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INLEIDING    IN    DE    STEENTECHNOLOGIIL
ACHTERGRONDEN    BIJ    STEENBEWERKINGSTECHNIEKEN

door

Jan   Willem   van   der   Drift,

met   experimenten   door

Ton    van   Grunsven   en   Ad   Wouters

1.    DE   PSEUDO-ARTEFAKTEN   THEORIE

De  beoordeling  van  vroeg  en  midden-pleistocene  vondsten  bli].kt  geen  een-
voudige  zaak  te  zi].n.   Vanuit  de  hevig  botsende  standpunten  van  de  vorige
eeuw,   met  als  uitersten  de  verzamelaars  van  eolieten  (stenen  die  door  de
vroege  mens  zouden  zijn  benut  als  werktuig  vanwege  hun  handzame  natuur-
lijke  vormgeving)  en  de  creationisten  (die  het  idee  van  de  evolutie  af-
wezen),   is  een  consensus  gegroeid  omtrent  de  kenmerken  van  door  de  mens
bewerkte  stenen  (artefakten).   Onder  andere  Stapert   (1975)  heeft  dat  tot
uitdrukking  gebracht  in  zijn  pseudo-artefakten  theorie.

Volgens  die  theorie  zijn  uitsluitend  die  stenen  als  door  de  mens  bewerkt
te  herkennen  die  breuken  vertonen  die  ontstaan  zijn  door  "percussie"
(bedoeld  wordt  door  slagkracht).   Die  breuken  zouden  regelmatige  concen-
trische  slaggolven  vertonen,   een  goed  ontwikkelde  slagbult  en  een  duide-
lijk  restslagvlak.
Daar  tegenover  staan  de  stenen  met  natuurli].ke  breuken  (pseudo-artefak-
ten);   de  voornaamste  types  daarvan  zi].n  de  vorstbreuk  en  de  drukbreuk.
Stapert  (1975)  stelt  daarbij   dat  de  "vorstsplijting"  ontstaat  door  een
"splijtende  kracht  van  binnenuit"  waarbij   de  breuk  "om  de  korrels  heen

gaat  omdat  het  een  langzamer  proces  is"   (zie  noot  onderaan  volgende
pagina).   De  drukbreuken  zouden  ontstaan  door  bodembewegingen  (als
cryoturbatie  =  beweging  door  bevriezing,   en  gelifluctie  =  vervloeien
door  de  zwaartekracht),   en  gekenmerkt  zijn  door  onder  andere  "vlakke
slagbulten"  en  een  kleine  slagvlakrest.

Bestudering  van  veel  vondsten  dwingt  ons  echter  vraagtekens  bij   deze
theorie  te  plaatsen.   Zo  zijn  er  bi].voorbeeld  in  Bilzingsleben  (Mania  en
Weber,   1986)   veel  stenen  aanget.roffen  met  "vlakke  slagbulten",   een
kleine  slagvlakrest  en  onregelmatige  slaggolven,   terwi].1  de  stratigrafie
aantoont  dat  het  hier  manuports  betref t  en  de  gebruikssporen-analyse  uit-
wi].st  dat  het  werktuigen  waren.  Zijn  dat  dan  toch  pseudo-artefakten?  Dat
is  onvoorstelbaar.   Kennelijk  is  een  na  een  eeuw  van  debatten  bereikte
consensus  niet  afdoende  om  de  vondsten  te  verklaren.   Gelukkig  lukt  dat
met  een  beetje  basis-natuurkunde  en  enkele  experimenten  wèl.

2.    NATUURKUNDIGE   REGELS

2a   WAAROM   DE   STEEN   BREEKT:    STRAIN

Een  steen  breekt  niet  vanzelf ,   dat  kost  energie.   Die  energie  kan  komen  van
een  slag  met  een  andere  steen  bi].voorbeeld,   en  is  dan  te  berekenen  als:

E   =   m    .    v2

De  energie  (E)   is  dus  groter  naarmate  de  masssa  (m)   van  de  slagsteen  gro-
ter  ("zwaarder")   is  en  naarmate  de  snelheid   (v)   toeneemt.   Maar  niet  al  deze
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energie  draagt  bij   aan  de  kracht  van  de  breuk;   ná  de  slag  bewegen  de  slagsteen
en  de  gebroken  steen  immers  ook.   De  kracht  ontstaat  slechts  wanneer  de  bewe-
gingen  veranderen  bi].   de  slag,   immers  de  slagsteen  die  beweegt  wil  zijn  bewe-
ging  voortzetten  en  de  kernsteen  die  stilgehouden  wordt  wil  niet  wijken  (dit
is  het  principe  van  "de  wet  van  de  traagheid").   De  kracht  die  de  breuk  ver-
oorzaakt  is  te  berekenen  als:

F   =   m   .   a

De  slagsteen  drukt  dus  de  kernsteen  in  tijdens  de  botsing  in  de  richting  van
de  beweging  met  een  kracht  (F),   die  bepaald  wordt  door  de  massa  van  de  slag-
steen  (m)   en  de  afremming  ervan  (a).   Deze  uitwendige  kracht  veroorzaakt  in
de  kernsteen  een  inwendige  spanning  (stress).   Daarbi].   moet  u  zich  de  kern-
steen  eens  voorstellen  als  een  zeer  groot  aantal  zeer  kleine  bolletjes:   de
elementaire  deelt].es.   In  figuur  1  zi].n  enkele  van  die  hypothetische  elemen-
taire  deelt].es  sterk  vergroot  getekend.   In  de  bovenste  schets  zi].n  de  deel-
tjes  nog  gewoon  bolvormig.  Maar  daarnaast  is  aangegeven  wat  er  gebeurt  als
er  een  kracht  op  in  werkt.  Tengevolge  van  de  uitwendige  kracht  (pijltje
nummer  1)   ontstaat  er  een  spanning  in  het  bollet].e   (pi].1tjes  nummer  2).   Door
die  spanning  vervormt  het  bollet].e  tot  een  ellipsoïde  (ellips  nummer  3).   Die
vervorming  (strain)  is  het  sleutelbegrip  bij  elke  breuk:   in  de  onderste
schets  wordt  duideli].k  dat  samendrukking  in  één  richting  alti].d  gepaard  gaat

Dat  vorstbreuken  niet  artificiëei   zijn  spreekt  voor  zich,   maar  een
nadere   toelichting  van  het  proces   is  mede  verhelderend  voor  andere
breuktypes.   De   struktuur  van  vuursteen  kan   beschouwd  worden   als   een
gelei   (Schulz,1980);   populair   gezegd   is  de   steen  dus   vergelijkbaar  met.
een  gelatinepudding.   Er  zijn  dus   geen   echte  korrels   in  de   steen  en  er
zijn  geen   laag-of   splijtvlakken.   De   gelei   kan  wel   scheuren   (fissuur)
of  breken   (fractuur),   maar  doet  dat  niet  volgens   een  reeds   aanwezig
vlak,   dus  vuursteen  kan  nooit  splijten.   Bertouille   (1989)   verklaart  het
fenomeen  van  de  vorstbreuk  daarom  anders:   door   een   struktuurverandering
die   te  vergelijken   is  met  metaalmoeheid   (materiaalmoeheid).   Bij   afkoe-
ling   (in  de  nacht)   krimpt  de   aan  het   aardoppervlak   liggende  vuursteen
en  bij   verwarming   (overdag)   zet  hij   weer  uit.   Na   een   paar  miljoen  maal
inkrimpen   en   uitzetten   (dus   na   3ooo   á   27.ooo   jaar)   wordt  het  materiaai
zo  bros  dat  het  bij   het  minste  of  geringste  breekt.   De  direkte  aanlei-
ding  voor  de  bros   geworden   steen  om  te  gaan   scheuren  kan  bijvoorbeeld
ijskristalvorming  in  een  fossielholte  zijn.   Mijns   inziens   is  daarnaast
het   twee-componenten  karakter  van  de   steen   een  belangrijke   factor.   De
vuursteen-gelei  bestaat  uit  een  mengsel  van  water  en   siliciumdioxyde
(kiezelzuur),   en  bij   temperatuursfluctuaties  zal  het  kiezelzuur  niet
precies   in  dezelfde  mate  inkrimpen  en  uitzetten  als  het  water.   Zo  ont-
staan  er   spanningen   in  de   steen  die   tot  de   scheuring  bijdragen.   Moge-
lijk  staan  de  concentrische  ringen  op  het  vorstbreukvlak  in  verband
met   een  periodiek  verder   scheuren  o.i.v.   de  periodieke   temperatuurs-
schommeling.   De   ruwheid   of   '.korreligheid"   van  de  vorstbreuk   is  wellicht
terug  te  voeren  op  het  ontstaan  van  de  vuursteen.   Vuursteen  ontstaat  in
krijtlagen  onder  de  zeebodem  en  neemt  daarbij   niet  alleen  de  plaats   in
van  het  krijt,   maar  neemt  ook   iets  van  de  struktuur  ervan  over.   Bij   grof-
korrelig  krijt  ontstaan  er  in  de  steen  kiezelzuur-rijkere  en  kiezelzuur-
armere  gedeelten.   Daardoor   zijn  de   spanningen  bij   uitzetting  en  krimp
ongelijk  verdeeld,   wat  leidt  tot  een  oneffen  breukvlak.
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Fig.1.
In  de  uitgangstoestand   (boven)   zijn  de   elementaire  deeltjes  bolvormig.   Onder
invloed  van   een  uitwendige  kracht   (force   =   1)   ontwikkelt   zich   een   spanning
in  het  deeltje   (stress   =  2)   waardoor  het   gaat  vervormen   (strain   =   3).   Het
resultaat   is  dat  druk  gepaard  gaat  met  rek  in  de  andere  richtingen   (onder).

met  uitrekking  in  de  andere  richtingen,   en  als  de  vervorming  te  groot  wordt
met  scheuring  van  het  materiaal.   Voor  de  vervorming  (strain)   geldt  de  wet
van  Hooke:

materiaa|e|asticiteit  -  ËËË?Ï:1?koär:s?g=?=Ï:3Ëgeli=gte

De  materiaalelasticiteit  is  een  per  steensoort  constante  waarde.  De  strain
(lengteverandering)   is  dus  volgens  deze  wet  in  de  eerste  plaats  afhankeli].k
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van  de  kracht   (en  die  is  m   .   a).   Maar  de  uitgangslengte   (de  lengte  van  de
kernsteen  voor  zover  de  breuk  erdoor  loopt,   zie  v.   Grunsven,   1987)   en  het
oppervlak  waar  de  kracht  in  werkt  (zie  paragraaf  2b)  zijn  niet  minder  be-
langrijk.  De  materiaalelasticiteit  van  vuursteen  heeft  een  hele  hoge  waarde.
Er  is  dus  veel  kracht  nodig  voor  een  kleine  lengteverandering  (daarom  noe-
men  we  vuursteen  zeer  hard).  Maar  tegelijkertijd  is  er  slechts  heel  weinig
lengteverandering  mogeli].k;   als  de  maximum  samendrukking  of  de  maximum  rek
wordt  overschreden,   breekt  de  steen  (omdat  er  weinig  lengteverandering  mo-
gelijk  is  noemen  we  vuursteen  bros).

Dat  de  strain  het  sleutelbegrip  is,   is  ook  nog  anders  duidelijk  te  maken.
Een  wi].nglas  kan  in  een  drukkamer  gemakkelijk  onder  een  druk.  (stress)
van  een  kilogramforce  per  vierkante  centimeter  of  meer  worden  gebracht
zonder  dat  het  breekt.   Het  dunne  glas  kan  dus  enorme  krachten  en  span-
ningen  moeiteloos  doorstaan.   Dit  komt  omdat  de  druk  in  dit  voorbeeld
van  alle  kanten  tegeli].k  komt:   er  is  dus  geen  vervorming  van  het  glas.
Haal  je  het  nu  uit  de  drukkamer  en  leg  je  er  een  gewicht  van  een  kilo-
gram  op  dan  is  er  goede  kans  dat  het  glas  nu  wel  breekt:   de  kracht
werkt  nu  in  één  richting  samendrukkend  en  in  de  andere  richtingen  rea-
geert  het  glas  met  rek.   Door  die  vervorming  breekt  het.

2b   ISOTROPIE   EN   IDI0MORFIE

Zoals  in  paragraaf  1  al  is  aangegeven  is  spli].ting  alleen  maar  mogeli].k
wanneer  er  een  laagsgewi].ze  opbouw  is:   1eisteen  en  zandsteen  splijten  vol-
gens  de  sedimentatielagen,   grafiet  en  diamant  spli].ten  volgens  de  lagen  van
het  kristalrooster.  Maar  het  kristalrooster  van  kwarts  (kristallijn  kiezel-
zuur)   is  niet  gelaagd;   daarom  kan  kwarts  niet  splijten.   En  bij   kwartsiet
zijn  de  sedimentatielagen  bi].   de  omvorming  van  zandsteen  tot  kwartsiet
(onder  hoge  druk  en  temperatuur)   volledig  verkit,   dus  ook  dit  materiaal
spli].t  niet.   En  natuurlijk  kan  ook  vuursteen  (een  gelei)  niet  spli].ten.   Het
prettige  van  deze  niet  spli].tbare  gesteenten  is,   dat  niet  de  steen  maar  de
steenbewerker  zelf  de  richting  van  de  breuk  kan  bepalen.   In  niet  spli].tbare
gesteenten  kan  de  druk  zich  immers  in  alle  richtingen  op  geli].ke  wijze  voort-
planten.   Daarom  noemen  wij   die  stenen  "isotroop".

In  de  "isotrope"  vuursteen  plant  de  druk  zich  dus  in  de  richting  van  de
slag  voort.   Maar  toch  kan  de  richting  van  de  breuk  daar  50  graden  van  af-
wi].ken!   Om  dat  te  begrijpen  moet  u  zich  de  elementaire  deelt].es  eens  voor-
stellen  als  opeengestapelde  kubussen.   Figuur  2a  laat  zien  wat  er  gebeurt
als  er  op  één  zo'n  kubus  gedrukt  wordt:   de  druk  plant  zich  voort  op  beide
hieronder  gelegen  kubussen,   en  van  daar  op  meerdere  daaronder  gelegen
kubussen.   Driedimensionaal  gezien  (figuur  2b)   is  het  resultaat  dus  een
kegelvormige  drukverdeling.   De  zijden  van  die  kegel  wijken  alti].d  onder
een  voor  het  materiaal  typische  hoek,   daarom  noemen  we  deze  kegel  de  idio-
morfe   ("zichzelf  vormende")   kegel.   Bij   vuursteen  is  de  openingshoek  van  de
kegel  volgens  Beuker   (1983)   100  graden,   dus  de  zi].den  wijken  50  graden  af
van  de  slagrichting.
Overigens  doet  de  idiomorfie  niets  aan  de  isotropie  af :   als  de  vuursteen-
bewerker  de  kegel  in  een  andere  richting  laat  wijzen  zal  de  breuk  zich
daarbij   aanpassen,   de  mens  bepaalt  dus  de  breuk.   De  deelt].es  BINNEN  de
drukkegel  worden  platgedrukt  (als  figuur  1  onder),   de  elementaire  deelt].es
BUITEN  de  drukkegel  niet   (als  figuur  1   boven).   De  grootste  vervorming  zit
dus  op  die  overgang:   vandaar  dat  de  steen  breekt  langs  de  zijden  van  de
idiomorfe  kegel,   onder  een  hoek  van  50  graden  t.o.v.   de  slagrichting.
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Fig.   2a.

Druk  op  één  dee|tje  beí.nv|oedt  de  dee|tjes  die  daar  schuin  onder  |iggen   ,a,,
driedimensionaal   gezien  plant  de  druk  zich  dus  kegelvormig  voort   (b).
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De  doorsnede  van  de  kegel  wordt  steeds  groter  naarmate  je  verder  van  de  top
(het  slagpunt)   af  meet;   dus  het  oppervlak  waar  de  drukkracht  in  werkt  neemt
toe.   Volgens  de  wet  van  Hooke   (paragraaf  2a)  moet  de  strain  daarmee  even-
redig  afnemen.   Dat  betekent  dat  de  strain  op  gegeven  hoogte  zo  klein  wordt
dat  de  breuk  stopt:   de  idiomorfe  drukkegel  levert  meestal  een  doodlopende
breuk  op.

De  krachten  binnenin  de  kegel  wi].zen  zoals  gezegd  in  de  slagrichting:
het  zijn  drukkrachten,   en  een  breuk  binnen  de  kegel  is  dus  een  drukbreuk.
Als  de  steen  echter  buiten  de  kegel  breekt,   dan  komt  dat  omdat  een  deel
van  de  steen  achter  de  drukkegel  aan  getrokken  wordt:   het  zijn  TREK-
krachten  (trekbreuk).   Op  de  overgang  van  druk  naar  trek  is  de  druk  net
zo  groot  als  de  trek:   de  richting  van  de  kracht  is  hier  dus  neutraal.
Daarom  spreekt  Bertouille  (1989)  niet  over  de  "idiomorfe"  maar  over  de
"neutrale"  kegel.   Ik  wil  die  term  zoveel  mogelijk  vermi].den,   omdat  er
de  valse  indruk  uit  kan  ontstaan  dat  er  op  die  plaats  geen  spanning  zou
zijn;   de  spanning  en  vervorming  zijn  op  deze  "neutrale"  plaats  iiiiiners
].uist  op  hun  grootst.
Beuker   (1983)   geeft  aan  dat  de  openingshoek  van  de  kegel   100  graden  meet,
de  bij   Weiner   (1980)   afgebeelde  vuursteenkegel  meet  circa  105  graden,   en
ook  mijn  vondsten  en  experimentele  kegels  zitten  in  dj:e  buurt.   Volgens
Bertouille  echter  moet  de  openingshoek  volgens  berekening  120  graden  be-
dragen.   Dat  opmerkeli].ke  verschil  is  te  wijten  aan  het  "bulleuze"  karakter
van  vuursteen:   er  zitten  ontelbare  kleine  fossielholten  in  de  vuursteen
die  hem  een  soort  sponzige  struktuur  geven.   Het  gevolg  is  dat  de  breuk
afwisselend  door  de  vuursteengelei  gaat   (onder  een  hoek  van  60  graden  met
de  slagrichting  dus  volgens  de  berekende  hoek)   en  door  een  f ossielholte
(onder  een  hoek  van  0  graden  met  de  slagrichting),   de  werkeli].ke  hoek  is
daarom  kleiner  dan  de  berekende.
Vanzelfsprekend  betekent  dit  ook  dat  er  geen  sprake  is  van  een  zuiver
isotrope  stof .   Daarenboven  bevat  de  vuursteengelei  ook  nog  bi].zonder
kleine  kiezelzuurkristallen  (cryptokristalli].ne  kwarts) ,   fossiele  orga-
nische  verontreiniging  (koolstof  die  de  lichtdoorlatende  dus  zwarte  vuur-
steen  grijs  verkleurt  door  lichtweerkaatsing) ,   anorganische  verontreini-
ging   (metaaloxyden  die  een  bruine,   rode  of  groene  verkleuring  veroor-
zaken),   barsten  en  scheuren  (zoals  de  doodlopende  drukkegelt].es  die  ont-
staan  bij   botsingen  van  stenen  in  een  rivier),   gedeelten  die  zi].n  aange-
tast  door  materiaalmoeheid  of  uitdroging  (door  de  vernietiging  van  de
geleistruktuur  wordt  de  uitgedroogde  steen  licht-weerkaatsend  en  dus  wit
gepatineerd),   enzovoort.   We  kunnen  dus  niet  eisen  dat  de  praktijk  voor
100  procent  de  op  ideaalvoorstellingen  gebaseerde  theorie  volgt:   een
experimentele  onderbouwing  is  en  bli].ft  noodzakelijk.

3.    DE   VRIJE   AFSLAG_

3a   DE   VRIJE   VERENDE   HAND

De  ethnografen  vestigden  in  de  negentiende  eeuw  de  aandacht  op  het  gedrag
van  nog  levende  steentijdvolken  en  ze  beschreven  daarbij   de  door  hen  ge-
bruikte  steenbewerkingstechnieken.   Daardoor  ontstond  in  Europa  een  hernieuwde
interesse  in  de  prehistorische  stenen  werktuigen   (Harsema,1989).   Die  door  de
ethnologen  beschreven  technieken  werden  later  nagedaan  in  wat  we  noemen  de
"experimentele  arche-ologie".
Een  bekend  voorbeeld  daarvan  is  het  boekje  "Vakmanschap  in  vuursteen" van
J.   Beuker   (1983).   Bij   bijna  iedere  bewerking  werd  de  te  breken  kernsteen  in
de  vrije  verende  hand  gehouden  en  daarom  noemen  wi].   deze  uit  de  ethnografie
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Als  de  drukkegel  de  buitenkant  van  de  steen   snijdt,   ontstaat  een   schelpvormige
breuk   (a).   Nabij   een   ribbe   is   er  veel   rek  mogelijk,   dus   ontstaat  een  kling
(b  op  doorsnede,   c  op  vooraanzicht).   Zonder  ribbe  ontstaat  een  korte  brede
afslag   (d   op  doorsnede,   e   op  vooraanzicht).
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stammende  technieken  de  "vri].e  afslag"  techniek.   De  steenbewerker  was  niet
geïnteresseerd  in  het  maken  van  doodlopende  idiomorfe  drukkegelt].es  en
daarom  sloeg  hij   niet  midden  op  de  kernsteen,   maar  koos  hij   zorgvuldig  een
plekje  aan  de  rand  van  de  steen  en  gaf  de  slag  zorgvuldig  richting.

