   de   oorlog,in   de   jaren   1950,kreeg   het   onderzoek   nieuwe   impul-
sen   door   A.M.Wouters,in   samenwerking   met   dr.A.Bohmers   van   het
B.A.I.-Groningen    (Van   der   Lee,1983).In   deze   periode   nam   het   aan-
tal   Steentijdamateurs   sterk   toe.Er   vormden   zich   een   paar   groep-
jes   in   Zuidoost-Brabant,met   name   rond   Jan   de   Vries   (met   o.a.Jo
Reinders,Jan   Groels   en   Harry   Kuenen)    en   Jan   van   Gemert;    de   laat-
ste   was   vooral   in   de   Peel   werkzaam.In   Tilburg   werd   gegraven   door
een   groep   onder   leiding   van   frater   Waldemar   Melis   (Peeters,1971)
Mede   door   het   vertrek   van   Wouters   naar   Nijmegen   in   1957   ging   er
behoefte   ontstaan   aan   meer   coördinatie,maar   vooral   aan   meer   des-
kundigheid   en   begeleiding.
Het   antwoord   was   de   oprichting   van   de   W.0.S.

DE    OPRICHTING

0p   26-2-1963   stuurt   Jan   van   Gemert,kunstschilder   en   amateur-
archeoloog   uit   Gemert,een   circulaire   uit   naar   de   hem   op   dat
ogenblik   bekende   amateurs   om   te   komen   tot   de   oprichting   van   een
werkgroep.De   eerste   bijeenkomst   vindt   plaats   in   Old   Dutch,Eind-
hoven,op   9   maart.Er   worden   spijkers   met   koppen   geslagen,want   in
een   rondschrijven   van   12   maart   wordt   aangekondigd,dat   de   werk-
groep   is   geformeerd.Er   is   een   voorlopi,g   bestuur   benoemd   met   Jan
van   Gemert   als   voorzitter,Harry   Kuenen   (Meerveldhoven)   als   se-
cretaris   en   Jan   Groels   (Eindhoven)   als   penningmeester;de   laatste
int   al   meteen   de   contributie.

Als   leden   van   het   eerste   uur   zijn   toegetreden:
J . Be l l emaker s
R . Boesewinkel
R.van   Brunschot
J . Driessens
P.D.Gooren
P.Wiro   Heesters
J.Hendriks
A.van    der    Lee

St . Anthonis
Aalst-Waalre
Eindhoven
Venlo
St . Oedenrode
St . Oedenrode
Tilburg
Loon   op   Zand

J . Reinders
H.Reinders
J.Stalpers
J.Thijssen
A.De   Vries
L.Wilders
J.Willems
E.Winter
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Eindhoven
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Later   zal   de   groep   haar   vleugels   verder   uítslaan:   er   komen   nog
121eden   bij,   waaronder   víer   Belgen    (uit   Mechelen   en   Antwerpen),
terwijl   West-Brabant   wordt   vertegenwoordígd   door   J.H.   Verhagen
uit   Oo§terhout   en   L.   Moelands    uit   Breda.

DE    DOELSTELLINGEN

Het   verslag   van   de   oprichtingsvergaderíng   laat   duidelijk   uit-
komen   wat   de   bedoelíng    is:    "Door   de   aanwezige   heren   werd   op
animerende   wijze   ge.sproken   over   werkzaamheden   voor   de    toekomst,
waarbij    díverse   problemen   de   aandacht   vroegen.    Tenslotte   was
men   het   er   toch   zeer   zeker   over   eens   dat    in   het   belang   der   we-
tenschap   door   deze   groep,   gesteund   door   en   in   samenwerking   met
de   betreffende   díensten,    zeer   vruchtbaar   werk   kan   worden   ver-
richt.   Het   grote   belang   dat   er   alleen   op   technisch   en   weten-
schappelijk   verantwoorde   wijze   mag   worden   gewerkt,    kwam   als
belangrijkste   punt   van   de   besprekíng   naar   voren.   De   werkgroep
zal   dan   ook   híeraan   de   allergrootste   aandacht   besteden   en   alles
in   het   werk   stellen,   allen   bíj   het   werk   zoveel   mogelijk   te
helpen   en   van   advies   te   dienen   en   hierbíj   de   hulp   inroepen   van
de s kund igen . "