3b   HET   AFSLAGMODEL   VOLGENS   DE   VERVORMINGSTHEORIE

Doordat  de  vuursteenbewerker  de  slag  aan  de  rand  van  de  bovenzi].de   (het
slagvlak)  van  de  kernsteen  plaatst  en  iets  naar  buiten  toe  richt,   sni].dt  de
idiomorfe  kegel  als  aangegeven  in  figuur  3a  de  zijwand  van  de  kernsteen.   U
weet  nog  uit  figuur  1  dat  de  elementaire  deelt].es,   wanneer  ze  V`erticaal
samengedrukt  worden,   horizontaal  moeten  rekken.   Nu  echter  de  buitenwand  van
de  kernsteen  nabij   is,   kunnen  de  deeltjes  het  gemakkelijkst  dáár  naar  toe
rekken,   daar  is  immers  niets  dat  de  rek  tegen  gaat.   De  meeste  vervorming
(strain)   zit  nu  dus  niet  meer  langs  de  buitenkant  van  de  drukkegel,   maar
ergens  dichter  bij   de  buitenwand  van  de  steen.   Het  model  van  de  breuk  is
daarom  geen  kegel  meer,   maar  een  schelpvorm,   zoals  in  figuur  3a  gestippeld
is  weergegeven.   De  vorm  van  de  afslag   (zoals  we  deze  schelp  noemen)   is  dus
wel  gebaseerd  op  de  idiomorfe  kegel,   maar  is  onder  invloed  van  de  richting
en  kracht  van  de  slag  en  de  plaatsing  van  de  slag  ten  opzichte  van  de  bui-
tenwand   vervormd.
De  invloed  van  de  buitenwand  van  de  kern  wordt  nog  duidelijker  in  figuur  3b
t/m  e.   In  figuur  3c  is  geschetst  hoe  een  slag  in  het  verlengde  van  een  ribbe
boven  op  de  kernsteen  wordt  geplaatst.   In  figuur  3b  is  hetzelfde  in  zi].aan-
zicht  getoond;   daarbij  wordt  duidelijk  dat  de  slag  ook  iets  naar  de  buiten-
wand  van  de  kern  toe  is  gericht.   De  horizontale  rekvervorming  is  in  figuur  3c
met  horizontale  pi].1en  gesymboliseerd.   Links  en  rechts  naast  de  ribbe  wi].kt
de  steen  terug;   er  is  dus  niets  dat  die  rekvervorming  naar  links  en  rechts
tegen  houdt.   Daardoor  is  deze  vervorming  erg  groot,   dus  hoeft  de  horizontale
rekvervorming  naar  voren  toe  uit  de  kern  (in  figuur  3b  met  horizontale  pij-
1en  aangegeven)   slechts  minimaal  te  zijn.   Wanneer  de  buitenwand  géèn  in-
vloed  zou  hebben,   zou  de  breuk  verlopen  volgens  de  idiomorfe  kegelvorm,   dus
onder  een  hoek  van  50  graden  met  de  slagrichting.   Dan  zou  ].e  de  grootste
strain  in  f iguur  3b  aan  kunnen  geven  met  schuin  naar  beneden  en  naar  achte-
ren  gerichte  pijlen.   Om  nu  tot  de  werkeli].ke  situatie  te  komen,   moeten  we
uitgaan  van  die  schuin  naar  beneden  achterwaarts  gerichte  strain  en  er  de
invloed  van  de  buitenwand,   dus  de  horizontale  strain,   bij   optellen.   Dat  is
in  figuur  3b  gedaan:   de  werkeli].ke  hoofdstrainrichting  is  op  enkele  plaat-
sen  aangegeven  met  de  pi].1en  met  gesloten  zwarte  punt.   Op  die  plaatsen  zal
de  breuk  in  de  door  deze  pijlen  aangegeven  richting  verlopen.   In  figuur  3b
is  de  werkelijke  hoofdstrainrichting  overwegend  verticaal,   evenwijdig  aan
de  ribbe.   Daardoor  ontstaat  een  breuk  die  meer  dan  twee  maal  zo  lang  is  als
breed,   het  afgebroken  deel  noemen  we  dan  een  kling  en  de  kern  vertoont  een
klingnegatief .
Wanneer  exakt  dezelfde  slag  (even  krachtig  en  ook  zo  naar  de  buitenwand  toe
gericht)   boven  een  zi].wand  zönder  ribbe  wordt  geplaatst  gebeurt  er  iets  heel
anders.   De  zijdelingse  rekvervorming  wordt  nu  door  de  links  en  rechts  aan-
wezige  steenmassa  tegengewerkt.   Dit  is  in  figuur  3e  aangegeven:   de  horizon-
tale  pi].len  zi].n  kleiner  dan  in  figuur  3b.   Toch  is  de  vertikale  drukvervor-
ming  net  zo  groot,   dus  moet  ook  de  totale  horizontale  rek  net  zo  groot  zi].n
als  in  het  vorige  voorbeeld.   Die  rek  kan  nu  alleen  maar  naar  voren  toe  uit
de  kernsteen  wi].zen:   de  horizontale  pi].1en  in  figuur  3d  zijn  dan  ook  fors.
Met  behulp  hiervan  en  van  de  idiomorfe  kegelstrain  kan  weer  de  hoofdstrain-
richting  worden  bepaald,   de  pi].len  met  de  gesloten  punt  in  figuur  3d.   De
slag  is  volledig  ongewijzigd,  maar  toch  is  het  resultaat  nu  geen  kling  maar
een  korte  waaiervormige  dikke  afslag.  Blijkbaar  staat  of  valt  het  ontstaan
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van  een  kling  met  de  mogeli].kheid  of  onmogelijkheid  van  grote  zi].delingse
rekvervorming .

3c   HET   AFLSLAGMODEL   VOLGENS   DE   SPANNINGSZONESTHEORIE

Wanneer  er  druk  wordt  uitgeoefend  op  het  oppervlak  van  een  isotrope  stof ,
dan  ontstaan  er  in  die  stof  zones  met  een  bepaalde  spanning.   Zo  zal  de
spanning  een  centimeter  links  van  het  drukpunt  vergelijkbaar  groot  zi].n
(maar  met  een  tegengesteld  draaimoment)  als  een  centimeter  rechts  van  het
drukpunt.   Die  zones  gaan  vanuit  het  oppervlak  onder  een  rechte  hoek  de
isotrope  stof  in,   en  buigen  dan  zodanig  af  dat  de  zones  van  links  en  rechts
elkaar  onder  een  rechte  hoek  kruisen.   Deze  zones  van  "hoofdspanning"  zijn
in  figuur  4a  weergegeven  met  fijne  stippellijnen.   De  breuk  probeert  een
vlak  te  volgen  van  gelijk  gerichte  spanning  (maximale  tangentiële  span-
ning)   en  dat  betekent  dat  de  breuk  de  drukzones  onder  een  hoek  van
45  graden  snijdt.   De  breuk  heeft  daardoor  in  het  ideale  geval  een  para-
boolvorm,   wanneer  de  zi].wand  van  de  kern  volkomen  vlak  is  zal  er  dus  een
afslag  ontstaan  met  een  schopvormige  omtrek  zoals  in  figuur  4a  is  aangegeven
(dikke  liJ.n,.

Fig.   4.
De  korte  brede  afslag  verlooopt   in  het   ideale  geval   waaiervormig  omdat  de
drukgolf   zich  paraboolvormig   (pijlen)   voortplant   (a   op  vooraanzicht).
Echter  bij   het  allereerste  begin  van  de  breuk  verdeelt  de  druk  zich  nog
bolvormig   (b  op  doorsnede)   waardoor  de   slagbult  ontstaat.   De   richting  van
de  breuk  wijkt   in  dit   ideale   geval       graden   af   van  de   richting  van  de   slag,
waarbij        =45-     /2   en        is   in   het   geval   van   vuursteen   60   graden.
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Op  dwarsdoorsnede  zou  je  hetzelfde  verwachten:   een  min  of  meer  parabool-
vormige  breuk.   Omdat  de  zones  van  geli].ke  spanning  haaks  staan  ten  opzichte
van  de  buitenkant  van  de  steen,   verlopen  ze  op  dwarsdoorsnede  (figuur  4b)
een  klein  beet].e  afwi].kend,   dus  er  ontstaat  geen  zuivere  parabool  wanneer
je  ze  onder  een  hoek  van  45  graden  kruist.  Maar  er  gebeurt  ook  nog  iets  heel
anders:   bi].   het  begin  van  de  breuk  (het  slagpunt)   vertoont  de  dwarsdoorsnede
een  forse  bobbel   (slagbult  of  bulbus).   Volgens  Bertouille  (1989)  komt  dat
omdat  de  breuk  hier  eerst  een  bolvorm  (bol  van  Boussinesq)   volgt.   Je  zou  je
kunnen  voorstellen  dat  bi].  het  allereerste  begin  van  de  breuk  de  drukgolf
nog  niet  "weet  dat  hij   er  aan  de  andere  kant  weer  uit  kan".   De  druk  verdeelt
zich  dan  zonder  enige  voorkeursrichting,   dus  als  een  bol;   en  de  breuk  volgt
het  oppervlak  van  deze  bol.   Pas  als  de  breuk  een  deel  van  die  bol  heeft  ge-
volgd  "ontdekt  de  drukgolf  dat  er  een  uitweg  is"  en  vervolgt  zi].n  weg  para-
boolachtig .

3d   VRIJE   AFSLAG   VARIATIES

Als  we  de  theorie  in  de  praktijk  willen  brengen  gaat  het  al  direkt  bi].  het
eerste  experiment,   in  figuur  5a,   mis.   Het  bli].kt  onmogelijk  om  van  een  ronde
kernsteen  een  afslag  te  verwi].deren,   omdat  de  slagkracht  afketst.  Het  aller-
eerste  dat  de  steenbewerker  moet  doen  is  daarom  zoeken  naar  een  vlak  waar
op  geslagen  kan  worden  en  dat  bij   voorkeur  onder  een  scherpe  hoek  staat  met
het  vlak  waar  de  afslag  wordt  afgebouwd.   Bij   grillige  vuursteenknollen  is
dit  goed  te  realiseren,  maar  het  lukt  ook  al  bij   een  grote  afgeplatte  rol-
steen:   de  smalle  zi].den  kunnen  daar  als  slagvlak  dienen  en  de  vlakke  zi].den
als  afbouwvlak.   Het  verwijderen  van  één  of  enkele  afslagen  levert  (naast  de
afslagen  die  al  kunnen  dienen  als  mes  of  schraper)  zo  al  een  snijdend  werk-
tuig:   een  chopper.   Door  de  steen  om  te  draaien  en  ook  naar  de  andere  zijde
afslagen  te  verwijderen  ontstaat  een  bifaciaal  (tweezijdig)  bekapte  snede:
een  chopping  tool.   Daarbi].   kan  natuurli].k  handig  gebruik  gemaakt  worden  van
de  vooraf gaande  afslagnegatieven  door  die  als  slagvlak  te  benutten  voor  een
volgende  afslag.   Dit  meest  eenvoudige  arbeidsconcept  kunnen  we  het  Clacton-
concept  noemen.  Met  dat  Clacton-concept  is  het  al  mogeli].k  om  vuistbijlen  te
maken,   van  het  in  figuur  5b  afgebeelde  type.   Eigenli].k  is  zoiets  gewoon  een
rondom  bekapte  chopping  tool;   het  blijft  een  dik  en  plomp  instrument,   omdat
de  drukkegel  nooit  erg  schuin  gericht  kan  worden  en  de  verwi].derde  afslagen
dus  altijd  kort  zi].n.

De  volgende  stap  in  de  technische  ontwikkeling  is  het  beter  benutten  van  het
afbouwvlak.   In  plaats  van  die  kleine  korte  afslagen  die  bij   figuur  5b  ont-
staan,  kan  hetzelfde  stuk  steen  ook  een  veel  grotere  afslag  opleveren,  mits
er  daartoe  een  geschikt  slagvlak  gemaakt  wordt.   Uitgaande  van  een  kernsteen
als  figuur  5b  ontstaat  door  een  deel  van  de  snijdende  rand  weg  te  kappen
figuur  5c:   de  schildpadkern  of  tortoise.   Het  principe  om  zo  het  afbouwvlak
optimaal  te  benutten  noemen  we  het  Levallois-concept.   Wat  er  bij   de  breuk
gebeurt  is  gedeelteli].k  goed  te  verklaren  met  de  spanningszonestheorie.   De
voorkant  van  de  kernsteen  vertoont  nameli].k  op  doorsnede  gezien  een  lichte
kromming  die  de  paraboolvorm  benadert.   De  breuk  neigt  ertoe  om  binnenin  de
kern  een  paraboolvorm  te  volgen,   dus  de  breuk  zal  gemakkelijk  parallel  aan
het  afbouwvlak  blijven.  Met  als  resultaat  een  grote  vrij   dunne  afslag.  Maar
ook  de  vervormingstheorie  komt  ons  goed  van  pas;   bij   het  Levallois-concept
wordt  ook  het  principe  dat  de  afslag  door  de  zi].delingse  rek  de  ribben  volgt
in  de  praktijk  gebracht.   Bij   figuur  5c  zijn  de  ribben  weinig  geëxponeerd,
dus  is  de  afslag  schopvormig  tot  ovaal.  Maar  heel  vaak  kiest  de  steenbewerker
voor  het  aanbrengen  van  twee  forse  ribben  in  een  V-vorm,   waardoor  de  afslag
de  ribben  volgend  ook  deze  vorm  krijgt:   de  zogenaamde  Levallois-spits,   die
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Fig.   5.
SLAGVARIATIES;   a   ronde   kernsteen  maakt   vrije   afslag   onmogelijk,   b  plompe
biface  met  korte  af slag,   c  tortoise-kern  met  Levallois-af slag,   d  ovale  rol-
steen  met  cortexkling,   e  opgebruikte  kern  met  kernvoetkling,   f  ronde   steen
op  aambeeld  met  hemiliet  door  bufferbreuk.

o.a.   als  spitsschaaf  werd  benut  (zie  Van  Uum-Wouters,   fig. 9 ).   Hand  in  hand
met  deze  verbeterde  afslagtechniek  ging  natuurli].k  ook  de  verbetering  van  de
bifaces  (vuistbijlen).  Door  net  als  bij   de  schildpadkern  een  klein  slagvlakje
aan  te  brengen  op  de  snede  van  de  vuistbi].1  kon  een  afslag  gemaakt  worden  die
ver  tot  over  het  midden  van  de  vuistbijl  doorliep,   zodat  een  slankere  biface
ontstond .
Hoewel  het  de  bewerker  hier  om  de  kern  (vuistbijl)   te  doen  was,   en  niet  om  de
afslagen,  zien  de  afslagen  er  bij  deze  techniek  toch  typisch  Levallois-
achtig  uit   (Van  Grunsven,1990).
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Vanzelfsprekend  kan  het  Levallois-concept  ook  gebruikt  worden  om  klingen  te
maken,   de  "1ivres  de  beurre"  klingtechniek  van  le  Grand  Pressigny  (figuur  6a,
naar  Kelterborn,   1980)   steunt  op  dat  principe.   Maar  de  klingproduktie  in
reeksen  benut  ook  nog  een  heel  andere  grondgedachte:   niet  langer  het  opti-
maliseren  van  één  afbouwvlak  staat  centraal,   doch  het  optimaal  benutten  van
het  gehele  volume  van  de  kernsteen.   We  zouden  dat  het  ].ong-paleolithisch
klingenconcept  kunnen  noemen.   De  ideale  grondstof  daarvoor  is  een  langge-
rekte  en  op  dwarsdoorsnede  iets  ovale  kernsteen  (b.v.   de  Maasei  vuursteen-
knollen)  waarop  aan  één  top  een  slagvlak  wordt  gemaakt  zoals  in  figuur  5d.
Bij   zo  een  knol  is  de  mogelijkheid  tot  grote  zi].delingse  rekvervorming  bij
uitstek  aanwezig  en  daarom  kan  er  direkt  een  kling  van  geslagen  worden
zönder  dat  er  eerst  een  ribbe  gemaakt  wordt   (figuur  5d  naar  Van  Grunsven,
1987).   De  randen  van  het  negatief  van  de  eerste  kling  (cortexkling)   dienen
vervolgens  als  ribben  voor  de  volgende  klingen.   Het  grote  verschil  tussen
de  Levallois-kern  en  deze  klingenkern  is  dat  hier  niet  slechts  de  voorkant
maar  de  hele  kern  de  paraboolvorm  benadert.
Bertouille  (1989)   spreekt  daarom  van  een  driedimensionale  paraboolvormige
kern:  met  slechts  kleine  correcties  aan  het  slagvlak  kan  het  volledige
volume  van  de  kern  in  principe  nuttig  gebruikt  worden.   Als  de  klingenkern
ver  opgebruikt  is,   ontstaan  er  toch  wel  vaker  problemen:   bij   een  dunne  kern
gaat  zoals  in  figuur  5e  te  zien  is,   de  idiomorfe  kegel  de  achterkant  sni].den.
De  grootste  strain  kan  dan  in  plaats  van  de  voorkant  te  volgen  naar  achteren
afbuigen.   De  steen  breekt  dan  achterwaarts  (plunging)   zodat  de  kling  de  hele
voet  van  de  kernsteen  mee  neemt  (kernvoetkling  of  outre-passé).

Om  misverstanden  te  vermi].den  is  een  korte  toelichting  m.b.t.   de  klingen-
kernpreparatie  op  zíjn  plaats.   Waar  Beuker   (1983),   in  een  poging  de  leek
iets  te  verduideli].ken,   stelt  dat  de  preparatie  van  een  rib  "noodzakelijk"
is,   en  hij  dit  illustreert  met  een  tekening  als  in  figuur  6b,  wordt  hi].
nu  ook  door  archeologen  vaak  te  letterli].k  aangehaald.   Het  mag,   ook  voor
Beuker  zelf ,   duidelijk  zijn  dat  zulk  een  kernpreparatie  onmogelijk  is:   de
slaghoek  van  de  preparatie-afslagen  (hoek       )  is  beduidend  groter  dan
90  graden;   met  figuur  5a  voor  ogen  is  dit  volslagen  onhaalbaar.   In  het
geval  van  de  neolithische  livre-de-beurre  preparatie  zit  de  preparatie-
hoek         aan  de  zi].kant  van  de  kern,   zodat  de  uiteindeli].ke  hoek  die  de

T:=fTi:--=ïjiïï-iï:__--l-ïif
`

Fig.    6.
Kernpreparaties:   a.   "Livre  de   beurre"   klingentechniek   (naar  Kelterborn,1980).
b.   Kernpreparatie   (naar   Beuker,1983).   c.   Kamkling   op   een   gekantelde   kern.
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ribbe  op  de  kamkling  maakt  wel  degelijk  groter  is  dan  90  graden  (figuur  6a
bij   de  pijl).  Maar  bij   de  jong-paleolithische  kamklingen  wi].zen  de  afslagen
van  elkaar  af  en  is  de  hoek  van  de  ribbe  doorgaans  scherp.   Dat  duidt  er  op
dat  de  kern  al  vóór  de  preparatie  een  uitstekende  ribbe  had.   Hetzij   van
nature,   hetzij   doordat  een  grote  knol  in  brokken  werd  opgedeeld,   hetzij
doordat  een  oude  slagrand  na  kanteling  van  de  kern  (zoals  in  figuur  6c)
als  ribbe  benut  werd.   Daarenboven  heeft  Van  Grunsven   (1987)   bewezen  dat
noch  absoluut  verse  vuursteen  noch  kernpreparatie  noodzakelijk  zijn;   de
voornaamste  vereisten  voor  klingproduktie  zijn  een  scherp  oog  en  een  vaste
hand .

4.    HAMER   EN   AAMBEELD   TECHNIEKEN

4a   HET   CHOPPER   CHOPPINGTOOL   COMPLEX

Met  de  vri].e-afslag-techniek  was  de  steen  in  figuur  5a  niet  kapot  te  kri].gen.
Maar  door  hem  op  een  aambeeld  te  leggen  zoals  in  f iguur  5f  en  er  dan  pas  op
te  slaan,   lukt  het  wel  degelijk.
Volgens  Mania  en  Weber   (1986)   is  die  techniek  bi].zonder  vaak  in  Bilzingsleben
toegepast:   ze  spreken  daar  van  "Zertrümmerung".   Mania  en  Weber  hebben  getracht
de  zo  gemaakte  werktuigen   (wel  46%  daarvan  is  gemaakt  op  door  Zertrümmerung
ontstane  brokken)   te  benoemen  als  eindschaven,   zijschaven,   Levallois-spitsen,
bifaces  enzovoort,   maar  al  hun  pogingen  daartoe  liepen  op  niets  uit.   Dat  ver-
baast  ons  geenszins:   die  klassieke  typologie  berust  immers  op  gebruik  van  de
vri].e-afslag-techniek  (paragraaf  3)  en  de  werktuigen  zi].n  ].uist  produkten  die
met  die  techniek  niet  te  maken  waren.   De  produkten  van  Bilzingsleben  en  van
vele  andere  vindplaatsen  waar  vooral  hamer-en-aambeeld-techniek  werd  toege-
past  zoals  Vertesszöllös  (enigzins  vergeli].kbaar  met  Jabeek  in  ons  land)  en
Heidelberg  (dat  bij   ons  zijn  tegenhanger  o.a.   in  de  stuwwallen  vindt)   zijn
niet  volgens  die  klassieke  typologie  in  te  delen,  maar  wel  volgens  de  voor
deze  technieken  opgestelde  typologie  in  Archaeologische  Berichten  10
(Wouters,   Franssen  en  Kessels,1981).   Kenneli].k  staan  deze  vondstcomplexen
(Peeters  et  al.,1988a)   volkomen  los  van  de  Acheul  en  Moustier  tradities
(Peeters  et  al.,1988b)   (hoewel  nog  niet  vast  staat  of  ze  niet  toch  van  de-
zelfde  mensengroepen  kunnen  stammen)  maar  hebben  ze  wel  onderling  gemeenschap-
peli].ke  morfologisch-technologische  kenmerken.   Daarom  vatten  we  al  deze  hamer-
en-aambeeld   tradities  samen  onder  de  naam  Chopper-Choppingtool-Complex   (CCC).

Op  enkele  punten  blijkt  de  publicatie  van  Mania  en  Weber  tot  lichte  ver-
warring  te  hebben  geleid.   Zo  staat  men  verbaasd  dat  er  voor  25%  Levallois-
techniek  zou  zijn  gebruikt  zonder  dat  dit  leidde  töt  gestandaardiseerde
afslagwerktuigen.  Het  begrip  Levallois  is  hier  duidelijk  niet  gebruikt  als
in  paragraaf  3d  is  omschreven,   maar  om  aan  te  geven  dat  er  een  slagvlak-
preparatie  lijkt  te  zi].n.  Zeer  verwarrend  bli].kt  de  stelling  dat  Vertess-
zöllós  wél  een  pebble-tool  of  micro-chopper-industrie  zou  zijn  en
Bilzingsleben  niet.   Mania  en  Weber  bedoelen  daarmee  echter  dat  in  Vertess-
zöllós  zeer  veel  choppers  voorkomen  en  in  Bilzingsleben  ].uist  zeer  veel
afslagwerktuigen:   het  gaat  hier  dus  om  een  getalsmatige  definitie  van  de
industrie.   Voor  ons~is  dat  veel  minder  interessant  dan  de  technologische
definitie  van  de  industrie;   onderzoek  daarnaar  maakt  duideli].k  dat  de
choppers  en  de  afslagen  van  de  genoemde  vindplaatsen  zelden  of  nooit  ge-
maakt  zijn  met  de  vrije-afslag-techniek.   In  beide  vindplaatsen  is  het  ge~
bruik  van  hamer  en  aambeeld   (Zertrüinmerung)   allesoverheersend  aanwezig  en
dus  worden  beide  technologisch  als  CCC  beschouwd.

14



4b   DE   BUFFERTECHNIEK

Het  gebruik  van  hamer  en  aambeeld  levert  een  heel  aantrekkeli].ke  hypothese
op  omtrent  hoe  de  vroege  mensachtigen  ertoe  kwamen  om  stenen  werktuigen  te
maken.   Nog  heden  ten  dage  gebruiken  chimpansees  in  West-Afrika  soms  hamer  en
aambeeld  om  noten  te  kraken,   dus  ligt  het  voor  de  hand  dat  de  vroege  mens-
achtigen  soms  hamer  en  aambeeld  gebruikten  om  botten  te  kraken  van  kadavers
om  zo  het  voedzame  merg  te  bereiken.   Tevens  konden  de  scherpe  botsplinters
behulpzaam  zi].n  om  het  kadaver  verder  uit  te  slachten.  Het  kon  zo  niet  uit-
blijven  dat  ook  zo  nu  en  dan  stenen  braken,   doordat  er  te  hard  geslagen  werd
of  misgeslagen,   of  misschien  wel  doordat  hongerige  mensachtigen  stenen  kapot-
sloegen  om  aan  soortgenoten  hun  zin  in  beenmerg  te  kennen  te  geven.   De  scherpe
steensplinters  bleken  (vooral  wanneer  de  huid  van  het  kadaver  de  botten  onbe-
reikbaar  maakte)   een  goede  vervanging  voor  de  scherpe  botsplinters.   De  steen-
bewerking  begon  zo  eigenlijk  lukraak  en  spelenderwi].s,   maar  mettertijd  ver-
anderde  de  hamer-en-aambeeld-techniek  in  een  "weloverwogen  arbeidsproces":
met  een  welbewuste  keuze  van  grondstof fen  en  een  doordachte  positionering  op
het  aambeeld  en  een  doelgerichte  slagtechniek.   Om  dat  te  benadrukken  en  omdat
de  te  bewerken  steen  steeds  als  een  buf fer  tussen  hamer  en  aambeeld  in  werd
geplaatst,   heeft  Ad  Wouters  deze  techniek  de  buffertechniek  genoemd.
De  buf f ertechniek  was  niet  slechts  een  voor  de  hand  liggende  keuze  voor  de
vroegste  mensachtigen:   door  de  enorme  krachtopbrengst  en  de  daaruit  voort-
vloeiende  toepassingsmogelijkheden  bleef  de  buffertechniek  de  gehele  steenti].d
in  gebruik.
Dit  wordt  verduideli].kt  door  het  volgende  rekenvoorbeeld:   Stel  u  neemt  een
heel  gewone  glazen  knikker  in  uw  hand  en  slaat  er  dan  met  een  hamer  van  een
halve  kilo  op.   De  snelheid  van  die  slag  bedraagt  laat  ons  zeggen  10  meter  per
seconde.   Omdat  de  knikker  zo  klein  is  remt  hi].   de  hamerslag  bi].na  niet  af  en
daarom  veert  de  hand  die  hem    vasthoudt  wel  25  centimeter  mee  met  de  slag
voordat  de  hamer  tot  stilstand  komt.  We  kunnen  dan  uitrekenen  hoe  lang  de  af-
remming  duurt:   het  tijdsverloop  is  gelijk  aan  de  afgelegde  afstand   (0,25  me-
ter)   gedeeld  door  de  gemiddelde  snelheid   (van  10  naar  0  meter  per  seconde  dus
gemiddeld  5  m/s).   Dus  de  afremming  duurt  0,05  seconde.   De  mate  van  afremming
of  acceleratie  is  gelijk  aan  de  snelheidsverandering  (10  m/s  minus  0  m/s)  ge-
deeld  door  de  duur  van  de  afremming   (0,05  s),   dus  de  mate  van  afremming  is
200  meter  per  seconde  in  het  kwadraat.
U  heeft  in  paragraaf  2a  gezien  dat  de  kracht  gelijk  is  aan  de  ma,ssa  vermenig-

:Ï:SÈgtoT:tkí:oTai?aïa=f?fï=:nï26g-=/è2;'isd:?1Ï?kk=?ih:83bË?:Ëg=.iËeïier
kracht  van  100  Newton  is  te  vergeli].ken  met  een  op  de  knikker  rustend  gewicht
van  10  kilogram,   dus  de  knikker  breekt  niet.
Maar  nu  legt  u  de  knikker  op  de  stoep,   die  fungeert  nu  als  aambeeld.   En  dan
slaat  u  er  weer  op  dezelfde  manier  op  (0,5  kg,10  m/s).   De  stoep  veert  niet
mee,   dus  de  afremming  is  al  na  1  millimeter  volledig.   Als  we  nu  de  hele  be-

á?Ï?=;ngew=?:en?i=p?ÏieË:á:ti=udg?r3ár?=Ín?t?:Ë?::swgio38:ogsci7g8.tËn
daaruit  volgt  dat  de  krachtopbrengst  toeneemt  van  100  Newton  in  de  vrije
hand  naar  25.000  Newton  op  een  aambeeld!   Die  kracht   van  25.000  Newton  komt
overeen  met  een  op  de  knikker  rustend  gewicht  van  2500  kilo  dus  van  drie  mid-
delgrote  auto's;   allicht  dat  de  knikker  dan  breekt.

In  dit  rekenvoorbeeld  ben  ik  uitgegaan  van  een  gelijkmatige  afremming,   in
werkelijkheid  verloopt  de  afremming  abrupter:   met  korter  durende  en  hoger
liggende  waarden  en  met  langer  durende  en  lager  liggende  waarden  naast  el-
kaar.   In  feite  worden  dus  hogere  piek-krachten  bereikt.  Maar  ook  dan  blijft
het  verschil  tussen  de  vri].e  slag  en  buffertechniek  evident.
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4c   HET   KRACHTENSPEL

De  toepassing  van  de  buffertechniek  mag  dan  wel  eenvoudig  zijn,   de  verklaring
van  de  erbij   optredende  krachten  is  gecompliceerder  dan  bij   de  vri].e-afslag-
techniek.   Bertouille  (1989)   gaat,   omdat  de  meeste  experimentatoren  volgens
zijn  zeggen  deze  techniek  niet  interessant  vinden,   er  niet  dieper  op  in.   Hi].
noemt  de  buf fertechniek  "taille  avec  plan  de  rupture  imposé"  om  aan  te  geven
dat  de  breuk  alti].d  van  slagpunt  naar  aambeeld-raakpunt  loopt,   maar  in  de
prakti].k  blijkt  dat  slechts  zeer  ten  dele  op  te  gaan.   In  werkeli].kheid  is  er
heel  vaak  een  zi].delingse  breuk,  waardoor  er  een  afslag  ontstaat,   of  zi].n  er
meervoudige  breuken  die  éénklaps-choppers  of  éénklaps-chopping-tools  opleveren
of  zelfs  triéders  en  polyeders.   Toch  kan  een  ervaren  steenbewerker  door  een
bewuste  techniek-en  grondstofkeuze  de  breuk  redelijk  voorspellen.   En  mocht
het  desondanks  fout  gaan,   dan  is  er  nog  genoeg  grondstof  om  het  opnieuw  te
proberen.   De  buffertechniek  stelt  namelijk  minder  hoge  eisen  aan  de  grondstof
dan  de  vri].e-afslag-techniek.  Zo  is  er  geen  slagvlak  nodig,  wat  al  blijkt  uit
figuur  5f ;   zelfs  stenen  van  het  formaat  van  een  knikker  kunnen  worden  bewerkt,
zoals  blijkt  uit  het  bovenstaande  rekenvoorbeeld,   en  uit  vondsten  en  experi-
menten  blijkt  dat  ook  met  afwijkende  grondstoffen  zoals  kwarts  en  kwartsiet
goed  gewerkt  kan  worden.   Bij   die  hernieuwde  poging  ontstaat  dan  in  enkele
seconden  alsnog  een  geslaagd  produkt.

Een  eerste  inzicht  in  de  optredende  krachten  biedt  figuur  5f .  Er  ontstaat  niet
alleen  een  drukkegel  vanuit  het  slagpunt,  maar  ook  vanuit  het  aambeeld-raak-
punt.   Bij   de  drukkracht  van  bovenaf  moet  je  nu  om  de  plaats  van  de  grootste
strain  te  bepalen  tevens  de  trekkracht  van  onderaf  tellen  en  omgekeerd.   En
daarbij   moet  dan  nog   de  invloed  van  de  rondom  aanwezige  buitenwand  van  de
kernsteen  worden  geteld;   dat  is  werkeli].k  niet  eenvoudig.   Blijkbaar  is  de
buffertechniek  totaal  niet  met  de  vrije  afslag  te  vergeli].ken;   de  vorm  van  de
idiomorfe  kegel  geeft  geen  houvast   (door  het  optellen  van  de  druk  van  de  ene
zijde  bij   de  trek  van  de  andere  zijde  verplaatst  de  neutrale  zone  zich)  en  de
spanningszones  zi].n  chaotisch  door  de  invloed  van  de  buitenwand  van  de  kern,
en  zelfs  de  bol  van  Boussinesq  ontbreekt  (de  richting  die  de  drukgolf  kiest,
staat  nameli].k  al  onmiddelli].k  vast)  dus  is  er  géén  slagbult.   Gelukkig  bli].kt
het  resultaat  van  al  deze  invloeden  toch  weer  vrij   eenvoudig:   in  het  voorbeeld
van  figuur  5f  breekt  de  steen  doormidden  en  zo  ontstaan  er  twee  hemilieten.

Een  tweede  voorbeeld  van  het  krachtenspel  ziet  u  in  figuur  7.   Een  afgeplatte
rolsteen  wordt  vlakbij   zijn  rand  op  een  bol  of  puntig  aambeeld  geplaatst  en
schuin  boven  dat  steunpunt  wordt  er  op  geslagen.   De  slagsteen  A  levert  een
neerwaartse  kracht  A  en  drukkegel  A.   Het  aambeeld  8  vangt  dit  op  met  een
reaktiekracht  8  en  opwaartse  drukkegel  8.   Tenslotte  zorgt  de  ondersteuning
door  de  hand  C  dat  de  kernsteen  niet  voor  de  slag  wegdraait,   maar  daarbij   ont-
staat  het  buigmoment  C.   De  kegels  A  en  8  vallen  samen  tussen  het  slagpunt  en
het  raakpunt,   dáár  en  van  daaruit  in  de  richting  van  de  buitenwand  is  dus  de
grootste  strain  te  verwachten.  Het  resultaat  is  een  duideli].k  hol  afslagnega-
tief .   In  de  Franse  typologie  heet  dat  een  encoche,   de  Engelsen  noemen  het  een
notch .

4d   VARIATIES   MET   HAMER   EN   AAMBEELD

Bi].   het  "buff eren"  van  een  nagenoeg  ronde  steen  heef t  de  steenbewerker  weinig
keuze:   de  slag  komt  dan  alti].d  zoals  in  figuur  8.1  vrijwel  recht  erop.  Meestal
ontstaan  zo  halve  stenen  (hemilieten,   ortholieten  of  plagiolieten),  maar  er
ontstaan  ook  vaak  van  bovenaf  gezien  stervormige  breuken  (bi].voorbeeld  één
hemiliet  en  twee  kwartpebbles).  De  afslagen  en  brokken  die  bij   het  bufferen
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Fig.    7.
Het   slaan  van   een   notch   (=encoche=kerf).   Het   eindprodukt   (rechts)   kan   fun-
geren   als   holschaaf   maar   ook   als   een   soort   snoeimes.

ontstaan  noemen  we  "buffergrondvormen"   (Wouters  et  al.,1981).   Met  die  buf-
fergrondvormen  en  met  afgeplatte  natuurlijke  vormen  (rolstenen,   knollen,   door
de  vorst  gebroken  stenen)   zi].n  er  vele  mogeli].ke  variaties  bij  het  bufferen.
De  eenvoudigste  variant  is  te  zien  in  figuur  8.2:   het  aambeeld-raakpunt  is
nu  vlakbij   de  rand  van  het  werkstuk  gekozen  en  het  slagpunt  "recht"  daar-
boven.  Op  die  manier  ontstaat  een  bipolaire  retouche,   die  (vooral  als  er  door
de  harde  slagen  randverbrijzeling  is)  heel  geschikt  is  om  scherpe  randen  mee
af  te  stompen.   Dit  werd  zeker  niet  alleen  binnen  het  CCC  toegepast:   veel
].ong-paleolithische  en  mesolithische  klinget].es  kregen  zo  of  door  drukretouche
een  afgestompte  rug.
Door  nu  het  slagpunt  iets  verder  op  de  ondersteunende  hand  aan  te  schuiven
als  in  figuur  8.3,   ontstaat  een  "schuine  bufferbreuk"  van  slagpunt  naar  aam-
beeld-raakpunt.   Zo  kan  gemakkeli].k  een  schaaf  worden  gemaakt  met  een  werkhoek
van  70  of  80  graden.   In  feite  is  het  slaan  van  een  notch  zoals  afgebeeld  in
figuur  7  een  variant  van  deze  schuine  bufferbreuk;   de  techniek  is  gelijk,
maar  alleen  is  het  aambeeldraakpunt  iets  verder  van  de  rand  af  gekozen.   Daarom
is  het  heel  vanzelfsprekend  dat  er  in  veel  CCC-tradities  (b.v.   het  Heidel-
gien)   schaven  voorkomen  met  afwisselend  steile  retouches  en  notches,   zogenaam-
de  getande  of  denticulé  schaven.   Het  is  ook  goed  mogeli].k  om  twee  notches  op
kleine  afstand  van  elkaar  te  maken.   In  het  midden  bli].ft  dan  een  uitstekende
punt  staan:   de  bek,   rostro  of  het  "neus].e"  genaamd.   Die  bek  biedt  de  bewerker
een  hele  reeks  mogeli].kheden:   zo  kan  hi].   geretoucheerd  worden  tot  een  bek-
schrabber  (grattoir  bec),  maar  het  is  ook  mogeli].k  er  met  de  schuine  buffer-
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techniek  één  langgerekte  afslag  (een  zogenaamde  stekerslag)   van  te  verwijde-
ren:   dan  ontstaat  een  beksteker.   Ook  hier  hebben  we  te  maken  met  een  techniek
die  ook  in  de  ].ongere  steentijdfasen  nog  werd  toegepast.   Volgens  Bertouille
(1989)  is  menige  jongpaleolithische  steker  gebufferd,   waarbij   het  beste
resultaat  werd  verkregen  door  een  snijdend  aambeeld  te  gebruiken.   De  snede
van  de  steker  werd  zo  niet  hol  maar  recht.   En  er  zijn  nog  meer  mogeli].kheden
met  de  rechté  of  schuine  bufferbreuk,   zoals  het  maken  van  afslagen  waarbij
het  niet  om  de  kern  maar  om  de  afslag  zelf  gaat.  Al  eerder  schreef  ik  dat  dit
veel  in  Bilzingsleben  werd  toegepast,   en  in  ons  land  is  o.a.   de  vindplaats
Neer  een  vertegenwoordiger  van  een  CCC  dat  rijk  aan  afslagwerktuigen  is.   Vol-
gens  Bertouille  (1989)  zi].n  ook  een  aantal  Levallois-afslagen  gemaakt,   ter-
wijl  de  kern  op  een  aambeeld  rustte,   en  werd  ook  het  klingen  slaan  met  de
punch-techniek  (indirecte  slagtechniek)  wel  op  een  aambeeld  gedaan.   In  strikte
zin  zouden  dit  dan  ook  bufferprodukten  zijn,   maar  algemeen  bezien  werd  de
Levallois-techniek  toch  uit  de  vri].e  hand  beoefend  en  meestal  werd  de  kern
bij   de  punchtechniek  tussen  de  knieën  of  op  een  verende  bodem  geplaatst.

Een  bot  geworden  schaaf  of  bek  werd  omgedraaid  op  het  aambeeld  geplaatst  om
er  zo  nog  een  scheve  bufferafslag  af  te  halen.   Dit  is  voorgesteld  in
figuur  8.4.   Het  resultaat  is  een  nieuwe  scherpe  snede;   we  noemen  dit  een
"ventrale  opfrissing".   Maar  dat  is  niet  de  enige  manier  om  de  zaak  om  te
draaien:vooral  in  de  tradities  waar  men  niet  veel  platte  grondvormen  ge-
bruikte  maar  vooral  rolsteenfragmenten  (zoals  de  Jabeek-traditie)  werd  alles
"omgekeerd"  door  niet  de  ,slag  tussen  het  aambeeldsteunpunt  -en  de  hand  in  te

plaatsen,   maar  door  het  "aambeeld  tussen  het  slagpunt  en  de  hand"   (die  dan
omlaag  drukt)   te  plaatsen.   In  de  praktijk  bli].kt  er  bi].   het  maken  van  buf-
fer-grondvormen  op  een  aambeeld  van  kwartsietische  zandsteen  al  snel  een
kuiltje  in  het  aambeeld  te  ontstaan.   Het  is  heel  gemakkelijk  om  nu  een  kleine
halve  rolsteen  met  zi].n  bolle  kant  in  dat  kuiltje  te  drukken  om  dan  vervol-
gens  door  op  de  rand  van  het  werkstuk  te  slaan  er  schaverretouches  op  aan  te
brengen.   De  schuine  bufferbreuk  richt  zich  nu  net  als  in  figuur  8.3  van
slagpunt  naar  aambeeldsteunpunt,   maar  wijst  daarbi].   in  de  richting  van  de
hand  in  plaats  van  er  van  af .   En  nu  heeft  niet  het  aambeeld  maar  de  slagsteen
contact  met  de  latere  werkkant.   Op  diezelfde  manier  kan  ook  een  steker  op  een
halfrond  werkstuk  worden  geslagen,   terwijl  dat  via  de  methode  van  figuur  8.3
heel  moeilijk  is,   doordat  de  slag  dan  op  de  ronde  (cortex  of  pseudocortex-)-
zijde  afketst.   Zelfs  een  notch  kan  zo  omgekeerd  gemaakt  worden,   bi].voorbeeld
door  het  rolsteenf ragment  op  een  hoek  van  het  aambeeld  vast  te  drukken  en  met
een  puntige  slagsteen  op  het  uitstekende  deel  te  slaan.
Soms  werden  de  methode  van  figuur  8.3  en  de  omgekeerde  methode  tegelijkertijd
op  een  en  hetzelfde  werkstuk  toegepast  door  het  slagpunt  afwisselend  vóór  en
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Fig.    8.
Variaties  met   hamer   en   aambeeld:   1   t/m  4   bufferen,   5   en   6   contracoup,   7   en
s   contracoup  volgens   Beuker.

voorbij   het  aambeeldsteunpunt  te  plaatsen.  Het  resultaat  is  een  golvende
steile  wisselsnede-retouche  (alternerende  retouche),  we  zien  dat  o.a.   bi].
Heidelberg  rugmessen   (of  zagen?).