De   ontwerp-statuten   geven   als   doelstellíng:
a)   De   bevorderíng   van   de   beoefening   der   archeologíe,    in   het

bijzonder   van   het   lithicum,   door   amateur-archeologen,   met
gebruikmakíng   van   alle   middelen   die   díenstig   zi].n   aan   een
wetenschappelijk   verantwoorde   wíjze   van   werken.

b)   De   versterking   van   de   juiste    ideeè.n   over   de   taak   van   de
amateur-arche o loog .

De   werkgroep   zal   trachten   dit   doel   1angs   wettige   weg   te   berei-
ken   door:
a)   Het   bestuderen   van   de   archeologíe,    in   het   bijzonder   van   het

lithícum,    ín   haar   theoretísche   grondslagen   en   praktische
be oe f en ing .

b)   Het   verspreíden   van   de   aldus   gevormde    ideeën   en   praktíjken
of   het   doen   van   publicaties   en   eventueel   het   uítgeven   van
een   orgaan.

c)   Het   bevorderen   van   het   onderling   c.ontact   en   het   uitwísselen
van   ervaringen.

d)   Het   geven   van   adviezen   m.b.t.   de   beoefening   der   amateur-
archeologie .

e)   Overleg   en   samenwerking   onder   behoud   van   eigen   zelfstandíg-
heid   met   andere   organisaties,   ín   het   bijzonder   de   Rijks-
díenst   voor   het   Oudheídkundig   Bodemonderzoek   te   Amersfoort
en   het   Bíologisch-Archeologísch   lnstituut   der   Rijksuníversi-
teít   te   Groníngen.

f )   Andere   middelen   aan   het   doel   bevorderlijk.

Eén   bepalíng   in   het   ontwerp-statuut   springt   ín   het   oog.   in
art.    71id   2   wordt   bepaald,   dat   elk   lid   ís   gehouden,   zich   in
de   uitoefening   van   zijn   amateuristísche   activiteit   te   gedragen
naar   de   regels,   neergelegd   in   de   code   voor   de   amateur-archeo-
1oog   van   de   vereniging.   Deze   code   zal   worden   vastgesteld   door
een   commissie   uít   de    leden.
Het   belangrijkste   punt   daarbij    is   het   respecteren  van   elkaars
vindplaatsen.   Dit   gaat   zelfs   zo   ver,   dat   iemand   die   zonder
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enige   indicatie   een   víndplaats   ontdekt   en   later   ervaart   dat
een   collega   daar   al   eerder   heeft   gezocht,   zijn   vondsten   aan   de
eerste   ontdekker   overdraagt.
Het   wetenschappelíjk   belang   is   duídelíjk:   op   deze   manier   worden
vondstcomplexen   bíjeen   gehouden,   wat   met   het    oog   op   onderzoek
en   publicaties   van   grote   betekenís    ís.   Deze   erecode   werkte
toen   nog.   Als   voorbeeld   mag   gelden   de   door   schrijver   dezes    in
]950   ontdekte   vroegmesolithische   vindplaats    ''De   Koníjnenberg"
te   Dongen,    díe   negen   jaar    later   ook   door   J.H.Verhagen      werd
gevonden.   Toen   de    laatste   vernam,   dat   hij    ter   plaatse   niet   de
eerste   was,   stuurde   hij   prompt   al   zijn   vondsten   op    (   Van   der
Lee,1971).    Zo   overhandigde   de    schríjver   dezes    op   zijn   beurt
al   zijn   vondsten   van   de   mesolithische   vindplaats   "het   Kraaiven"
te   Tilburg   aan   J.   Hendriks;    jaren   later   werden   ze,    tezamen   met
de   collectie   Hendriks,    in   bruikleen   terugontvangen   (Peeters,
197  ]  )   .