Ook  Van  Grunsven  (1987)  merkte  bij   zijn  onderzoek  naar  de  klingtechniek  al
op  dat  de  techniek  en  het  eindprodukt  afhankelijk  zi].n  van  de  grondstof .
Vanzelfsprekend  geldt  dat  ook  bi].   het  CCC.  Maar  dat  betekent  niet  dat  de
mens  een  slaaf  was  van  het  materiaal-aanbod;   de  mens  zocht  bewust  naar  het
door  hem  gewenste  materiaal.  Zo  is  het  in  Zuid-Limburg  heel  duidelijk  dat
de  mensen  van  de  Heidelbergtraditie  vooral  de  plaatvormige  vuursteen  van
"eluviale  oorsprong"  uitzochten  uit  het  Maasgrind.   De  mensen  van  de
Jabeektraditie  zochten  uit  hetzelfde  Maasgrind  (grind  van  dezelfde  terras-
fasen)   vooral  de  ronde  "Maaseit].es"  van  de  "Miocene  strandafzettingen".

Wanneer  we  uitgaan  van  figuur  8.3  en  het  slagpunt  dan  steeds  verder  van  het
aambeeldsteunpunt  af  plaatsen  in  de  richting  van  de  verend  ondersteunende
hand,   ontstaat  de  situatie  van  figuur  8.5.   Strikt  genomen  ligt  de  steen  nu
niet  meer  als  een  buffer  tussen  slagsteen  en  aambeeld  in,   dus  dit  is  geen
zuivere  buffertechniek  meer.   De  slag  die  zo  gegeven  wordt  mag  niet  zo  hard
zijn  dat  de  steen  bij   het  slagpunt  doormidden  breekt.   De  slagkracht  wordt  dus
uitsluitend  omgezet  in  een  buigmoment  en  als  reaktie  ontstaat  er  een  vanuit
het  aambeeld  omhoog  gerichte  kracht.   Die  reaktiekracht  (contra-coup)  veroor-
zaakt  nu  een  in  de  richting  van  het  slagpunt  wi].zende  breuk  vanaf  het  aam-
beeldsteunpunt .
Daarom  noemen  we  deze  breuktechniek  de  "contra-coup  techniek".   Op  deze  wi].ze
kunnen  bijzonder  scherpe  hoeken  ontstaan;   het  is  zelfs  mogelijk  om  er  een
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soort  oi)pervlakteretouche  mee  te  maken.   Door  het  werkstuk  om  te  draaien  kan
dan  zelfs,   zoals  in  figuur  8.6  is  aangegeven,   een  bifaciale  vlakke  retouche
ontstaan.   Op  deze  wijze  kunnen  de  CCC-vuistbijlachtigen  (proto-bifaces  en
bifaces  en  Tayacspitsen)  experimenteel  nagemaakt  worden.
Ook  de  contra-coup  is  een  hamer-en-aambeeld  techniek,   die  ook  in  menige
vri].e-afslag-traditie  niet  versmaad  werd.   Bekend  is  het  retoucheren  van
schrabberkoppen  op  ].ongpaleolithische  klingen.   Beuker   (1983)   geeft  daar
overigens  een  alternatieve  methode  voor  aan:   hij   drukt  de  kling  in  een  soort
pengreep  op  een  vlak  aambeeld  zoals  in  figuur  8.7  is  geschetst.   Dit  alterna-
tief  heeft  echter  enkele  nadelen  t.o.v.   de  methode  in  figuur  8.5.   A11ereerst
drukt  de  toekomstige  werkkant  nu  ti].dens  het  hele  arbeidsproces  met  kracht  op
het  aambeeld,   dus  kan  de  rand  afstompen  en  verbri].zelen.   Maar  het  grootste
bezwaar  is,   dat  er  zo  geen  scherpe  hoeken  gemaakt  kunnen  worden:   daarvoor  zou
de  hoek  met  het  aambeeld  groter  moeten  worden  en  dan  ketst  de  slag  af   (fi-
guur  8.8).   Retouches  met  een  hoek  van  30  graden  zoals  de  schrabbers  van  de
Hamburg-cultuur  zi].n  dus  beter  met  de  methode  in  figuur  8.5  te  maken.   En  ook
dat  is  al  moeilijk  genoeg.   Vaak  wordt  de  door  de  slag  veroorzaakte  buiging
bij   het  maken  van  deze  klingschrabbers  zo  sterk,   dat  de  kling  op  de  slagplaats
doorbreekt.   Die  breuk  heeft  dan  een  zeer  typisch  uiterli].k:   aan  de  slagzijde
(de  holle  buigzi].de)   werken  overwegend  drukkrachten,   waardoor  er  een  schuine
zigzagbreuk  ontstaat.   Aan  de  achterkant  (de  bolle  buigzijde)  wordt  het  ge-
steente  als  het  ware  naar  links  en  rechts  uit  elkaar  getrokken  en  dat  veroor-
zaakt  een  vlakke  rechte  breuk  (trekbreuk).   Dit  type  schrabber  kan  echter  ook
met  de  punchtechniek  gemaakt  worden.

5.    HET   UITERLIJK   VAN   DE   BREUK

5a   DE   SLAGPLAATS

Zoals  we  in  paragraaf  2a  zagen,   drukt  de  percuteur  met  kracht  de  kernsteen
in,   maar  die  kracht  laat  ook  de  percuteur  niet  onberoerd:   zowel  de  kernsteen
als  de  percuteur  vervormen  en  krijgen  zo  ti].dens  de  slag  een  groter  contact.
Zo  veroorzaakt  een  ronde  slagsteen  op  een  recht  slagvlak  niet  een  puntvormig
maar  een  ovaal  of  elliptisch  contactvlak.  Je  zou  kunnen  zeggen  dat  de  idio-
morfe  drukkegel  midden  in  dat  contactvlak  ontspringt.   Maar  toch  is  de  druk
ook  langs  de  uiterste  rand  van  het  contactvlak  zo  groot  dat  de  steen  daar
breekt.  Dat  is  heel  vaak  aan  de  afslag  terug  te  zien:   de  breuk  begint  niet  in
de  vorm  van  een  punt  maar  met  een  licht  sebogen  rand:   de  "slagkraag".   Die
slagkraag  zit  buiten  de  eigenlijke  idiomorfe  kegel;   daarom  wijkt  de  breuk  di-
rekt  onder  de  rand  van  de  kraag  al  terug  in  de  richting  van  de  kegelwand.

Omdat  de  slagkraag  buiten  de  eigenlijke  drukkegel  ontstaat,   overheersen  de
trekkrachten  bij   de  breuk.   Steen  breekt  veel  gemakkelijker  door  trek  dan
door  druk,   er  ontstaat  daarom  bij   een  zwakke  botsing  wel  vaker  een  slag-
kraagbreuk,   terwijl  de  kracht  te  gering  is  om  een  drukkegel  te  vormen.   Ook
die  ovale  of  nagelvormige  breuken  zijn  vaak  op  oude  breukvlakken  te  zien,
ontstaan  als  gevolg  van  bodembewegingen  of  riviertransport.

Bij   het  gebruik  van  een  zachte  percuteur   (een  stuk  gewei,   mogelijk  ook  wel
hout)  is  het  contactvlak  vanzelfsprekend  veel  groter  dan  het  contactvlak  met
een  harde  puntige  percuteur  bij   dezelfde  kracht.   De  vervorming  van  de  zachte
percuteur  is  iininers  veel  groter.  Maar  ook  de  vorm  van  het  contactvlak  is  heel
anders:   omdat  de  meeste  zachte  percuteurs  langwerpig  zijn,   is  het  raakvlak
meestal  langgerekt.
Wanneer  de  lengte  van  dat  contactvlak  méér  dan  2,19  maal  de  breedte  bedraagt,
is  de  trekkracht  aan  de  lange  zijden  volgens  Bertouille  (1989)  niet  meer
overheersend  en  ontstaat  daar  dus  géén  slagkraag.  Maar  aan  het  uiterste  einde
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van  het  contactvlak  manifesteert  de  trekbreuk  zich  dan  juist  zeer  duideli].k
in  vele  gevallen;   we  spreken  dan  van  een  "slaglip".
De  stelling  dat  een  slagkraag  typisch  is  voor  een  "harde"  en  een  slaglip
typisch  is  voor  een  "zachte"  slagtechniek  is  theoretisch  dan  ook  onjuist.  Wat
we  aan  de  afslag  zien  is  niet  bepaald  door  de  hardheid  van  de  percuteur,   maar
door  de  vorm  van  het  contactvlak!   In  de  praktijk  blijkt  de  stelling  echter
vaak  wél  op  te  gaan.   Dat  komt  omdat  een  langwerpig  contactvlak  gemakkeli].k
ontstaat  bij   een  zachte  percuteur  die  zich  aanpast  bij  de  vorm  van  het  slag-
vlak.   Een  harde  percuteur  kan  dat  niet,   dus  kan  daar  een  langwerpig  contact
pas  ontstaan  als  het  slagvlak  en  de  percuteur  exakt  congruent  zi].n,   en  ze
elkaar  daarenboven  exakt  op  de  juiste  plaats  raken.   Dit  wordt  nog  verduide-
1ijkt  bi].   proeven  met  een  zandstenen  percuteur.   Hoewel  men  die  in  eerste  in-
eerste  instantie  als  "hard"  zou  willen  benoemen,   blijkt  wanneer  men  ermee  op
de  rand  van  een  klingenkern  slaat  de  zandsteen  zo  te  verbrokkelen  dat  de
vorm  congruent  wordt  aan  de  kernsteen.   Er  ontstaat  dan  een  kling  zonder  slag-
kraag  en  met  een  verwaarloosbaar  klein  slagvlak.   De  slagsteen  geeft  hier  dus
een  effekt  zoals  ook  gewei  zou  doen   (mededeling  Van  Grunsven).

Bij   de  buffertechniek  zien  we  ook  nog  iets  anders.   Bij   een  klein  contactvlak
blijkt  dit  vaak  niet  bestand  tegen  de  enorme  kracht.  De  slagplaats  (en  een
klein  kegelvormig  stuk  steen)  wordt  gewoon  verbri].zeld  en  is  dan  na  de  slag
niet  meer  terug  te  vinden.   Ook  aan  de  aambeeldzijde  kan  dit  gebeuren.

Het  restslagvlak  van  de  afslag  breidt  zich  links  en  rechts  naast  het  slagpunt
uit.   In  het  ideale  geval  is  dit  restslagvlak  min  of  meer  paraboolvormig,  met
in  de  top  van  de  parabool  eventueel  de  slagkraag  of  slaglip.   Door  de  vorm  van
de  kernsteen  en  de  kracht  en  richting  van  de  slag  kan  deze  vorm  natuurli].k
variéren.  Ook  wat  het  restslagvlak  betreft  kan  de  buffertechniek  sterk  afwij-
kende  resultaten  opleveren;   het  kan  zelfs  totaal  ontbreken  omdat  er  geen  slag-
vlak  nodig  is  voor  het  toepassen  van  de  buffertechniek.

5b   DE   SLAGBULT   0F   BULBUS

ln  paragraaf  3c  werd  al  vermeldt  dat  de  slagbult  terug  te  voeren  is  op  de  bol
van  Boussinesq.   Die  bol  ontwikkelt  zich  slechts  zolang  de  drukgolf  geen  uit-
weg  uit  het  materiaal  "ontdekt",   dus  de  slagbult  wordt  groter  naarmate  de
slag  verder  van  de  zijkant  van  de  kernsteen  af  gege+en  wordt.   Als  de  slag  op
de  rand  van  de  kernsteen  gegeven  wordt  dan  gebeurt  er  nog  wat  anders:   in  het
theoretische  geval  dat  de  slagrand  niet  verbri].zelt  wijst  de  richting  van  de
kracht  nu  meer  naar  buiten  toe  dan  de  richting  van  de  slag.  De  slagbult  zou
daarom  niet  halfbolvormig  worden  maar  slechts  een  vrij   vlak  bolsegment.   Dus
als  de  slag  dichter  bij   de  rand  wordt  gegeven  wordt  de  slagbult  niet  alleen
kleiner  omdat  hij   sneller  de  uitweg  "ontdekt",   hij   wordt  ook  vlakker  omdat
hij   geleidelijk  aan  meer  het  karakter  kri].gt  van  een  bolsegment.

Ook  de  grootte  van  het  contactvlak  heeft  invloed  op  de  vorm  van  de  slagbult.
Eigenlijk  gaat  er  vanuit  ieder  punt  van  het  contactvlak  een  kracht  de  steen  in
die  zijn  eigen  slagbult  veroorzaakt  en  is  de  bult  die  wi].   zien  de  som  van  al
die  kleine  bulten.   Dus  hoe  groter  het  contactvlak  des  te  vlakker  de  bult.  Aan-
gezien  bij   een  geli].ke  kracht  (dus  even  groot  breukvlak)  een  zachte  percuteur
een  groter  contactvlak  heeft  dan  een  harde,   levert  de  "zachte"  slag  een  wat
vlakkere  bulbus  op.   Overigens  moeten  we  ook  hier  voorzichtige  conclusies  trek-
ken,   want  ook  een  niet  overdreven  krachtig  gedoseerde  "harde"  slag  dicht  bij
de  rande  rand  bli].kt   (in  het  experiment  van  Van  Grunsven,   1987)   een  kleine
vlakke  slagbult  op  te  leveren.   Blijkbaar  is  de  invloed  van  de  grootte  van  de
slagkracht  en  de  afstand  van  het  slagpunt  tot  de  rand  sterker  dan  de  invloed
van  het  materiaal  van  de  percuteur.
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De  slagbult  bli].kt  ook  sterk  af  te  hangen  van  het  materiaal  van  de  kernsteen.
Al  in  paragraaf  2b  zag  u  dat  de  porositeit  de  hoek  waaronder  de  breuk  verloopt
beïnvloedt.   Bij   gesteenten  met  een  onregelmatige  samenhang,   zoals  graniet  of
zandsteen,   gebeurt  iets  vergelijkbaars:   de  breuk  loopt  de  ene  keer  dwars  door
de  gesteentekorrels  heen  zoals  de  theorie  het  voorspelt,   de  andere  keer  gaat
de  breuk  rechtdoor  in  de  richting  van  de  slag  tussen  de  afzonderli].ke  korrels
door.   De  porositeit  en  onregelmatige  samenhang  veroorzaken  zo  bi].voorbeeld  bij
kwartsietische  zandsteen  een  sterkere  af platting  van  de  slagbult  dan  bij   vuur-
steen.   Hetzelfde  principe  geldt  ook  voor  de  slaggolven  (volgende  paragraaf):
ook  die  zijn  bij   poreuze  en  korrelige  gesteenten  afgevlakt.

Doordat  de  breuk-kenmerken  bij   korrelige  gesteenten  zo  zwak  ontwikkeld  zi].n
en  doordat  artefakten  van  die  gesteenten  vaak  sneller  verweren  dan  vuur-
steenartefakten,   worden  ze  in  het  veld  vaak  niet  herkend  of  uitgemaakt  voor
pseudo-artefakten .

Terwi].1  we  bij  artefakten  uit  de  vrije-afslag  tradities  bi].na  altijd  duide-
lijke  slagbulten  aantreffen,  met  een  duideli].k  bolle  vorm  en  links  en  rechts
een  duidelijke  begrenzing,   ontbreekt  dit  alles  bi].   gebufferde  artefakten
meestal.   Immers,   zoals  we  in  paragraaf  4c  al  zagen,   1igt  de  richting  van  de
breuk,   vooral  wanneer  het  slagpunt  en  aambeeldsteunpunt  dicht  bij   elkaar  zit-
ten,   al  van  te  voren  vast.   Er  ontwikkelt  zich  dan  géén  bol  van  Boussinesq,   dus
géén  slagbult.  Natuurli].k  is  het  breukvlak  vaak  wel  1icht  gebogen,  aangezien
de  buitenkant  van  de  kernsteen  (spanningszonestheorie  of  vervormingstheorie)
de  breukrichting  beïnvloedt.   Waar  Stapert   (1975)   dan  ook  schrijft  dat
"pseudo's"  zogenaamd  "vlakke  slagbulten"  hebben,   heeft  hij   dus  geen  echte
slagbult  voor  ogen,   maar  slechts  een  kromming  van  het  breukvlak.   De  vorm  daar-
van  is  minder  bol  en  de  zi].delinse  afgrenzing  is  vaak  minder  duideli].k  omdat
de  idiomorfe  kegelwand  (of  zoals  Bertouille,   1989,   het  noemt  de  "neutrale
zone")  afgezwakt  en  verschoven  is  ten  gevolge  van  de  druk  (trek)   vanaf  de  te-
genoverliggende  zi].de.
Het  al  of  niet  voorkomen  van  duideli].ke  slagbulten  geeft  dus  geen  uitsluitsel
over  het  al  of  niet  artificiële  karakter  van  een  voiidst.

5c   DE   SLAGGOLVEN

ln  populaire  literatuur  doet  men  het  wel  voorkomen  alsof  de  energie  van  de
slag  in  de  vorm  van  golven  door  het  gesteente  gaat:   "De  slaggolven  verlopen
daarbij  concentrisch  (in  cirkels)  vanaf  het  punt  waar  geslagen  is  (het  slag-
punt)."   (Beuker,1983.)  Strikt  genomen  is  dat  natuurli].k  de  grootste  onzin:
als  u  een  passer  met  de  punt  bij  het  slagpunt  zet  en  u  trekt  cirkels,   dan  zal
niet  één  van  die  cirkels  samen  vallen  met  de  ribbels  die  wij   "slaggolven"
noemen.   Natuurlijk  gaat  de  slagenergie  wel  als  een  golf  door  de  steen  heen,
maar  dat  is  geen  heen  en  weer  gaande  golf ,   doch  een  drukgolf .
Ik  heb  de  voortplanting  van  die  drukgolf  weergegeven  in  figuur  9.   Telkens  is
de  horizontale  as  een  voorstelling  van  de  lengte  van  de  steen  waar  de  breuk
doorheen  gaat  en  de  vertikale  as  geeft  de  mate  van  samendrukking  weer.   Bij   een
bepaalde  mate  van  samendrukking  is  de  strain  zo  groot  dat  de  steen  breekt.
Voor  het  gemak  heb  ik  dat  voorgesteld  als  een  constante  waarde;   in  de  grafiek
weergegeven  met  een  horizontale  stippellijn.   In  figuur  9A  wordt  een  vrije  af-
slag  gemaakt.   De  slag  komt  op  het  linker  uiteinde  van  de  horizontale  as  en  de
druk  neemt  toe.   Op  zeker  moment  is  de  druk  tot  boven  het  elasticiteitsmaximum
(de  stippellijn)  gekomen  en  breekt  de  steen.
We  zitten  nu  in  de  situatie  van  figuur  9A1:   het  eerste  gedeelte  van  de  steen
is  gescheurd.   Dit  is  rechts  van  het  grafiek].e  ook  nog  eens  op  dwarsdoorsnede
geschetst:   de  breuk  loopt  tot  de  pijl  met  het  sterret].e.   Daarna  neemt  de  druk
weer  af ,  maar  de  drukgolf  verplaatst  zich  verder  door  de  steen  (volgens
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Fig.    9.
Drukgolf  voortplanting.   Toelichting  zie   tekst.

Bertouille  met  een  snelheid  van  3500  tot  4000  meter  per  seconde).   We  zitten
nu  in  de  situatie  van  figuur  9A2:   de  breuk  is  al  tot  op  tweederde  van  de  weg
doorgedrongen  (pijl  met  twee  sterretjes).  Uiteindeli].k  komen  we  terecht  bij
figuur  9A3:   de  breuk  is  compleet   (pi].1  met  drie  sterret].es).
Figuur  98  en  9C  zijn  voorbeelden  van  het  gebruik  van  de  buffertechniek.   Aan
het  rechter  uiteinde  bevindt  zich  nu  een  aambeeld  dat  de  drukgolf  weerkaatst.
In  de  figuren  81  tot  en  met  6  is  de  situatie  vrijwel  identiek  aan  de  figuur
9A.   De  drukgolf  verplaatst  zich  van  links  naar  rechts  en  de  breuk  loopt  daar-
mee  ook  van  links  naar  rechts.   Dat  kost  energie   (vervormingsenergie  en  breuk-
energie)  en  de  drukgolf  wordt  dus  steeds  kleiner,  maar  het  grote  verschil  met
f iguur  9A  is  dat  nu  aan  het  rechter  uiteinde  de  teruggekaatste  energie  de  to-
tale  hoogte  van  de  golf  weer  flink  doet  toenemen.   In  figuur  9C  is  dat  nog  ex-
tremer  uitgewerkt:   de  vanuit  het  slagpunt  komende  breuk  komt  nu  niet  voorbi].
het  in  C3  bereikte  punt,   omdat  de  golf  te  zwak  wordt;   de  breuk  wordt  compleet
gemaakt  door  de  weerkaatste  druk  vanuit  het  aambeeld.
De  drukgolf  gaat  dus  alleen  maar  vooruit,   en  niet  zoals  in  de  voorstelling  van
Beuker   (1983)   zijwaarts  heen  en  weer.   En  toch  zi].n  er  op  het  breukvlak  vaak
vele  ribbels  te  zien,   die  in  de  literatuur  met  "slaggolven"  worden  aangeduid.
Om  dat  te  verklaren  wijst  Bertouille  (1989)  op  het  bestaan  van  een  zijdelingse
trilling.   Die  zou  zich  voortplanten  aan  het  oppervlak  van  de  kernsteen  en  zo
de  uiterste  rand  van  de  breuk  beínvloeden,  maar  er  zou  zich  ook  een  zijdeling-
se  trilling  bij   de  drukgolf  voegen.   En  die  zou  volgens  een  ingewikkeld  (en  ook
voor  Bertouille  zelf  oncontroleerbaar)  systeem  van  voortplantingen  en  weer-
kaatsingen  de  ribbels  veroorzaken.  Waar  die  zijdelingse  trillingen  vandaan
moeten  komen  bij   het  maken  van  een  drukbreuk  is  mij   dan  een  raadsel,   en  waarom
ze  in  het  poreuze  gesteente  niet  onmiddellijk  uitdoven,  maar  ingewikkeld  in-
terfereren  met  een  snelheid  die  die  van  de  breuk  vele  malen  overschrijdt,   ook.
Nee,   zo  ingewikkeld  kan  het  allemaal  niet  zijn.   Er  is  een  veel  eenvoudiger
verklaring:   de  "slaggolven"  zi].n  geen  golven  maar  drukkreukels.   Een  indruk  van
de  drukkreukels  kunt  u  krijgen  door  uw  vinger  op  de  huid  van  uw  onderarm  te
drukken  en  het  vel  te  verschuiven:   daarbij   ontstaan  kreukels  die  het  ribbel-
patroon  op  een  afslag  al  heel  dicht  benaderen.  Maar  voor  een  volledig  ].uist
begrip  moeten  we  de  hulp  van  de  polariscoop  inroepen.
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Fig.    10.

cmgo

De   stralengang  door  de  polariscoop.

p  =  polarisator,   m  =  model   van  plexiglas  onder  druk,   a   =  analysator.
Normaal   licht  kan  voorgesteld  worden  als   een  golf ,   waarbij   de  golfbeweging
alle  kanten   op  gaat   (1).   Hier  komt  het  normale   licht  van   links   en  moet  dan
een  polaroidplaatje   (de  polarisator)   passeren.   Daarna   is   er  nog   slechts   een
golfbeweging   in  de  richting  mogelijk  die  het  plaatje  doorlaat   (2);   we  noemen
dat   lineair  gepolariseerd  licht.   Het  onder  druk  staande  model   breekt  dit
licht,   het  wordt  als  het  ware  opgedeeld   in  licht  dat  zich  voortbeweegt  in  de
hoofdspanningsrichting   en   een   component  haaks   daarop   (3).   Doordat  de   elemen-
taire  deeltjes   in  het  model   vervormd   zijn,   krijgen  de   twee   lichtcomponenten
een  verschillende  golflengte.   Als  het  licht  weer  uit  het  model  komt  zijn  de
twee   componenten  daarom  niet  meer  met   elkaar   in   fase.   Op  de   ene  plaats   (4)   is
de   optelsom  van  de   componenten  daarom  anders  gericht  dan   op  de   andere  plaats
(5).   In  werkelijkheid  golft  het   licht  doorlopend,   dus  moet   je  die  wisselende
richtingen  als  geheel  nemen:   het  licht  blijkt  nu  elliptisch  gepolariseerd
(6).   Dít   licht  valt  vervolgens  door  een  tweede  polaroidplaatje   (de  analysa-
tor);   afhankelijk  van  de  richting  daarvan  blijft  nu   licht  met  een  bepaalde
intensiteit  over   (7).   Wanneer  in  het  model  plaatsen  zijn  met   een  verschil-
lende  hoofdspanningsrichting,   leveren  die  een  andere  elliptische  polarisatie-
richting  en  dus  een  andere  lichtintensiteit.

De  polariscoop  bestaat  in  feite  slechts  uit  twee  polaroid  f ilters  waar  we
licht  door  laten  vallen.  De  werking  is  enigzins  toegelicht  in  figuur  10.  We
hebben  voor  ons  doel  monochromatisch  licht  nodig,   dat  wil  zeggen  licht  met
slechts  één  bepaalde  golflengte  (één  kleur).   De  polariscoop  maakt  dan  de  span-
ningen  zichtbaar  in  een  model:   bijvoorbeeld  een  dunne  plaat  plexiglas  die  we
onder  druk  zetten  (Foto  1).   We  zien  dan  oplichtende  banden  of  ringenpatronen
(isochromaten),   afgewisseld  met  donkere  zones   (isoklinen).   Per  band  of  per
ring  heeft  het  materiaal  precies  dezelfde  hoofdspanningsrichting.
Dergeli].ke  zones  van  geli].ke  hoofdspanningsrichting  ontstaan  ook  in  een  steen
onder  druk.  Alleen  moet  u  ze  daar  driedimensionaal  voorstellen:   in  plaats  van
cirkels  dus  bollen.   De  breuk  doorsnijdt  die  bollen  en  zones  met  verschillende
hoofdspanningsrichting.  Het  meest  eenvoudige  geval  is  de  vrije  afslag:   de
hoofdspanningszones  zijn  net  als  de  bollen  van  Boussinesq  verdeeld  (figuur
11a).   En  als  de  breuk  een  zone  met  een  binnenwaarts  gerichte  hoofdspanning
doorsni].dt,   dan  "golft"  het  breukvlak  naar  binnen,   als  de  breuk  een  zone  met
een  buitenwaarts  gerichte  hoofdspanning  doorsni].dt  "golft"  het  breukvlak  naar
buiten.   Dit  is  voorgesteld  in  figuur  11.   De  afbeelding  links  boven  (a)  toont
het  typische  ringenpatroon  ("pauweoog")  dat  ontstaat  in  de  polariscoop  bi].
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Foto   1.
Breuken  door  de   natuur   ontstaan  meestal   door  diffuse   druk   (zie   figuur   12).
Terwijl   bij   een   geconcentreerd   inwerkende   kracht   een  duidelijke   pauweoog-
drukverdeling   te   zien   is   (figuur   11)   levert   een  meer  diffuse   druk,   zoals   deze
polariscoop-opname   toont,   in   een  grillig  model   vaak  verrassende  drukverde-
lingspatronen   (foto   uit:   Dr.   D.M.   Badoux   en   R.A.J.   Badoux:    Inleiding   tot   de
biomechanica   van   het   bewegingsapparaat,   R.U.   Utrecht,1972).   Op   grond   daarvan
zijn   er   soms   graduele   verschillen   aan   te  wijzen   tussen  breuken   door  de   natuur
en   door  de  mens   gemaakt.   Dat   neemt   niet  weg  dat   alle  breuken  door   slaan   (per-
cussie   of   botsingen)   en  door  druk   zowel   door  de   natuur   als   door  de  mens,
steeds   aan  precies   dezelfde   fysische  wetten   gehoorzamen.

Fig.11.
Op  de   afbeeldingen   links   zijn  de   licht-donker  patronen  gesc`hetst   zoals  die
in  poiariscoop  modeiien   onder  druk   (boven   éénzijdige   druk,   midden   tweezijdig
puntvormige  druk   en   onder  éénzijdig  puntvormige   en   éénzijdig  over  een  groter
contactvlak  verdeelde  druk)   te   zien  zijn   (vrij   naar   foto   Bertouille,1989).
De   afbeeldingen   rechts   tonen  daarmee   corresponderende  drukribbels   (slaggolven
genaamd).   De   pijlen   symboliseren   de  weg  waarop  de   strain   uit  de   steen   ont-
wijkt.   Het   "werktuig"   rechtsonder   (combi:   zijschaaf   plus   beksteker)   vormt   een
joint   (passing)   met  de   halve   rolsteen   (ortholiet).   Rechter   tekeningen  naar
experimenten   P.   Kelderman.
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éénzi].dige  druk.   De  breuk  doorsnijdt  de  ringen  (bollen)   en  kri].gt  daardoor
het  "golf"-patroon  dat  links  boven  op  doorsnede  en  rechtsboven  (al)   op  het
breukvlakaanzicht  is  geschetst.   Heel  kenmerkend  daarbij   is  dat  de  golven  niet
concentrisch  rond  het  slagpunt  liggen,  maar  eerder  (voor  zover  ze  cirkelvor-
mig  zi].n)  met  hun  rand  het  slagpunt  raken.   Verder  lopen  de  distale  (in  fi-
guur  11-al  de  onderste)   golven  min  of  meer  evenwijdig  aan  de  rand  van  de  af-
slag,   zoals  ].e  van  een  drukpatroon  mag  verwachten.
Midden  in  figuur  11  wordt  de  buffertechniek  toegepast  met  een  puntige  slag-
steen  en  een  puntige  aambeeldsteen.   Links  (b)   is  weer  het  patroon  te  zien  dat
in  de  polariscoop  ontstaat:   nu  is  er  zowel  onder  als  boven  een  typisch  pauwe-
oog  te  zien.   Bi].gevolg  toont  het  breukvlak  (tekening  rechts,   bl)   nu  zowel
slaggolven  die  van  onderaf  li].ken  te  komen  als  van  bovenaf :   we  spreken  hier
van  een  "bipolaire  breuk".  Maar  lang  niet  iedere  bufferbreuk  is  bipolair,   on-
der  in  figuur  11(c)  wordt  aangegeven  hoe  een  schi].nbaar  unipolaire  breuk  ont-
staat .
Wanneer  we  een  plexiglas  model  in  de  polariscoop  onder  druk  zetten  met  aan  de
bovenzijde  een  puntvormige  belasting  en  aan  de  onderzi].de  een  gelijkmatig  ver-
deelde  druk,   dan  ontstaat  slechts  aan  de  puntvormig  belaste  zijde  een  pauweoog
(tekening  links).   Op  het  breukvlak  (tekening  midden  onder,   cl)   1i].ken  de  slag~
golven  dan  ook  van  één  kant  te  komen.

De  tekening  rechts  onder  (c2)   toont  een  van  de  vele  mogelijke  toepassingen
van  dergeli].ke  doorgebroken  rolstenen.   Eerst  werd  door  de  experimentator
een  langgerekte  zijschaaf  erop  geretoucheerd.   Daarna  werd  het  basale  eind
voorzien  van  twee  notches,   het  uitstekende  neusje  werd  omgevormd  tot  een
beksteker.   (Experimenten  door  Piet  Kelderman. )

5d   RADIALE   STRALEN

De  radiale  stralen  zi].n  de  onregelmatigheden  op  het  breukvlak  die  min  of  meer
van  het  slagpunt  afwijzen  en  haaks  staan  op  de  slaggolven.   In  figuur  11  zijn
ze  sterk  geaccentueerd  door  grote  pijlen.
Op  de  overgangen  van  de  ene  pijl  naar  de  andere  kiest  de  strain  net  even  een
andere  weg  uit  de  steen,   de  hoofdstrainrichting  wi].kt  daar  net  even  af  en
daardoor  verspringt  het  breukvlak  een  klein  beetje.   Die  radiale  stralen  ont-
staan  niet  zomaar,  je  ziet  ze  vooral  waar  de  richting  van  de  hoofdstrain  (in
figuur  11  met  pijlen  aangegeven)  het  meeste  wordt  afgebogen.   Bij   de  vri].e  af-
slag  (figuur  11   boven)   is  dat  vooral  proximaal,   vlakbij   het  slagpunt:   waar  de
druk  sterk  naar  de  zijkant  afbuigt  en  zelfs  helemaal  terug  naar  het  slagvlak
(in  de  vorm  van  trekkracht).   In  mindere  mate  zi].n  de  radiale  stralen  vaak  te-
rug  te  vinden  langs  de  rand  van  de  afslag  waar  de  strain  naar  buiten  toe  af-
buigt.   Bij   de  bufferbreuken   (figuur  11  midden  en  onder)   1open  ook  behoorli].k
wat  radiale  stralen  van  slagpunt  naar  aambeeld,   de  strain  is  immers  zeer  sterk
op  die  wi].ze  gericht   ("plan  imposé").

De  juiste  fysisch  mathematische  uitleg  van  het  verschi].nsel  radiale  stralen
is  misschien  moeili].k  te  begrijpen.   U  moet  daarbij   even  terugdenken  aan  wat
er  in  figuur  10  gebeurde:   een  lineair  gepolariseerde  golf  drong  door  een  iso-
trope  stof  die  onder  druk  stond  en  veranderde  daardoor  in  een  elliptisch  ge-
polariseerde  golf .  Je  zou  nu  de  oorspronkelijke  drukgolf  als  een  lineair  ver-
schi].nsel  kunnen  beschouwen,   dat  het  als  het  gepolariseerde  licht  in  het  model
opgedeeld  wordt  in  twee  ongelijk  voortgeplante  componenten.   Daardoor  ontstaat
zoiets  als  een  elliptische  drukkracht.  En  dat  is  de  oorzaak  dat  de  breuk  zo  nu
en  dan  net  even  een  beetje  afwijkende  richting  kri].gt:   zo  ontstaan  de  radiale
stralen.
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5e   DE   SLAGSPLINTER

De  oorzaak  van  de  slagsplinter  is  minder  ingewikkeld:   wie  goed  naar  het
breukvlak  kijkt  ziet  dat  de  slagsplinter  altijd  bij  een  fors  ontwikkelde
radiale  straal  ontspringt.  Het  hoofdbreukvlak  verspringt  daar,   dus  blijft  de
afslag  daar  eventjes  nog  aan  de  kernsteen  vast  zitten.  Dit  kan  natuurlijk
niet  al  te  lang  duren:   dwars  op  de  radiale  straal  breekt  die  verbinding  los.
Bijgevolg  lopen  de  slaggolven  aan  het  begin  van  de  slagsplinter  ongeveer  even~
wi].dig aan de  radiale  straal,  waarmee  eens  te  meer  duidelijk  wordt  dat  deze
structuren  noch  ontstaan  zijn  door  de  slag  noch  ontstaan  zi].n  door  golfvoort-
planting.  Wat  verder  van  zi].n  oorsprong  (de  radiale  straal)  af  buigt  het  rib-
belpatroon  van  de  slagsplinter  onder  invloed  van  de  overheersende  hoofdstrain-
richting  af  in  de  richting  die  de  hoofdbreuk  neemt.

Hiermee  is  ook  duidelijk  waarom  sominige  afslagen  géén  slagsplinter  hebben:   als
de  drukverdeling  zeer  geli].kmatig  is  (bijvoorbeeld  bij   een  slanke  gelijkmatige
kling)  dan  is  er  weinig  elliptische  polarisatie,   dus  geen  forse  radiale  stra-
len  en  ook  geen  slagsplinter.   Bij   het  omgekeerde,   grote  kracht  en  sterke  wis-
selingen  in  de  hoofdstrainrichting,   kunnen  er  ook  wel  méérdere  slagsplinters
ontstaan.  Bij   de  vrije  afslagtechniek  kun  je  de  slagsplinter  vooral  verwachten
bij   het  binnenste  deel  van  het  pauweoog  dat  we  met  de  polariscoop  waarnemen:
dus  op  of  nabij   de  slagbult.   Bi].   de  buffertechniek  kunnen  ook  slagsplinters
midden  op  het  breukvlak  voorkomen,   daar  waar  de  pauweogen  elkaar  ontmoeten.
Vooral  als  de  slag  niet  recht  naar  het  aambeeld  toe  gericht  is,   is  in  het  mid-
den  nogal  wat  afbuiging  van  de  druk  te  verwachten.   Met  als  mogeli].ke  gevolgen"chaotische  slaggolven"  en  een  "centrale  slagsplinter".

Resumerend  kan  gesteld  worden  dat  de  hele  vorm  van  de  afslag,   inclusief  de
oppervlakteverschijnselen  van  de  breuk  niet  ontstaat  door  trillingsverschi].n-
selen  (die  kunnen  slechts  zeer  locaal  een  geringe  invloed  hebben)  maar  door
drukverschi].nselen.   Bertouille  (1989)   geeft  dan  ook  aan  dat  er  geen  enkel  ver-
schil  is  in  het  uiterli].k  van  de  breuk  tussen  een  breuk  door  "slagkracht"  en
door  "drukkracht".   Vanzelfsprekend  is  er  dan  ook  geen  principiëel  verschil
tussen  een  breuk  door  een  slagsteen  (harde  slag)  en  door  een  stuk  hout  of  ge-
wei  (zachte  slag);   er  zi].n  daar    slechts  graduele    verschillen.   Zo  zal  een
dikke  grote  afslag  altijd  forse  drukstrukturen  (slaggolven,   stralen  en  splin-
ter)   vertonen  en  omdat  de  breuk  ver  van  de  rand  begint  een  behoorlijke  slag-
bult.  We  gaan  er  echter  eenvoudig  van  uit  dat  de  grote  kracht  die  nodig  is
voor  zo'n  afslag  het  gemakkelijkst  ontstaat  bij   gebruik  van  een  grote  slag-
steen.   Een  bevestiging  van  die  aanname  kunnen  we  soms  waarnemen  als  er  zich
een  klein  contactvlak  (in  verhouding  tot  de  afmeting  van  het  breukvlak)  op  het
slagvlak  aftekent.

breuken  door  gelijktijdig . bu f f e rt e chn i e k
gebruik   van   hamer   en   aambeeld contracoupe   techniek

punch- of  dreveltechniek

druktechniek

breuken  door   overwegend
vrije zachte   slagtechniek

éénzijdig  gerichte  kracht vrije harde   slagtechniek   {e-n  direct  anvil)

Tabel   1:   Indeling  van  de  breuktechnieken.

artefakten     uif     cie     fLel\i_ÈliT\Ë±-'=-_±-].=``_  =  |=         :.-=_==-_=,'-
gerät.e    e.a.)     dls     eL-riL=     di-'_ci-=.`'_==:.
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6.    EEN   TYPISCHE   PSEUDO?

Het  is  opvallend  hoezeer  Beuker  (1983)   het  eigen  karakter  van  de  CCC  artefak-
ten  heeft  herkend.   Hij   schri].ft  dat  ze  vooral  voorkomen  op  oude  bodems,   waar
ook  midden-paleolithische  vondsten  verwacht  kunnen  worden.   Zoals  we  nu  weten
zi].n  de  CCC  vondsten  immers  van  dezelfde  of  beduidend  hogere  ouderdom  dan  deze
midden-paleolieten.   Duidelijke  slagbobbels,   slagpunten,   of  slaggolven  kunnen
zoals  ook  wij   in  paragraaf  5  zagen  voorkomen,   maar  ook  wel  ontbreken.   Vaak  is
er  geen  of  een  klein  slagvlakrestant,   voor  de  buffertechniek  is  iiimers  geen
slagvlak  vereist.   Versplintering  van  het  slagvlak  komt,   doordat  de  krachtop-
brengst  zoveel  höger  is  als  bij   de  vri].e  afslag,   vaak  voor.   De  afslagen  volgen
het  oppervlak  van  de  kernsteen  sterk,   zoals  we  weten  uit  de  vervormingstheo-
rie,   en  omdat  de  breuk  ertoe  neigt  van  slagpunt  naar  steunpunt  te  lopen.   De
hoek  tussen  breuk-en  slagvlak  is,   afhankelijk  van  de  gekozen  positie  van  het
aambeeld,   in  veel  gevallen  groter  dan  90  graden.   De  retouchering  is  vaak  on-
rege±matig  of  getand  (racloir  denticulé).   Alternerend  bekappen  is  door  het
varieren  van  de  slag-en  steunpunten  gemakkeli].k,   dus  komt  veel  voor.   Re-
touchering  onder  een  stompere  hoek  dan  sO  graden,   zelfs  boven  90  graden  is  om
dezelfde  reden  heel  gewoon.   En  zoals  bij   nagenoeg  alles  wat  de  mens  maakt  is
er  een  frappante  geli].kvormigheid,   vooral  holle  schaven  (notches  en  bill-
hooks)   en  Nasenschaber   (grattoirs  bec)   komen  veel  voor.
Er  is  nog  slechts  één  probleem:   deze  eigenschappen  worden  door  Beuker  genoemd
als  typische  kenmerken  van  pseudo-artefakten,   want  ook  hij   accepteert  de  con-
sensus  van  de  pseudo-artefakten  theorie.   Uit  het  bovenstaande  blijkt  echter
dat  daar  geen  enkel  goed  argument  voor  aan  te  voeren  is:   de  hele  theorie
steunt  op  een  onjuiste  interpretatie  van  de  uiterli].ke  kenmerken  van  de  ste-
nen,   en  op  fantasieverklaringen  voor  het  ontstaan  van  de  typische  vormen.   Een
aardig  voorbeeld  daarvan  is  de  suggestieve  prent  bij   Stapert   (1975):   "Hoe

:=±g===s¥===eïuí:923ííä=pa#£3,::£Eds  terugkerende  vormen  van  Pseudo_artefak_

Een  voorbeeld  daaruit  neem  ik  over  in  figuur  12a.   De  suggestie  is  dat  een  af-
geplatte  steen  door  druk  op  twee  als  aambeeld  fungerende  kiezels  af brokkelt
tot  een  bekschaaf-achtige  vorm.   In  werkelijkheid  blijkt  in  zulke  gevallen  de
platte  steen  de  kiezels  dieper  de  grond  in  te  duwen.   De  eerste  aanname  die  we
moeten  maken  is  daarom  dat  de  kiezels  vast  zitten  (op  een  enorme  zwerfkei  of
in  Stapert's  "keienvloer"?).   Diffuse  druk  door  bodembeweging  van,  bovenaf  zal
dan  een  dwarsbreuk  opleveren  (figuur  12b).   Om  een  holle  afslag   (notch)   te  la-
ten  ontstaan  moet  aan  een  tweede  voorwaarde  voldaan  worden.   Er  mag  géén  druk
boven  het  aambeeld  zijn,   maar  alleen  zeer  plaatseli].k  schuin  boven  het  aam-
beeld   (misschien  drukt  daar  een  tweede  enorme  kei?).   Tevens  is  een  derde  aan-
name  vereist:   de  platte  steen  mag  niet  wegdraaien  onder  de  druk,   dus  moet  het
andere  einde  worden  gesteund.   Niet  door  een  harde  vloer  of  steen,   want  dan
ontstaat  er  toch  nog  een  dwarsbreuk,  maar  door  een  verend  bodemgedeelte.   Pas
dan  kan  een  vorm  ontstaan  als  in  figuur  12c.   Om  dan  vervolgens  een  retouche
aan  te  brengen  als  in  figuur  12a  te  zien  is  moet  de  gebroken  platte  steen  keer

*1 In   zijn   700   pagina's   tellend   boek:   "Die   Altstèinzeit   in   Ostwestfalen   und
I.ippe"   (1982)   uitgegeven   in  de   Fundamentareeks   van   het   lnstitut   für   Ur-und
Frühgeschichte  der  Universität   zu  Köin  besteedt  Waither  Adrian   siechts   twee
pagina's   aan  pseudo-artefakten.   Hij   bespreekt   en   tekent  nu   enkele   honderden
artefakten  uit  de  Heidelbergtraditie   (Nasenschaber.   Steilschaber,   Diagona|-
geräte  e.a.)   ais  echte  artefakten.
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Fig.12.
a.   Hypothese   van   Warren.
b.   Bij   vaste   bodem   (1)   ontstaat   een   dwarsbreuk.
c.   Voor   het   maken   van   een   holle   breuk   is   naast   de   vaste   bodem   (1)   ook   een
enkelvoudig  drukpunt   (2)   en   een  verend   steunpunt   (3)   vereist.

op  keer  opgetild  worden  en  verplaatst  tot  de  ].uiste  gedeelten  van  de  rand  op
het  aambeeld  steunen  en  dan  moet  in  die  positie  de  drukprocedure  worden  her-
haald.   Voor  het  verkrijgen  van  tien  retouches  moeten  dus  tientallen  voorwaar-
den  worden  vervuld.