Inderdaad,    zo'n   25    jaar   geleden   sprongen   de   meeste   Brabant§e
amateurs   zorgvuldig   om   met   elkaars   belangen.

DE    VERENIGING    DRAAIT

Op    11-5-1963   wordt    in   Grolsch   Quelle    te   Eindhoven   de   volgende
ledenvergadering   gehouden.   Het   reglement    is   dan   aan   de   orde,
maar   wat   belangrijker   is:   het   bestuur   heeft   Jan  De   Vries    bereid
gevonden   een   uiteenzetting   te   geven   over   opgravingstechníeken.
Deze   Jan   De   Vries    is   een   tekenaar-constructeur   en   dan   nog
amateur-archeoloog,   díe   thuís   artefakten   tekent   voor   dr.   Bohmers
t.b.V.   een   uítgebreide   monografie   over   het   Jong-Paleolíthicum
en   Mesolithicum,   gebaseerd   op   statístische   verwerking   van   de
vondsten.   Bohmers  werkt   er   al   vele   jaren   aan,    tezamen   met
A.    Wouters  en   mr.    J.    Verheyleweghen.
De  Vries   begint   al   direkt   te   zorgen   voor   goede   documentatie   op
het   gebied   van   Steentijd-typologie.   In   dezelfde   vergaderíng
doet   pater  Wiro   Heesters    een   verzoek   om   medewerking   van   de
W.O.S.-1eden   bíj    zijn   opgraving    in   Nijnsel    (Heesters  ,1969).

In   een   schrijven   dd    10-6-1963   aan   de    leden   wordt   voor   het   eerst
als   definítieve   naam  van   de   groep   vastgelegd:    "Werkgroep   Onder-
zoek   Steentijd".   Er   zullen   lídmaatschapskaarten   worden   uitge-
geven   en   er   komt   een   inventarísatie   van   de   archeologische
líteratuur,   die   bíj   de   indíviduele   leden   aanwezíg   is.
Bij    gelegenheid   van   `de   volgende   vergaderíng,    op   5-10-1963,
brengt  Wiro   Heesters   verslag   uít   over   zijn   ínmíddels   afgeslo-
ten   onderzoek   te   Nijnsel.
In   december    1963   verschijnt   het   eerste   gestencild   mededelingen-
blad.   Er   wordt   een   beroep   gedaan   op   de    leden   om   altijd   vooraf
toestemmíng   aan   grondeigenaren   te   vragen,   voordat   men   iets   on-
derneemt   en   om   bovendien   de   vondsten   steeds   te   melden,   hetzij
via   het   bestuur,   hetzij   rechtstreeks   aan   dr.  Bohmers  .    Boven-
díen   worden   de    leden   opgeroepen,   goede   opgravingstekeningen
te   maken.   J.   De   Vries    stelt   hiervoor   de    in   Ned'erland   gebruike-
1íjke   symbolen   ter   beschikkíng.

De   eerste   jaarvergadering   vindt   plaats   op   25-1-1964.   Bij   de
bestuursverkíezíng   neemt   L.  Wilders    de   funktie   van   secretaris
over   van   Harry  Kuenen.    Dan   blijft   het   even   stíl.   Een   tiental
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1eden   gaan   op   30-1-1964    een   dagje    stenen   zoeken   bíj    de   neo-
iíthische   ateliers   van   Aubel    (Belgiè.).   op   6-5-i964   volgt   het
bericht,   dat    ín   het   weekeinde   van   23/24   meí   collega   Zuurdeeg
uit   Ede   zal   worden   geholpen   bij   de   opgraving   van   een   Hamburg-
víndplaats.   Bij   die   gelegenheid   wordt   nog   eens   benadrukt,   wat
het   hoofddoel   van   de   vereniging   is,    t.w.:    stimulering   van   ei-
gen   actíviteíten   der   leden,   hulpverlening   bíj   het   realiseren
van   opgravingsplannen,   verzameling,   registratie   en   publicatie
der   gegevens    in   eígen   kring   en   contact   hierover   met   het   B.A.I.