Vanzelfsprekend  sluit  dit  het  natuurli].ke  ontstaan  van  bufferbreuken  niet  vol-
ledig  uit.  Maar  het  ontstaan  van  een  rostrocarinaat  (bek)  door  natuurli].ke
processen  is  ongeveer  net  zo  onwaarschi].nlijk  als  het  ontstaan  van  een  vuist-
bijl  doordat  een  stuk  vuursteen  van  een  steile  rotswand  valt  en  telkens  bij
botsing  met  de  wand  breekt.   Dit  bli].kt  nog  eens  te  meer  uit  de  eolietenvond-
sten  uit  het  Oligoceen  van  Boncelles  die  Stapert  (1975)  afbeeldt:   de  omtrek
van  die  eolieten  is  wel  puntig  of  hol,  maar  ze  missen  de  typische  breukkarak-
teristiek  van  het  CCC.   In  plaats  van  notches  en  retouches  zi].n  er  slechts
vorstbreuken,   dwarsbreuken  en  randbeschadigingen  aan  te  vinden.   De  verbazing
van  Stapert  daarover  dat  Breuil,   die  zoals  bekend  zulke  eolietenvondsten  af-
keurde,   de  rostrocarinaten  (Nasenschaber,   bekstekers  e.d.)  wel  degelijk  als
artefakt  beschouwde,   kan  ik  dan  ook  niet  delen.
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7.    EXPERIMENTEN

Het  inzicht  van  de  beginner  in  de  (in  paragraaf  3  hier  beschreven)   vrije  af-
slagtechniek  kan  worden  verdiept  door  de  praktijkvoorbeelden  in  het  boek].e
"Vakmanschap  in  vuursteen"   (Beuker,1983).   Daarbij   ben  ik  in  tegenstelling
tot  Harsema   (1989)   van  mening  dat  Beuker  voor  de  in  het  Paleolithicum  geín-
teresseerde  amateurs  en  studenten  duidelijk  te  kort  schiet.   Een  goede  aan-
vulling  oi)  het  gebied  van  de  paleolithische  klingtechniek  en  Levalloistech-
niek  vormen  de  artikelen  van  Van  Grunsven   (1987  en   1990).
Het  inzicht  in  de  (in  paragraaf  4  hier  beschreven)   buffer-  en  contracoup-
techniek  -  geïntroduceerd  door  Wouters  -  kon  tot  nu  toe  slechts  door  eigen
experimenten  of  door  het  bi].wonen  van  demonstraties  worden  verdiept.   Zo  sprak
dr.   A.   Rust   (autoriteit  inzake  Heidelbergiën)   van  een  AHA-Erlebnis  toen
Ad  Wouters  hem  deze  technieken  in  1980  demonstreerde,   en  ikzelf  had  die  er-
varing  bij   demonstraties  door  Piet  Kelderman.   Ik  ben  dan  ook  bijzonder  blij
u  hier  met  een  kleine  fotoreportage  door  Ad  Wouters  en  Ton  van  Grunsven  en-
kele  CCC-technieken  te  kunnen  demonstreren.   In  een  later  stadium  zullen  zij
hierop  terugkomen,   met  verdere  steenbewerkingstechnieken  en  polariscoop  ex-
perimenten.   Het  volgende  kunt  u  dan  ook  beschouwen  als  een  eerste  inleiding.

Foto   2.
Buffertechniek.   Foto:   A.W.

De  basisvereisten  voor  het  bufferen  zijn  naast  de  te  bewerken  steen  (in  fo-
to  2  is  gekozen  voor  een  langwerpige  vuurstenen  rolsteen  of  pebble)   een  aam-
beeld   (hier  van  een  bonte  kwartsiet).   Omdat  het  de  bedoeling  was  de  steen  in
de  lengterichting  te  breken  is  deze  min  of  meer  vertikaal  geplaatst, ,mët  één
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Foto   3.
Ortolieten.   Foto:   A.W.

splinteringen  door  het  herhaalde  slaan.   Het  breukvlak

uiteinde  rustend  op
een  punt  van  het  aam-
beeld.   Op  het  andere
uiteinde  werd  geslagen.
De  eerste  slagen  bleken
niet  krachtig  genoeg,
slechts  het  oppervlak
van  de  steen  werd  licht
beschadigd  (vergeli].k
foto  5).
Maar  bij   een  wat  harde-
re  slag  brak  de  pebble
zoals  is  getoond  in
foto  3.
Natuurlijk  kan  er  ook
onmiddellijk  uit  volle
macht  worden  geslagen
en  zelfs  een  grotere
slagsteen   (deze  woog
280   gram)   worden  ge-
bruikt,   maar  de  kans  op
meervoudige  breuken  van
de  pebble  is  dan  groter.
Het  experiment  van  fo-
to  2  1everde  deze  twee
lang-smalle  steenhelf-
ten,   we  noemen  dit  ook
wel  ortholieten.   Aan  de
slagzi].de  (op  foto  hier-
1angs),   ontstonden  ver-

vertoont  wel  lichte  on-
regelmatigheden,   maar  er  is  duideli].k  noch  aan  de  slagzi].de  noch  aan  de  aam-
beeldzijde  sprake  van  een  slagbulbus.   Het  ontbreken  van  de  slagbulbus  is  theo-

retisch  te  verklaren  door  het  ontbre-

Foto   4.
Hemiliet.    Foto:   A.W.
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ken  van  de  bol  van  Boussinesq.
Er  zi].n  wel  duidelijke  radiale  stralen
aanwezig,   op  de  foto  te  zien  als  lich-
ter  gekleurde  streping.
Dergeli].ke  gebroken  pebbles  zijn  zon-
der  meer  als  werktuig  te  gebruiken;   zo
kan  de  rand  dienen  als  mes  of  schra-
per.   Maar  meestal  werden  ze  benut  als"grondvorm",   of  "halffabrikaat"  en
verder  nabewerkt  tot  schrabber,   scha-
ver,   holschaaf ,   bek,   boor,   steker
enzovoort .
De  pebble  kan  ook  in  plaats  van  in  de
lengte,   in  de  breedte  gebroken  worden.
Er  ontstaan  dan  twee  hemilieten  (zie
ook  figuur  5f  onder  hoofdstuk  4).   Hier
is  het  breukvlakaanzicht  van  zo  een
hemiliet  afgebeeld  op  foto  4.   Op  dit
exemplaar  zi].n  de  drukgolven  bi].zonder
goed  te  zien:   ze  gaan  zowel  uit  van
het  slagpunt  als  van  het  aambeeld-
steunpunt  en  ontmoeten  elkaar  ongeveer



Foto   5.
Slagsporen    (pecking)   op   twee   pebbles.   Foto:   A.W.

in  het  midden.   Vergelijk  deze  met  de  beide  pauweogen  in  figuur   11,   midden.
Naast  de  lengtebreuk  en  dwarsbreuk  is  ook  nog  een  schuine  of  diagonale  breuk
mogeli].k;   in  dat  geval  levert  een  pebble  twee  plagiolieten  (niet  afgebeeld).
Zelfs  met  de  buffertechniek  lukt  het  niet  altijd  om  de  steen  te  breken.   Door

Foto   6.
Slicing.    Foto:    A.W.
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Foto   7.
Nabewerking.    Foto's:    A.W.

Foto   8.
Notching.    Foto:    A.W.

34



herhaaldeli].k  slaan  krijgt  zowel  de  slagsteen  als  het  aambeeld  als  de  te  be-
werken  steen  aan  beide  raakpunten    duideli].ke  beschadigingen  (slagsporen  of
pecking).   Op  alle  CCC-vindplaatsen  worden,   hoewel  zeldzaam,   zulke  stenen  te-
ruggevonden.   Links   (foto  5)   is  een  experimenteel  produkt .afgebeeld,   rechts  een
vergelijkbaar  artefact  uit  de  Jabeek  (Zuid-Limburg).
Met  hetzelfde  basisprincipe  kan  een  rolsteen  ook  heel  anders  worden  opgedeeld.
Van  de  steen  op  foto  6  werd  eerst  door  middel  van  een  dwarsbreuk  een  uiteinde
verwi].derd:   het  segment  d  (de  ontkoppingsafslag).   Daarna  werd  het  zelfde  her-
haald,   zodat  de  schijfvormen  (slices)  c  en  b  ontstonden.
Volgens  de  in  foto  2  gedemonstreerde  methode  werd  een  pebble  in  de  lengte
doorgebroken   (foto  7).   Ort-holiet  A  werd  niet  nabewerkt.   Op  8  werd  op  twee
plaatsen  een  notch  geslagen,   waardoor  in  het  midden  een  bek  overbleef .   De  bei-
de  notches  werden  met  de  contracoup-techniek  nageretoucheerd  (vergeli].k  met
figuur  12).   8  is  de  ventrale,   C  is  de  dorsale  zi].de  van  de  bek.
Op  foto  s  is  weergegeven  hoe  de  in  foto  7  afgebeelde  bek  (rostrocarinaat,
Nasenschaber,   "neus].e")  weid  gemaakt  met  behulp  van  twee  schuine  holle  buffer-
breuken  (notches).   Zie  ook  de  tekst  bi].   figuur  7.   Deze  foto  is  tegelijkerti].d
de  eindpositie  bij   de  notching  en  de  uitgangspositie  bij  het  naretoucheren.
Daarbij   wordt  dan  de  rand  van  de  notch  op  het  aambeeld  geplaatst  en  met  de
slagsteen  op  de  dorsale  (pseudocortex)  zijde  van  de  rostrocarinaat  getikt.
Een  afgeplat  ovale  rolsteen  werd  op  het  aambeeld  geplaatst  en  ontkopt  (foto  9,
A  is  de  ontkoppingsafslag).   Daarbij   moest  herhaaldeli].k  toegeslagen  worden,
zodat  op  het  aambeeld-raakpunt  een  duideli].ke  verbri].zeling  ontstond  die  op  de
foto  bi].   v  zichtbaar  is.   De  overgebleven  hemiliet  werd  vervolgens  met  het
breukvlak  op  de  rand  van  een  aambeeld  geplaatst.   Wat  nu  op  de  foto  onder  is
was  daarbi].   dus  boven,   en  bi].   C  werd  een  bufferslag  geplaatst.   Daardoor  sprong
de  stekerafslag  b  van  de  kernrest.  De  kern  is  nu  goed  bruikbaar  als  steker
(pijl  centraal  op  foto).
Er  is  dus  sprake  van  een  BB-(bufferslag-bufferslag)steker.
Op  foto  10  is  een  rolsteen  te  zien  die  allereerst  werd  ontkopt  (0),   waarna
werd  getracht  het  breukvlak  hol  te  maken  door  er  een  notch  in  te  slaan.   Dit

lukte,   zoals  duidelijk  te  zien  is  op
foto  108;   bi].   "passing"  van  0  op  het
breukvlak  bli].ft  een  holte  over.   Er
waren  evenwel  veel  bufferslagen  nodig

Foto   9.
Stekerslag.   Foto:   A.W.
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om  dit  te  bereiken,   en  daardoor  ont-
stond  op  de  aambeeldzijde  een  diepe
pecking   (CP).   Hoewel  afstomping  van
de  rand  meestal  niet  het  vooropge-
zette  doel  is,   is  verbrijzeling  wel
vaker  een  gevolg  van  de  buf fertech-
niek.  Het  is  vri].wel  onvoorstelbaar
dat  een  zo  diepe  pecking  ontstaat
door  links-rechts  volgens  de  wetten
van  het  toeval  op  elkaar  botsende
stenen  in  een  natuurli].ke  situatie.
Randverbrijzeling  op  deze  wijze  is
dus  een  aanwijzing  voor  het  arti-
ficiële  karakter  van  een  vondst.



Foto   10.
Geconcentreerde   verbrijzeling.   Foto:   A.W.

Rest  mij   de  heren  Ton  van  Grunsven,   Piet  Kelderman  en  Ad  Wouters  te  bedanken
voor  hun  instructieve  experimenten,   drs.   Hans  Peeters  voor  het  geven  van  meer-
dere  aanvullende  tips  en  prof .   W.   Hartman  voor  het  beschikbaar  stellen  van  de
polariscopie  opname.
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SUMMARY

translation   by
H.B.     Boer

Stone  fractures  can  mainly  be  devided  into  three  categories:   frost  splittings
in  which  external  forces  have  no  influence,   fractures  resulting  from  unilateral
forces,  and  fractures  resulting  from  multilateral  forces.  Frost  splittings  are
caused  by  temperature  fluctuations.  Fractures  originating  from  unilateral  for-
ces  in  the  open  country  can  be  the  result  of  collisions  in  rivers  or  falling
stones  but  can  also  be  made  by  man  as  a  result  of  pressure  techniques  or  free
flaking  techniques.   Fractures  resulting  from  multilateral  forces  can  arise
from  earthmovements,   but  can  also  be  caused  by  man  with  the  buffer  technique.
Fractures  caused  by  multilateral  forces  most  of ten  can  be  clearly  distinguished
f rom  those  caused  by  unilateral  f orces  on  account  of  a  less  regular  arrangement
of  the  external  features.
The  article  goes  further  into  the  processes  that  dictate  the  development  of
fractures  (such  as  strain,   the  properties  of  the  stone)  and  an  explanation  is
given  as  to  how  the  external  features  of  the  fracture  (ripples,   bulbar  scar,
radial  fissures).  arise  and  the  less  regular  arrangement  from  multilateral
forces  is  caused.
Experiments  prove  and  clarify  this,   and  demonstrate  how  prehistoric  man  could
fashion  stones  by  making  use  of  multilateral  forces.
Thus  proof  has  been  given  that  the  pseudoartefact  theory   (offered  a.o.   by
Stapert,   1975)  is  incorrect  and  causes  obstruction  of  research  into  those  tra-
ditions  that  made  considerable  use  of  the  buffer  technique   (the  Chopper  Chop-
pingtool  Complex).
The  criterion  for  distinguishing  artefacts  from  products  of  nature  does  not
lie  with  the  consideration  of  the  separate  f ractures  as  the  pseudoartefact
theory  states,   but  with  the  interrelationship  of  the  separate  fractures.   In
fact  this  so  called  morphological-typological  approach  is  reliable  for  stray
finds  of  the  more  complicated  tool  types.   For  example,   single  flakes  caused  by
unilateral  forces  can  very  well  have  been  produced  by  natural  causes,   but  a
complicated  shape  like  that  of  a  handaxe  can  not  have  been  produced  by  succes-
sive  natural  forces.
As  for  fractures  produced  by  multilateral  forces,   a  straight  buffer  crack  may
have  been  caused  by  natural  forces,   but  a  complicated  configuration  like  that
of  a  rostro  carinate  can  not  originate  by  successive  natural  causes.  The  arte-
factual  character  of  single  f lakes  or  buf fer  fractures  can  be  conf irmed  by
study  of  the  traces  of  use,   by  refitting  and  by  positioning  with  regard  to  the
archaeological  context  with  in  situ  finds.
During  the  spread  of  the  city  of   's-Hertogenbosch  in  a  northerly  direction
over  the  last  25  years,   a  large  number  of  traces  of  pre-and  protohistorical
settlements  and  culture  sites  have  been  discovered.   Amongst  others  an  excava-
tion  has  been  carried  out  of  an  early  Mesolithic  site.   The  author  describes  a
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multiple  discovery  made  by  himself  of  organic  material  (bone  and  antler),   also
containing  a  number  of  tools  that  in  some  cases  were  decorated  too.   These  dis-
coveries  have  appeared  near  to  the  Maaspoortplas  as  the  result  of  the  activi-
ties  of  a  sand  elevator.  The  geological  context  and  the  pollen  analyses  in  the
close  vicinity  allow  for  a  Mesolithic  or  Neolithic  dating,   but  comparison  with
findings  in  Denmark  point  to  a  most  probable  Mesolithic  dating.   Future  C14
research  will  have  to  supply  the  definite  answer.  The  author  is  of  the  opinion
that  the  finds  originate  from  a  culturesite  and  not  from  a  settlement.

ERRATA

ln  het  artikel:   "Enige  aanvullingen  en  opmerkingen  betreffende  de  Laag  van
Duurswoude",   door  P.   Houtsma  en  P.   Di].kstra  gepubliceerd  in  numiner  2  van  dit
ti].dschrift,   pp  6-13,   dienen  de  volgende  correcties  te  worden  aangebracht:
Blz.   8,   regel   13:   het  Waskemeer   i.p.v.   Waskemeer.
Blz.   8,   regel  8  van  onder:   na  Bohmers/  Houtsma  1961   volgt:   Zie  Bovenboorn-
gebied  afb.   3,   blz.   137.
Bij   de  tekeningen  van  plaat  1  zi].n  de  volgende  afbeeldingen  niet  vermeld:
No   10:   dubbele  steker  A-RA.
No  11:   RA-steker  +  afslag   (].oint).
No   18:   RA-steker   (verbrand).
No   19:   RA-steker.
Op  blz.   10  vervalt  in  regel  14  het  woord  "alinea".
Blz.   10,   regel   17:   Haveltergroep  i.p.v.   Haveltgroep.
Van  het  profiel  Duurswoude  IV  slootwand  op  blz.11   dient  de  onderste   ..   cm
als  niet  getekend  worden  beschouwd.
Blz.   12:   de  tekst  bi].   de  foto  moet  zijn  Duurswoude  IV  i.p.v.   VI.
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JONG-ACHEULEEN    VAN     EEM-OUDERDOM    UIT    HET    DAL
VAN    DE    VECHT    BIJ     HAERST

door
René    van   Uum   en    Ad    Wouters

ln  het  oude  Vechtdal  ten  noorden  van  de  stad  Zwolle  werden  al   jaren  lang
bij   zandwinningswerkzaamheden  fossiele  resten  van  pleistocene  zoogdieren
geborgen   (vgl.o.a.Hidding,1983) ,ook opde  te bespreken vindplaatsHaerst.
Soms   vertonen  deze  vondsten   ook  dusdanige   bewerkingssporen   (Wouters,1982
en   1990;Van  Uum,in  bewerking),dat  aan  menselijke   bewoning  van  dit   gebied
in  het  Paleolithicum  niet  getwijfeld  kan  worden.

Opm. :Enkele  midden-paleolithen  uit  een  zuigkolk  iets  meer  westelijk
van  de  hier  te  bespreken  lokatie  werden  reeds  in  een  vondstmelding
(Musch,1982)   vermeld  en  afgebeeld,maar   de  daar   gedane  toewijzing  tot
het  Midden-Acheuléen   (Markkleebergien)   is  o.i.   problematisch  omdat
ter   plaatse  niet  dieper  werd  gezogen  dan  de  Kref tenheye  I-formatie
(25  meter   -mv).   Waarschijnlijk  behoren  genoemde  artefacten  eveneens
tot  het  Jong-Acheuléen  uit  het  Eemien   (Kreftenheye  11).   De  scherpe
en  ongerolde  habitus  en  de  zwarte   "moeraspatina"  daar  vermeld,zijn
identiek  aanwezig  op  de  hier  te  bespreken  artefacten.

Het  betref fende  dal  van  de  Vecht  is  ontstaan  tijdens  de  laatste  fase  van
de  Saale-ijstijd  en  wel  pal  ten  zuiden  van  het  zich  daar  toen  bevindende
landijs.   De  vindplaats  zelf  ligt  op  de  rand  van  een  in  dit  Vechtdal  gesi-
tueerde,70  meter  diepe  oost-west  lopende  geul,die  in  het  Saalien  door  een
ijslob  werd  uitgesleten  tot  in  het  onderpleistocene  "Tiglien-niveau"  (zie
Fig.1).   Deze   geul  werd   tot   30  m  onder  maaiveld   (=  -mv)   opgevuld   door  mate-
riaal  uit  de  formatie  van  Drenthe  met  noordelijk  sediment.