DE    OPGRAVING    KAPELWEG,    WESTELBEERS

ln   het   mededelingenblad   van   juli    1964   klinkt   wat   teleurstellíng
door.   Het    loopt   allemaal   níet   zo   vlot   als   was   verwacht   met   het
leggen   van   externe   contacten.   Binnen   het   be§tuur   heerst   een
gevoel   van   onzekerheid   en   gebrek   aan   houvast.    Om   zo   snel   moge-
1ijk   een   bindend   element   tussen   de   leden   te   realiseren,   wordt
een   opgraving    in   Westelbeers    op   touw   gezet.    Medelíd   G.   Van
Kemenade    heeft   daar   vondsten   gedaan,   díe   wijzen   op   zowel   Meso-
1íthicum   als   Jong-Paleolithícum   boven   elkaar   in   het   profiel.
Afhankelijk   van   de   voortgang   van   deze   opgraving   kan   men   daarna
gaan   assísteren   in   Horst-Sevenum   op   een   vindplaats   van   Jan   Van
Gemer t .

De   opgraving   Westelbeers   gaat   op   25    juli   van   start.   Het   wordt
een   succes.   Duidelijk   blijkt,   dat   dit   soort   activiteíten   de
leden   tot   samenhorigheid   brengt.   De   respons    ís   groot   en   tot
driemaal   toe   w`orden   de   niet   opgekomen   leden   ervan   ín   kennis
gesteld,   dat   het   werk   wordt   gecontinueerd,   waarbíj   tussentijds
verslag   wordt   gedaan   van   hetgeen   is   gevonden.    Op    19   september
wordt   het   graafwerk   beè.indigd.   Er    is   dan   een   terrein   van
12   x   5   m   met   de   schop   uitgegraven   en   ingetekend,   tot   een   diepte
van   gemíddeld    1,20   m.   Het   aantal   vondsten   ís   relatief   gering:
220   bewerkte   stukken   en    1254    stukken   afval,   met   daarnaast   nog
intere§sante   okerplaten,   waarvan   een   doorboord,   en   een   viertal
slagstenen.   Al   dít   materiaal   wordt   tot   het   Jong-Paleolithicum
gerekend.   Er   zijn   ook   nog   64   mesolithische   vondsten   gedaan.
Veel   1ater   zullen   anderen,   díe   geen   lid   zijn   geweest   van   de
W.O.S.,    de    publícatie   verzorgen    (Arts    en   Deeben,1976).

DE     ONDERGANG

Uit   het   mededelingenblad   van   december    1964   blíjkt,   dat   het   be-
stuur   nog   steeds   eraan   twijfelt,   of   met   de   tot   riu   toe   ontwik-
kelde   activiteíten   de   zo   ver   verspreid   wonende   leden   wel   vol-
doende   worden   bereikt.   Het   wíl   dit   punt   aan   de   orde   stellen   ín
de   vergadering   van    12   december,   waarin   ook   verslag   zal   worden
gedaan   van   de   opgraving   Westelbeers.   Het    is   het    laatste   wat   we
van   de   W.O.S.   vernemen,   want   kort   daarna   slaat   het   noodlot    toe.