Prof iel  van  het  Vechtdal  ter  plaatse  van  de  hier  besproken  Jong-Acheuleen
vindplaats.  Onder  de  afdekkende  Fomatie  van  'Iwente  ligt  het  ongeveer  28  m.
dikke  pakket  van  de  fluviatiele  Fomaties  van Kreftenheye  I,Kreftenheye  11
(Eemien)   en  Kreftenheye  111.
Een  oost-west  geul  (oerstroomdal  uit  het  Saalien)  doorsnijdt  de  onderpleis-
tocene  formaties  tot  in  het  "Tiglien-niveau"  en  werd  opgevuld met  noordelijk
sediment  van  de  Formatie  van  Drente.
Schematische  voorstelling  naar  gegevens  van  de  Rijks  Geologische  Dienst,dis-
trict  Midden-Oost  (Lochem).
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De  Kreftenheye  1  formatie,bestaande  uit  grindrijke  zanden  van  de  Rijn  -ter
plaatse  met  ook  noordelijk  materiaal  -  werd  af gezet  in  het  koudste  deel  van
het  Saalien   (fase  D  van  Terwee).   Het  is  hier  het  residu  van  een  vroeger
veel  dikkere,door  erosie  verdwenen  afzetting.(Van   19-25  m:zeer   grof  grind).

In  het  Saale-Weichsel  interglaciaal  met  een  gematigd  klimaat  als  het  onze,
en  mogelijk  ook  nog  in  het  vroegste  Weichsel,werd  in  dit  gebied  op  het  Kref-
tenheye  I-restant,de  terrestrische  Eemformatie  afgezet,bestaande  uit  humeu-
ze  klei,fijn  zand,veen  en  gyttja  (de  zgn."kleiveenlaag"  van  Burck,1949).
Ook  deze  Eemaf zettingen  werden  door  erosie  aangetast  en  op  meerdere  plaat-
sen   zelfs  geheel   opgeruimd.(Dit  Eemien  wordt  wel  Kreftenheye   11   genoemd).
Op  de  onderhavige  Jong-Acheuléen  vindplaats  is  het  Eemien  met  zoetwatermo-
1usken  in  afwisselende  diktes   (soms  tot  bijna  2  meter   dik)  nog  aanwezig
tussen   15  en   17  meter   -mv.   Genoemde  diepte  is  exact  bekend  omdat   deze  klei-
1aag  met  plantenresten  nogal  wat  problemen  veroorzaakt  door  verstoppingen
van  de  aanzuigbuizen.

Op  de  restanten  van  de  Eemformatie,danwel   rechtstreeks  op  de  Kreftenheye  1,
werden  in  het  Weichselien  opnieuw  grindrijke  zanden  afgezet  die  we  als  Kref-
tenheye  111  aanduiden   (Zie  schematisch  profiel  van  Fig.1).
Ook  in  de  Kref tenheye  111  ligt  voor  de  zuiginstallaties  nog  een  probleem-
zone  waar  vrij  grote  stenen  en  boomfragmenten  worden  aangetroffen.   Stapert
(1985)   kwam  na  onderz.oek  bij   de  zandwinning   "Helderlicht"  aan  de  Westerveld-
sche  A  tot  de  overtuiging  dat  deze  boomstammen  ouder  moeten  zijn  dan   52.500
C14-jaren  BP  en  waarschijnlijk  afkomstig  zijn  uit  het  Odderade-Interstadi-
aal  van  het  Vroeg-Weichselien.

Boven  Kref tenheye  111  ligt  ter  plaatse  een  toplaag  van  ongeveer  2  tot  3  me-
ter  dekzand,afgezet  in  het  laatste  stadium  van  het  Weichselien  (Formatie
van  Twente) .

gemiddelde  zcmer-temperatuur
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Kr.I  =  Kreftenheye  I
Kr.II  = Krefteriheye  11
Kr.III  = Kreftenheye  lli

A  =  pJolwoestijn
8  =  toendra
C =  naaldbs
D  =  lcx)f txJs

1  =  D-fase  (ijsbedekking)
2  =  Amersfoort-interstadiaal
3  = Br¢rup-interstadiaal
4  = Qiderade-interstadiaal
5  = Moershoofd-interstadiaal
6  = Hengelo-interstadiaal
7  =  Denekamp-interstadiaal
8  = B¢llingúscillatie
9  = Aller¢dúscillatie

ËËi2
Klimaats-curve  voor  het l.aat-
Pleistoceen  in  Nederland.
(Naar  Zagwi jn-v. Staalduinen )



De  zandzuiger   ter  plaatse  van  de  Jong-Acheuléen  vondsten  werkt  tot  een  diep-
te  van  ruim  30  meter  -mv.   Het  is  uiterst  moeilijk  om  het  uit  de  zuigput  af-
komstige  materiaal  naar  stratigrafische  positie  te  ordenen.
Uit   vele  boringen  van  de   R.G.D.   (o.a.390-470-9  en   477-471-300-138)   en  de
Grondmij   (o.a.296)   zijn  we  echter   goed  geinformeerd  op  welke  dieptes   zich  de
geologische   formaties  bevinden.
Op  de  vindplaats  zijn  deze  als  volgt:

a.   0-3  meter   -mv:Dekzandlagen  van  de   formatie   van  Twente.
b.   3-6  meter   -mv:Matig   fijn,zeer  leemarm  zand  van  de  Kreftenheye   111.
c.   6-14  meter   -mv:Matig  grof ,grindhoudend   (57o)   zeer   leemarm  zand   van   de

Kreftenheye   111.
d.    14-15  á   16  meter   -mv:Zeer   grof ,grindhoudend   (207o)   zeer   leemarm  zand

van   de  Kreftenheye   111.
e.   15  á   16-17  meter   -mv:Matig  zware,venige  klei   van  de  Kreftenheye   11

( Eemien-niveau ) .
f .    17-19  meter   -mv:Matig   grof ,grindhoudend   (5%)   zeer   leemarm  zand   van

de  Kreftenheye   1.
g.    19-25  meter   -mv:Zeer   grof   grindhoudend   (8%)   zeer   leemarm  zand   van   de

Kreftenheye  1.
h.   25-30  meter  -mv:Matig  grof ,zeer  leemarm  zand  van  de  Kreftenheye  1.

Het  werktuig-complex  van  de  vondsten  met  een  ovale  biface  van  het  limande-
type  en  met  Levalloisspitsen  en  -afslagen  (zie  de  artefactbeschrijving),
laat  bijzonder  duidelijk  zien  dat  we  te  maken  hebben  met  een  middenpaleoli-
thische  Acheuléen-component.
Het  Oud-  en  Midden-Acheuléen  komen  hier   echter  niet  in  aanmerking  omdat  de
geologische   formaties  waarin  deze  Acheul-componenten  voorkomen,minimaal  ge-
vormd  moeten  zijn  vóór  de  Saale-ijsbedekking   (Hoogeveen  en/of  Bantega  en/of
Holstein).Deze  liggen  -voorzover  al  aanwezig  -beneden  de  zuigdiepte  van  de
zandwinning.Ook  de  noordelijke  vuursteen  waaruit  de  artefacten  geslagen
zijn  was  toen  ter  plaatse  waarschijnlijk  nog  niet  aanwezig.

De  diepst  aangesneden  lagen  zijn  de  grove  en  zeer   grove  grindhoudende  zan-
den    van  Kreftenheye  l,die  afgezet  zijn  in  de  koudste  -voor  de  mens  onbe-
woonbare  -D-fase  van  het  Laat-Saalien   (Fig.2).Ook  de  hieronder  liggende
Drenthien-opvulling,die  soms  aangezogen  wordt,komt  uit  deze  zeer  koude,on-
bewoonbare     D-fase  van  het   Saalien   (*opm.1).
Herkomst  uit  de  door  stuwing  geschubde  af zettingen  aan  de  rand  van  het  bek-
ken  -ter  plaatse  niet geraakt-kunnen  we  óók  uitsluiten  wegens  de  versheid
van  de  artefacten,zonder  enige  bekrassing  en  met  ragscherpe  ribben.

Het  Jong-Acheuléen  -  een  warmteminnende  kultuur  -  is  vooral  bekend  uit  het
Eemien,waarvan  de  gemiddelde  zomertemperatuur  in  de  warmste  fase  opliep  tot
20  graden  Celsius  (Fig.2).   In  West-Europa  zijn  vele  vindplaatsen  van  dit
Jong-Acheuléen  opgegraven;o.a.   op  de   lo-meter  terrassenvan  de  Somme,Seine,
Marne  en  Oise,maar  ook  in  de  Pas  de  Calais,het  Aisnegebied,Lehringen  e.a.
Het  Jong-Acheuléen  uit  het  Eemien  is  ook  de  laatste  kultuur  waarin  nog  gro-
tere  ovale  bifaces  van  het  type  limande  voorkomen   (zie  Fig.8).
In  de  eerste  interstadialen  van  het  Weichselien  (Amersfoort  en  Brórui))  ko-
men  in  Frankrijk  nog  ze'ér  sporadisch  zeer  kleine  vormen  van  limandes  voor
in  het  Moustérien  de  tradition  Acheuléenne-fase  A  (zie  Fig.7).
De  vondstgroep  uit  het  Vechtdal  zal  dus  zeer  zeker  niet  in  het  Weichselien
te  plaatsen  zijn.
Een  herkomst  uit  de  "kleiveenlaag"-in  situ  uit  het  Eemien-niveau  (Kreften-
heye  11)   is  mede  op  typologische  gronden  dan  ook  zeer  waarschijnlijk.
Ook  de  zwarte  "veen-water-patina's"  die  alle  artefacten  van  deze  vondst-
groep  hebben  (zie  artefactbeschrijving)  bevestigen  deze  toewijzing  nogmaals.
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Collectie:Rene   van   Uum.   Tekening:Frans   Somers.

Deze  zwartkleuring  is  toe  te  schrijven  aan  verbindingen  en/of  infiltraties
in  anaerobe  danwel  oscillerende  omstandigheden  met  mangaan  of  -  veel  alge-
mener   -met  ijzer.Dhr.G.v.Noort  attendeerde  ons  op  de  rol  die  Fe  speelde.
Hierbij   spelen  de  zuurgraad  van  de  matrix  en  de  ligging  in  een  overwegend
gematigd  klimaat  (18-20  graden  Celsius)  en  de  afiniteit  tot  vuursteen  een
activerende  rol.   Het  zelfde  geldt  ook  voor  het  ontstaan  van  de  geel-bruin-
en  roodgekleurde  patina's  van  prehistorische  artefacten.
Voor  de  hier  besproken  Midden-Paleolithen  uit  de  vindplaats  Haerst  in  het
Vechtdal  geldt  dit  in  bijzondere  mate.
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OVALE    BIFACE   VAN    HET    TYPE    "LIMANDE".
Vuil-wit   grijze   noordelijke  vuursteen  met   een   glanzend   zwarte   patina.
Vindplaats:Zuigkolk   ten   noorden   van   Zwolle   (Dal   van   de   Vecht).
collectie:René   van   Uum.   Tekening:Frans   Somers.

In  het  Eemien-interglaciaal  is  de  gemiddelde  zomertemperatuur  enkele  tiendui-
zenden  jaren  lang  rond  de  20  graden  Celsius  geweest.   De  ligging  der  artefac-
ten  "post-debitage"  in  de  zure  "veenkleilaag"  met  een  overvloed  aan  plantaar-

gfgfz=fg:egagffáts?u(s*oepemï 2P,l.au
sibele  verklaring  voor  de  zwarte  ,al  dan  niet

Zoals  we  al   zagen,bevatten  de  zeer   grove  grindrijke  Rijnzanden  van  Kreftenheye-
I  ter  plaatse  ook  een  bepaald  percentage  noordelijke  erratica  waaronder  ook
vuursteen,die  voor  de  mens  bereikbaar  was.
Ook  bij   de  al  dan  niet  gestuwde,door  rivieren  ontsloten  keileemafzettingen,
westelijk  en  noordelijk  van  het  Vechtdal,zou  de  Jong-Acheulmens tendele   ge-
schikte  en  voortreffelijke  vuursteen,aangevoerd  door  het  landijs  vanuit  Zuid-
en  Oost-Zweden,Denemarken,Rügen,Helgoland   etc.   verzameld  kunnen  hebben.
Transport  van  deze  onontbeerlijke  grondstof  voor  het  vervaardigen  van  zijn
werktuigen  over   af standen  van  ongeveer   100  km  was  voor   de  Acheulmens  reeds
duizenden   jaren  geen  probleem  meer.
Het  toewijzen  van  deze  vondstgroep  uit  de  Kreftenheye  11  afzettingen  van  het
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Fig . 7

Ovale   biface   van  het   type   limande.
Vondst   van   Tj.Vermaning   op   de   Jong-
Acheuiéenconcentratie   '.Eemster".
Op  deze   bif ace   passen   5   af slagen
die  tot  een   steenreconstructie  of
"refit"   samen   te   voegen   zijn.Een
hiervan  heef t   op  het   ventrale   vlak
dat  op  de  biface  past   frictieglans,
wat   een   bewijs   van   echtheid   is.
(In   onderzoek   bij   dr.H.Kars   op   het
R.O.B.    in   Amersfoort.).

Fig.7:Micro-limande   uit   couche   1   van
de   MTA-vindplaats   Fontmaure   (Fr.)
uit   het   Weichelsien.

Tekeningen   en   collectie:   A.W.

Eemien  tot  het  Jong-Acheuléen  wordt  bijzonder   duidelijk  gedemonstreerd  door
de  ovale  biface  van  het  type  limande  (Fig.3,4  en  5).   Dit  artefact   (A.50)   werd
geslagen  uit  een  grijzig-witte,niet  transparante  noordelijke  vuursteen.   Deze
bekapping  gebeurde  primair  met  vrij  grote,alternerende  vlakke  afslagen  in
zachte  percussie.De  randen  werden  minutieus  bijgeretoucheerd.De  ontstane  gol-
vende  snede   (ons  kartelmes)   was  uitermate  geschikt  voor  snij-  en  zaagwerkzaam-
heden .
De  vlekkerigepatina  is  licht-glanzend  zwart.De kristallijn -verontreinigin-
gen  en  vlekken  in  de  vuursteen  patineerden  echter   niet..Ze  steken  duidelijk
af  tegen  de  zwarte  patina   (zie  foto  van  Fig.3).   Op  de` ventrale  zijde   (Fig.5)
steekt  een  zeer   "grover  korrelige",nagenoeg  ongepatineerde  verontreiniging
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Fig . 8
Schematische   tabel   van  het  bij   benadering   voorkomen   van
verschillende   typen  bifaces   ("vuistbijlen")   in  relatie
tot   tijd   en   kultuur.                                 Naar   F.Bordes   (1979).

uit,waartegen  de  vanuit  de  laterale  kanten  aangezette  primaire  afslagen,
alle  in  een  hinge  eindigden.   Ventraal  is  er  een  restant  aanwezig  van  een
typische  vuil-witte,ongepatineerde  krijtcortex.Schijnbaar   belette  deze
krijtlaag  ter  plaatse  de  vorming  van  de  zwarte patina,die  door  de  Engelsen
"manganese  flintstaining"  wordt  genoemd  (Zie:*opmerking   2) .

De  ribben  van  de  biface  zi].n  scherp  en  vertonen  geen  tekenen  van  trans-
port.   Sommige  ribben  hebben  echter  lichte  slijpafrondingen,zoals  deze  ook
voorkomen  op  meerdere  artef acten  uit  de  eveneens  in  het  Eemien  te  dateren
Jong-Acheuléen  concentratie  van   "Eemster"   (Dr.).
Uit  de'ze  vondstgroep,die  gelegen  was  in  een  niet  verspoeld,door  kryoturba-
tie  verplooid  lemig  keizand,pal  boven  de  keileem,kwam  een  soortgelijke
limande,geslagen  uit  een  grote,dikke  afslag  (Fig.6).
De  bifaces  van  het  type limande  zijn  al  vanaf  het  Oud-Acheuléen  (Holstei-
nien)   bekend  en  blijven  in  gebruik  in  het  Midden-Acheuléen  (warme  inter-
stadialen  van  het  Saalien)  en  het  Jong-Acheuléen  (Eemien).   Daarna  ver-
dwijnt  dit  "forse"  type  zoals  het  exemplaar  uit  het  Vechtdal   (gewicht  414
gram)   en  de  limande  uit   "Eemster"   (325  gram).   In  het  Vroeg-Weichselien
komen  zoals we  zagen,   kleinelimandes voor  en  wel  uitsluitend  in  het  Mousté-
rien  de  tradition  Acheuléenne  (M.T.A.).Voor  een  zeer  kleine  limace  uit  de
C.I   van  Fontmaure   (22  gram),zie  Fig.7.Zie  ook  tabel   van  Fig.8(naar   Bordes).

De  andere  artefacten  van  deze  vindplaats  zijn  afslagen,die  nagenoeg  alle
in  Levalloistechniek  zijn  geslagen.
Levalloisafslag  (2,Fig.9).
Gefacetteerd  restslagvlak  met  dorsaal  drie  opslagen.Donkergrijze  vuur-
steen  met  zwarte  lichtglanzende  "moeras-patina".
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1   en   3:Levalloisspitsen
2   en   4:Levalloisafslagen
5:Holschaaf   op   kerf

+
Vindplaatsen:    1=Lelystad.2-5=Zwolle.
collectie:René   van   Uum.Tekening:Frans   Somers.
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Levalloisspits,type  déjeté  (3,Fig.9).
Zowel  basaal  als  terminaal  is  er  een  duidelijke  naretouchering  tot  spits.
Het  restslagvlak  is  niet  gefacetteerd  (á  talon  lisse).  Grove,grijze  noor-
delijke  vuursteen  met  doffe  "moeraspatina".
Levalloisspité,type  dé].eté  (4,Fig.9).
Eersteling  van  de  Levalloiskern  met  vier  opslagen.   Geen  naretouchering.
Gefacetteerd  restslagvlak  (talon  á  facettes).Bijna  witte  noordelijke  vuur-
steen  met  doffe   "moeraspatina".
Holschaaf  op  Levalloisafslag,type  déjeté   (5,Fig.9).
De  holschaaf  is  nageretoucheerd  in  een  Clactonkerf .   Basaal  is  er  een  typi-
sche  naretouchering.   Glasachtige,grijsbruine  noordelijke  vuursteen.   Zwar-
te  "moeraspatina",overdekt  met  een  blauwige,vlekkerige  glanzende  patina.

Behalve  de  hier  af gebeelde  en  besproken  artefacten  zijn  er  nog  een  vier-
tal  artefacten  geborgen,waarvan  er  twee  gebroken  zijn.   Eén  artefact   (no.7)
is  het  restant  van  een  kern  met  preparatievlak  die  mogelijk  tot  biface  is
nabewerkt  geweest,maar  die  recent  is  gebroken.   No.8  is,evenals  5,Fig.9,een
complete  holschaaf  op  een  Clactonkerf®Het eveneens  gebroken,intens  nagere-
toucheerde  artefact  no.6  is  incompleet  niet  te  benamen.

Van  een  andere  vindplaats  is  de  prachtige  Levalloisspits  1,Fig.9  afkomstig.
Het  artefact  werd  geborgen  bij   een  opspuiting  bij  Lelystad  en  werd  opgezo-
gen  uit  het  IJsselmeer  bij  de  Flevocentrale  (inf.:Rijksdienst  voor  de  IJs-
selmeerpolders).   Terplaatse  komt  zowel  het  terrestrische  (continentale)
Eemien  voor  met  pollen  van  thermophiele  planten,als  het  mariene  Eemien  van
na  de  transgressie  met  vele  schelpen.
Gezien  de  zuigdiepte  zal  dit  artefact,evenals  de  eveneens  ter  plaatse  ge-
vonden  afslag,waarschijnlijk  uit  het  Eemien  afkomstig  zijn.Ze  sluiten zowel
typologisch  als  wat  betref t  de  "moeraspatina"  volledig  aan  bij  de  vondsten
uit  het  Vechtdal.

De  zoogdierfauna  van  de  Jong-Acheuléen  vindplaats.

De  opgezogen  f ossiele  f auna-resten  ter  plaatse  van  de  Jong-Acheul  vondsten
zijn  niet  naar  diepte  te  lokaliseren.   Volgens  Hidding   (1983)   zijn  deze
resten  uit  alle  zandzuiggaten  in  de  regio  Zwolle  afkomstig  uit  de  Kref ten-
heye-Formaties .
Op  de  door  ons  beschreven  vindplaats  zijn  behalve  de  door  Hidding  genoem-
de  diersoorten,die  tendele  tot  de  toendra-biotoop  (gebonden  aan  een  arc-
tisch-of  subarctisch  klimaat),tendele  tot  een  meer  bosrijke  biotoop  (ge-
matigd  klimaat)   behoren,ook  enkele  niet  door  hem  genoemde  diersoorten  ont-
dekt,wier  fossielen  ter  plaatse  op  deze  zuigdiepte  alleen  maar  uit  het  ge-
matigde  Eemien  afkomstig  kunnen  zijn.
Dit  zijn   15  kiezen  van  de  steppenneushoorn   (Dicecorhinus  hemitoechus),een
kies  van  de  bosolifant   (Elephas  antiquus)  en  een  kies  en  kaakfragment  van
het  nijlpaard   (Hippopotamus  incognitus).   Van  Kolfschoten-Vervoort   (1985,
pag.45)plaatsen    deze  laatste  vondsten  hier  eveneens  in  het  Eemien.
Andere  opgezogen  zoogdierfossielen  van  deze  vindplaats,die  in  een  gematigd
klimaat  te  situeren  zijn  zoals  edelhert,eland,wildzwijn,bever  en  oeros,
kunnen  behalve  in  het  Eemien  ook  afkomstig  zijn  uit  de  Kreftenheye  111,
zover     behorend  tot  de  interstadialen   Amersfoort,Brórup  en  Oddenrade.   Ook
een  herkomst  uit  B¢11ing  en  A11eród  van  het  Laat-Glaciaal  is  mogelijk.