Inmiddels   is   de   verstandhouding   tussen   dr.  Bohmers    en   zijn   nu
full-time    tekenaar   J.   De   Vries,   díe    in   de   W.O.S.   een   domíne-
rende   rol   speelt,   aanmerkelijk   verslechterd.   De   Vries   gaat
over   naar   de   Stichting   Z.W.0.,   maar   díe    stuurt   hem   uitgerekend
naar   het   B.A.I.   voor   het   te.kenen   van   stenen   werktuigen.   In   díe
tijd   verduistert  De   Vries    ongeveer   300   artef akten   uit   de   col-
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1ecties   van   het   B.A.I.    en   verkoopt   die   stuk   voor   stuk   in   Zuid-
Nederland   en   België.Hij   geeft   daarbij   als   motief ,dat   hij   ais
"beroeps"   geen   particuliere   collectie   meer   mag   hebben   en   dat
hij   daarom   zijn   bezittingen   van   de   hand   doet.Enkele   bestuurs-
1eden   en   leden   van   de   W.0.S.    kopen   volkomen   te   goeder    trouw.
Maar   G.Beex,de   provinciale   archeoloog   van   Noord-Brabant,   wordt
argwanend,wanneer   hij   in   het   zuiden   steeds   meer   stukken   ziet
opduiken,die   er   typ.ologisch   gezien   niet   thuis   horen.Hij   slaat
alarm,J.De   Vries   loopt   tegen   de   lamp   en   wordt   veroordeeld   tot
maandenlange   gevangenisstraf .
Dr.Bohmers   wordt   er   op   aangekeken,omdat   hij   De   Vries   indertijd
als   assistent   en   tekenaar   naar   het   B.A.I.   had   gehaald.Bovendien
worden   er   aan   boord   van   zijn   jacht   vuurwapens   aangetroffen,die
door   De   Vries   zijn   geleverd;   maar   tussen   dit   feit   en   de   dief-
stallen   bestaat   geen   enkel   verband,al   wordt   dit   wel   gesugge-
reerd.Bohmers   wordt   door   prof .dr.H.T.Waterbolk   op   non   actief
gesteld   en   wel   op   29   december    1964,de   dag   dat   hij   met   dr.Van
der   Waals,als   eerste   de   spectaculaire   vindplaats   van   Vermaning
in   Hoogersmilde   had   bezocht.Bohmers   kreeg   van   de   politierechter
een   boete   voor   wapenbezit,maar   men   heeft   verder   niets   onregel-
matigs   kunnen   ontdekken;   ook   de   fiscale  recherche    niet,die   als
laatste   troef   op   hem   werd   afgestuurd.
Bohmers   vroeg   in   januari   1967   zijn   ontslag   aan   dat   hem   eervol
werd   verleend.Hij   wendt   zich   volledig   af   van   de   archeologie
en   de   monografie   over   het   Jong-Paleolithicum   en   Mesolithicum,
waar   iedereen   al   jaren   op   gewacht   heeft,zal   nooit   meer   ver-
schijnen .
Voor   het   bestuur   van   de   W.0.S.    zijn   al   deze   ontwikkelingen
rampzalig.De   ondersteuning   van   het   B.A.I.    in   de   personen   van
De   Vries   en   Bohmers   is   weggevallen.Enkele   bestuursleden   willen
bovendien   wat   in   de   schaduw   blijven   met   hun   van   De   Vries   ge-
kochte   spullen.Er   wordt   geen   enkel   initiatief   meer   genomen.
De   werkgroep   wordt   niet   eens   opgeheven;de   W.O.S.    gaat   geruis-
1oos   ter   ziele...

EPIL00G

Vijf   jaar   later   ontvangen   de   voormalige   W.0.S.-1eden   een   brief ,
verzonden   door   Jan   Groels   en   Harry   Kuenen   op   30-3-1970.Het   is
een   uitnodiging   namens   het   bestuur   der   Stichting   '''t   Oude   Slot"
te   Zeelst   voor   een   vergadering   op   11   april   in   "t   Oude   Slot"voor
de   eventuele   oprichting   van   een   archeologische   werkgroep.
G.van   Weelden   uit   Eindhoven   stuurt,zonder   enige   ruggespraak   met
de   initiatiefnemers,een   oproep   aan   de   Brabantse   A.W.N.-1eden   om
op   dezelf de   plaats   en   tijd   bijeen   te   komen   voor   de   oprichting
van   een   A.W.N.-afdeling,maar   verschijnt   zelf   niet   ter   vergade-
ring.De   verwarring   is   kompleet.
Schri].ver   dezes,die   de   uitnodiging   van   twee   kanten   heeft   gekre-
gen   en   die   'op   het   punt   staat   tot   het   hoofdbestuur   van   de   A.W.N.
toe   te   treden,schaamt   zich   diep   voor   de   flater   van   Van   Weelden
en   bemiddelt.Op   die   dag   wordt   de   Archeologische   Werkgroep   '''t
Oude   Slot"   opgericht,die   nog   steeds   bestaat   en   die   het   ideaal
van   de   W.O.S.    continueert:professioneel   werkende   Steenti].d-
amateurs   te   organiseren   in   een   goede   verstandhouding   met   de
positieve   krachten   in   de   beroepswereld.De   Archaeologische   Werk-
groep   ''t   Oude   Slot"   nam   meteen   contact   op   met   het   B.A.I.    in
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Groningen.Prof .Waterbolk   kwam,tezamen   met   de   lndiase   student
Paddayya,poolshoogte   nemen   en   beloofde   wetenschappelijke   onder-
steuning.Kort   daarna   ging   dr   R.Newell   de   groep   instrueren   in
het   toepassen   van   een   door   hem   ontwikkelde   opgravingsmethode
van   een   tot   dan   toe   in   ons   land   ongekende   perfectie,gebaseerd
op   verwerking   van   de   gegevens   met   een   Philips   P.1100   computer.
De   groep   werd   aan   het   werk   gezet   op   de   mesolithische   site   Wes-
telbeers   en   heeft   daar   tot   1989   gegraven.Er   werden   zo'n   70.000
vondsten   gedaan   en   om   alle   gegevens   vast   te   leggen,moesten   per
vondst   80   cijfers   worden   ingevuld.
Ook   noodopgravingen   werden   uitgevoerd,zoals   op   de   vindplaats
"De   Aardborst"   bij   Oostelbeers.Daarnaast   werd   er   in   de   eerste
helf t   van   de   jaren   zeventig   enthousiast   gewerkt   aan   de   restau-
ratie   van   de   boerderij,waaraan   de   groep   zijn   naam   ontleende   en
waarin   ze   gevestigd   was.Dank   zij   de   8000   uren   eigen   inbreng
werd   de   restauratie   financieel   haalbaar.Intussen   werd   dan   ook
nog   onderzoek   verricht   naar   het   kasteel   van   Zeelst;op   een   deel
van   de   funderingen   daarvan   was   later   de   boerderij   gebouwd.

Oorspronkelijk   had   de   Archeologische   Werkgroep   "t   Oude   Slot"
geen   struktuur,maar   onder   de   bezielende   leiding   van   Jan   Groels
werd   er   hard   gewerkt.In   1978   werd   de   groep   omgezet   in   een   vere-
niging,die   momenteel   461eden   telt.
Opvallend   is,dat   er   uit   haar   gelederen   een   aantal   beroepsarche-
ologen   zi].n   voortgekomen,zoals   drs   W.van   der   Sande,de   huidige
provinciale   archeoloog   van   Drenthe,dr   N.Roymans,drs   N.Arts,drs
J.Deeben,door   wie   de   werkgroep   momenteel   is   ingeschakeld   voor
een   onderzoek   m.b.t.    het   Jong-Paleolithicum.Drs   J.Bazelmans
koos   anthropologie   als   studierichting.+
Kennelijk   is   de   groep   een   uitstekende   kweekbodem.Ze   realiseerde
wat   de   W.0.S.    in   zijn   kortstondige   bestaan   niet   tot   stand   kon
brengen *  Hieraan  kan  worden  toegevoegd onze redacteur  drs   H.Peeters

sinds   augustus   1989.Proficiat   Hans.
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