Ook  de  Jong-Acheuléen  vondsten  uit  het  Eemien  van  de   10  meter  terrassen
van  het  Sommedal  in  Frankrijk  zijn  in  veel  gevallen  met  fossiele  beende-
ren  van  de  bosolifant,de  steppenneushoorn  en  het  nijlpaard  aangetroffen(*3).

Met   dank  voor   de  gegevens,verstrekt  door  Drs.J.P.Weyers  van  de  R.G.D.,dis-
trict  Midden-Oost   (Lochem)   en  de  Rijksdienst  voor  de  IJselmeerpolders.Ook
onze  hartelijke  dank  aan  de  heer  Frans  Somer§   (Vlijmen)  voor  de  voortref-
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OS/
*   Opmerking   1:

In   1991   was   dit  het   geval.Er   kwamen   toen   enkele   artefacten  uit   het   Heidel-
bergien   te   voorschijn,mogelijk   adventief   via   ijstransport   tijdens  phase   D
van   het   Saalien.   Zeer   typisch   voor  deze   CCC-kultuur   is   de   "Nasenschaber"
(rostrocarinaat,rostro,grattoir   bec)   van   Fig.10   (collectie   van   Uum,H.78).
De   door   twee   notches   ontstane   ''bek'.,kreeg   door   een   scheve   bufferslag   (os)
de  ventrale   opfrissing   (aanscherping).   Zie  hiervoor  het  artikel:   "Inleiding
in   de   steentechnologie,achtergronden  bij   steenbewerkingstechnieken.'   van
Jan   Willem  van   der   Drift   in   dit   nummer   van   "Archeologie'..
*   Opmerking   2:

De  heer   Pieter   Stoel   zal   als  aanvulling  op  dit  artikel  nader  op  de  interes-
sante   kwestie  van  de   zwarte  patineringen  van  artef acten   ingaan   in  dit  num-
mer   van   "Archeologie".
*   Opmerking   3:

Ook   de   Midden-Paleo   artefacten   van   Lehringen   en   Gröbern   (D.),aangetroffen
in   samenhang  met  de   skeletten  van   de   bosolifant,stammen  uit   het   Eemien.
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PATINA-ONDERZOEK   BIJ   VUURSTEEN

door

Pieter  Stoel

1. Inleiding :
Al  enige  tijd  liep  ik  met  het  idee  rond  om  het  vuursteenmateriaal  uit
Nieuwegein  te  onderzoeken  op  de  daarop  algemeen  voorkomende,al  dan  niet
glanzende,   zwarte  patina's.   Een  nadere  studie  hiervan  was  nameli].k  niet
verricht   (vgl. :Offermans-Heykens  en  Brouwer-Groeneveld,1990:pag.103).
Tegelijkertijd  stelde  de  heer  A.Wouters  voor  om  materiaal  afkomstig  van
Haerst  (zie  elders  in  dit  blad),in  het  onderzoek  te  betrekken.
Het  gaat  hier  uiteraard  niet  om  artefacten,maar  om  gewone  vuursteen,wél
afkomstig  uit  dezelfde  vindplaatsen  en  met  gelijke  patinering  als  de  ver-
zamelde  werktuigen.

2 . Voorkomen :
Veel  vuurstenen  uit  zuigputten,afgravingen  en  Noorzeestranden  (o.a.   Wad-
denzee)   vertonen  deze  typische  zwartverkleuring.   De  zwarte  patina  komt
zowel  op  zeer  lichtbeige  opake  vuursteen  als  op  grijze  en  donkergekleur-
de  en  meer  of  minder  doorschijnende  vuursteen  voor.   Soms  kan  deze  kleu-
ring  dieper  -tot  enkele  milimeters  -doordringen  in  het  gesteente.
De  buitenkant  is  dan  zwart  tot  donkerbruin,naar  binnen  toe  verlopend  van
lichtbruin  over  okergeel  naar  de  oorspronkelijke  kleur  van  -de  steen.   De
overgangen  kunnen  geleideli].k  of  soms  scherp  begrensd  zijn.
AIS  vuursteen  aan  de  buitenkant  micro-kristallijne  insluitingen  bevat,die
er  uitzien  als  min  of  meer  bolvormige  lichtgrijze  lichamen  -  vaak  enkele
centimeters  in  diameter  -   ,dan  vindt  daar  geen  zwartverkleuring  op  plaats,
hoewel  dit  materiaal  er  sterker  poreus  uitziet  dan  de  amorfe  vuursteen.
De  kristalvlak].es  zelf  zijn  echter  niet  poreus  genoeg  om  de  kleurveroor-
zakende  mineralen  op  te  nemen  en  ze  vormen  blijkbaar  geen  kanaaltjes.
Zeer  duidelijk  zijn  deze  ongepatineerde  micro-kristallijne  insluitingen
als  lichtgrijze  lichamen  te  zien  op  de  kleurenfoto  van  de  biface  (type:
1imande)   uit  Haerst   (Van  Uum  en  Wouters   1991,in  dit  blad).
De  meestal  dikke  witte  cortexlaag  op  de  vuursteen  daarentegen  laat  de  mi-
neralen  zeer  goed  door  en  de  patinering  vindt  dan  ook  volledig  plaats
g±±£ï  de  cortex.   De  cortex  zelf  blijft  dan  ongepatineerd  (zie  foto  1).

3 .Materiaal :
Monster  I   (Haerst):Grijsbeige  opake  vuursteen  met  een  ongeveer   1  mm  dik-

ke  patinalaag,verlopend  van  zwart  aan  de  buitenkant  tot  oranje-
bruin  naar  binnen  toe.   De  steen  werd  nabij  een  holte  schuin  aan-
gesneden.   Hierdoor  werd  een  fraai  verlopend  profiel  verkregen.

Monster  2   (Haerst) :Donker  grijsbeige  opake  vuursteen  met  een  ongeveer
1  mm.   dikke  zwarte  patinalaag,die  vrij   scherp  begrensd  is  met
de  ongepatineerde  vuursteen.   Hier  is  duidelijk  te  zien  dat  de
mineralen  waaruit  de  patina  bestaat  nu  eens  dieper,dan  weer  on-
dieper  doordringen  in  de  porie-kanaaltjes.   De  metingen  aan  dit
monster  zijn  nog  niet  volledig  afgerond.

Monster  3   (Nieuwegein):Grijsbeige  vuursteen  met  vuilwitte  cortexdelen.
Ongeveer   1  mm.   dikke  zwarte  patinalaag  met  daarachter  een  oran-
jegele  verkleuring  die  wel  tot  5  mm  diep  in  het  gesteente  is
doorgedrongen   (zie   foto   1).

Monster  4   (Nieuwegein):Beige  vuursteen  met  een  ongeveer  0,3  mm  dikke  zwar-
te  patinalaag.   Daaronder  een  tot  5  mm  dikke  oranje  verkleuring
in  het  gesteente.Hiervan  zijn  de  metingen  nog  niet  volledig
afgerond.
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voor   een   groot   deel  wegnemen.
5 . Waarnemingen :

In  de  preparaten  waren  kleine  holtes  waarneembaar.   Hierdoor  was  een  zeke-
re  doordringing  en  afzetting  van  mineralen  mogeli].k.
De  zwarte  patinalaag  bevatte  in  alle  gevallen  een  verhoogde  concentratie
van  mineralen  met  een  grotere  dichtheid  voor  de  electronenbundel.   Daar-
door  zien  we  deze  mineralen  als  lichtgevende  vlekjes  (zie  foto  2).   Deze
vlekjes  bleken  voor  het  grootste  deel  te  bestaan  uit  pyriet   (Fes2),goe-
thiet   (oC-FeooH)   en  hematiet   (CLFe203).
Preparaat  3  uit  Nieuwegein  bevatte  zelfs  voornamelijk  pyriet.   In  prepa-
raat  4  uit  Nieuwegein  werd  ook  tamelijk  veel  rutiel   (Ti02)   gevonden.
In  monster   1  van  Haerst  werd  door  de  gehele  vuursteen  ook  wat  fayaliet
(Fesi04)  aangetroffen.
Vaak  zit  er  al  een  aanzienlijke  hoeveelheid  ijzer  in  vuursteen  (vgl.Aspi-
nall,Feather  and  Philips,1975),maar  in  de  monsters  is  dit  aanzienlijk
rijker  in  de  zwarte  patinalaag.   ook  Rottiänder   (i975)   vermeldt  de  moge-
1ijkheid  van  ijzerverbindingen  in  patina's.

Foto:2.   Rechter  helft  van   de   foto:   De   rand  van   de  patina  van  monster   3.
Links   het  onderliggend  gesteente.   De   lichte  vlekjes   zijn  mineraalinslui-
tingen;   bij   dit  monster  voornamelijk  bestaande  uit  pyriet.

6.Voorlopige  conclusies:
Het  voorkomen  van  ijzer  in  matrixmateriaal  uit  zuigputten  is  zeer  alge-
meen  in  de  vorm  van  sideriet   (Fec03)   en  ijzeroer   (Fe203).   In  het  opgespo-
ten  zand  vinden  we  vaak  oranje-gele  lagen,wat  op  ijzerneerslag  duidt.
ILJzerverbindingen  zijn  de  hoofdoorzaak  van  de  zwartverkleuringen  in  de
vuursteen  uit  deze  zuigputten.   Pyriet  (Fes2)  is  de  belangrijkste  daarvan.
Mangaanverbindingen  werden  niet  aantoonbaar  aangetrof fen  in  de  onderzoch-
te  monsters.  Waarsshijnlijk  zijn  de  ijzerverbindingen  in  de  patinalaag
ontstaan  onder  anaerobe,zure  omstandigheden  (zonder  toetreding  van  zuur-
stof).   Te  denken  valt  aan  moerassen  en/of  modderige  oevers.
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Niet  alle  vuurstenen  uit  zuigputten  hebben  aan  hetzelf de  proces  blootge-
staan.   Soms  treft  men  bruine  vuursteen  aan  met  daarop  nauwelijks  kleurpa-
tina ' s .
De  ijzerverbindingen  zijn  van  buitenaf  in  de  vuursteen  gedrongen  en  niet
door  verkiezeling  aangegroeid.

7 . Dankwoord :
Tot  slot  zou  ik  de  volgende  personen  willen  danken  die  dit  voorlopige
onderzoek  mogeli].k  hebben  gemaakt:
-Dr.R.Poorter  en  T.Bouten,beiden  verbonden  aan  het  lnstituut  voor  Aard-

wetenschappen  van  de  Vakgroep  Geochemie,Rijksuniversiteit  te  Utrecht,
voor   de  onmisbare  hulp  bij   de  metingen  met  de  M.P.

-  De  medewerkers  van  de  Af deling  Gesteentepreparatie  van  bovengenoemd
instituut,te  weten  l.Nüssgen,0.Stiekema,LJ.de  Groot  en  W.Wiltenburg.

-A.Wouters  om  mij  in  de  gelegenheid  te  stellen  deze  bijdrage  te  leveren
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HET    JONG-PALEOLITHICUM    VAN    "MEIRS-VO0RH00FD",
GEMEENTE    WEELDE,     BELGIË

door

Pieter   Dijkstra   en   Cyriel   Verbeek

1.    INLEIDING

Reeds  lang  is  het  bekend  dat  Weelde   (deelgemeente  van  Ravels)   en  omgeving
veelvuldig  door  de  prehistorische  mens  bezocht  en  bewoond  werd.   Al  in  1770
vonden  de  geestelijken  Cyrillus  van  Eyxsel  en  Sulpitius  Buysen  urnen  langs  de
baan  naar  Turnhout  in  het  gehucht  "Klein-Ravels"   (gemeente  Ravels).   Deze  urnen
werden  beschreven  door  Kanunnik  Heylen  (1792),   waaruit  een  IJzertijddatering
is  af  te  leiden.   Deze  vindplaats  is  te  situeren  nabi].   "De  Raaftuinen"  (hier
werd  in  het  begin  van  deze  eeuw  een  urnenveld  gevonden)   en  "Het  Heike"   (urnen-
veld  opgegraven  in  1984-1985).   Door  sommigen  wordt  deze  vindplaats  foutief
gesitueerd  nabij   "De  Wetsberg".
Het  vroegere  onderzoek  naar  oudheden  spitste  zich  vooral  toe  op  grafheuvels
die  met  het  blote  oog  in  het  landschap  waarneembaar  waren,   vooral  deze  uit  de
Bronsti].d,   gezien  hun  grote  omvang.   In   1902  werden  door  studenten  van  Turnhout
en  Weelde  vier  grafheuvels  ontdekt  aan  "Het  Langven"  te  Weelde  (waarschi].nlijk
gelegen  op  hetzelfde  perceel  als  de  vindplaats  waaraan  dít  arikel  gewijd  is).
In  1904  werden  5  grafheuvels  ten  zuid-oosten  en  5  ten  noorden  van  voornoemde
vier  gevonden.  Alle  zijn  waarschi].nli].k  in  de  IJzerti].d  te  plaatsen  naar  be-
schrijving  van  L.   Stroobant,   die  de  eerste  vier  in  1903  onderzocht.
Onder  de   leiding   van  Dr.   H.   Roosens,   Prof .Dr.   J.  `Mertens  en  G.   Beex  werden  in
1957  vier  heuvels  aan  "De  Groenendaalse  Hoef"   te  Weelde  opgegraven.   Het  gaat
hier  om  grafheuvels  uit  de  Bronsti].d.   Uit  tumulus  111  werd  door  A.   Goossens
uit  Borgerhout  een  beschadigde  urn  van  het  Drakenstein-type  uitgegraven.   In
1965-1966  werden  vier  grafheuvels  op  "De  Hoogeindse  Bergen"   door  G.   Beex  en
Dr.   H.   Roosens  aan  een  nieuw  onderzoek  onderworpen.   Reeds   in   1927   hadden
E.   Rahir,   J.   en  L.   Stroobant  en  M.   Devadder  een  zoeksleuf  in  tumuli  1,   111  en
IV  door  het  centrum  van  de  heuvel  aangelegd.   De  gevonden  urnen  verwijzen  naar
de  Hilversum-Cultuur.   Ook  onderzochten  Beex  en  Roosens  2  grafheuvels  aan  "De
Vlasroot"  waarvan  één  reeds  volledig  geëgaliseerd  was.
In  schril  contrast  met  het  uitgebreide  grafheuvelonderzoek  staat  het  Steenti].d-
onderzoek,   niettegenstaande  dat  er  uit  deze  periode  veel  meer  vindplaatsen
voorhanden  zi].n.   Niet  vreemd  hieraan  is  het  feit  dat  de  toenmalige  Nationale
Dienst  voor  Opgravingen  niet  eens  over  een  Steenti].dspecialist  beschikte  en
daarom  ook  nauwelijks  geïnteresseerd  is  in  deze  periode,   om  nog  maar  niet  te
spreken  over  de  financiële  en  juridische  onmogeli].kheden  om  in  België  tot  een
gestructureerd  archeologisch  beleid  te  komen.  Het  Steentijdonderzoek  in  Vlaan-
deren  is  zowat  geheel  in  handen  van  de  Katholieke  Universiteit  van  Leuven
onder  leiding  van  Prof.   P.M.   Vermeersch.--In  het  begin  van  deze  eeuw  had
L.   Stroobant  reeds  links  en  rechts  losse  vondstn  gedaan,   waaronder  enkele  bij-
1en  en  lemmers.   Deze  vindplaatsen  zijn  niet  meer  exact  vast  te  stellen.
Zijn  zoon  Jan  kon  aan  het  "Brouwersgoor"  honderden  silex-artefacten  verzamelen,
die  hi].,   zoals  toen  (1910)   gebruikelijk  was  voor  het  Mesoliticum,   in  het  Tar-
denoisien  plaatste.   In  1921   besloot  de  Nationale  Dienst  voor  Opgravingen  op
deze  plaats  opgravingen  te  verrichten  onder  leiding  van  L.   Leqoeux.   Meer  dan
tweeduizend  artefacten  konden  toen  geborgen  worden.   Dan  wordt  het  wachten  tot
in  1976-1977,   als  onder  leiding  van  Prof .   P.M.   Vermeersch  de  laat~mesolithische
site  op  "De  Paardsdrank"  wordt  opgegraven.   Deze  vormt  samen  met  de  site
Brecht-Moordenaarsven  en  de  Tjongervindplaats  "Meer"  de  enige  Steentijdsites
die  volgens  moderne  wetenschappeli].ke  standaarden  opgegraven  zi].n  in  de  pro-
vincie  Antwerpen.
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Fig.    1A.
Ligging   van   de   vindplaats.

55

Fig.    18.
Waterscheidingslijnen  van   de   hoofd-
bekkens   Maas-Schelde   en   Mark-Dommel.
(Naar   L.    Baeyens.)



Voor  de  rest  is  heel  het  terrein  in  handen  van  amateurs.
Het  beperkt  zich  voornamelijk  tot  het  onafhankelijk  van  elkaar  verzamelen  van
archeologica.   Dit  artikel  wil  hierbij   een  poging  zi].n  om  aan  dat  "steent].es-
zoeken"  meer  vorm  te  geven.   Een  vereniging  van  en  voor  amateurs  li].kt  ons  in
de  Kempen  dan  ook  meer  dan  wenselijk.
Vanaf  het  Jong-Paleolithicum  tot  en  met  de  IJzertijd  kunnen  we  spreken  van
regelmatige  bewoning  door  bevolkingsgroepen  in  deze  streek.
Enkele  nu  nog  moeilijk  te  plaatsen  vondsten  verwijzen  zelfs  naar  Oud-Paleo-
lithicum.   Door  veelvuldige  prospektie  konden  een  groot  aantal  sites  ontdekt  of
herontdekt  worden  (van  vele  oudere  collecties  is  de  vindplaats  hoogstens  be-
kend  met  een  toponiem,   terwijl  deze  in  vele  gevallen  meerdere  sites  kan  ver-
tegenwoordigen).   Het  vinden  van  een  steilgeretoucheerde  kling  samen  met  een
gebruikte  kling  vormen  de  aanleiding  tot  het  onderzoek  van  de  hierna  beschre-
ven  vindplaats.   Dank  zi].  de welwillende  medewerking  van  de  gemeente  Ravels,
waarvoor  onze  harteli].ke  dank,   konden  wij   hier  een  beperkt  onderzoek  instel-
1en.   Voor  de  gegevens  betreffende  vroeger  verricht  onderzoek  verwi].zen  wi].
naar  de  literatuurli].st  onder  Ravels  1980  en  Weelde  1982.

2.   LIGGING

2-1.    GEOGRAFISCHE   LIGGING
De  site  "Weelde-Meirs  Voorhoofd",   is  gelegen  in  dat  deel  van  de  Noordelijke
Kempen,   dat  dikwijls  de  Turnhoutse  Kempen  wordt  genoemd   (fig.1A).   De  Turn-
houtse  Kempen  is  een  laag  interfluvium  25-30  m  boven  O.D.   (=  2,33  m  hoger  dan
N.A.P.),   scheidend  het  noordeli].k  drainage-systeem  naar  de  Maas  en  het  zuid-
westeli].k  naar  de  Schelde.
Het  gebied  van  de  Maas  is  onderverdeeld  in  het  bekken  van  de  Mark  in  het  wes-
ten  en  het  bekken  van  de  Dommel  in  het  oosten.
Het  gebied  van  de  Dommel  wordt  via  de  Aa   (van  Poppel)   ontwaterd   door  de  Lei-
beek   (Nederlands  grondgebied) ,   langs  de  Ossevenneloop  met  de  Geeneindeloop.   De
loop  van  het  Brouwersgoor  vloeit  eveneens  in  de  Leibeek.   In  de  omgeving  van  de
waterscheidingslijnen  van  de  hoofdbekkens   (Maas-Schelde  en  Mark-Dommel)   komen
verscheidene  vennen  voor   (zie  fig.18).   De  heideplassen  en  -vennen  wi].zen  op
een  langzame  oppervlakkige  drainage  ten  gevolge  van  het  vlak  reliëf  en  het  ijl
bekenstelsel.   De  aanwezigheid  van  een  weinig  doorlatende  grond  veroorzaakt
eveneens  een  langzame  inwendige  ontwatering.
Een  voorname  dekzand  zone  begint  in  Beerse  en  strekt  zich  oost-noord-oost  over
40  km  uit  naar  het  noorden  van  Helmond.   In  Weelde  heeft  deze  zone  zi].n  groot-
ste  breedte.
De  site  is  gelegen  ten  noorden  van  de  huidige  dorpskern  van  Weelde:   kadastrale
ligging  sectie  A,   nr.   636/E.
De  vindplaats  is  ten  noorden  begrensd  door  "Het  Litven",   ten  zuiden  door  "Het
Langven"   (beide  verdwenen)   en  ten  oosten  door   "De  Ossevenloop".

2-2.   GEOLOGIE
De  opbouw  van  het  gebied  bestaat  uit  pleistocene  afzettingen  van  niveo-eolische
oorsprong,   bestaande  uit  lemig  zand  en  grof-fijne  zanden,   genaamd  de  Kempische
klei,  wat  een  kleizand  substraat  is  dat  weinig  of  geen  water  doorlaat.
De  Kempische  klei  werd  tijdens  het  Pleistoceen  overdekt  met  dekzand  waarvan  de
granulometrische  samenstelling,   d.w.z.   zandfractie  ten  opzicht  van  de  klei-
fractie,   varieert  van  lemig  zand  tot  matig  grof  zand.
Dit  was  de  situatie  tot  aan  het  einde  van  het  Pleistoceen.   In  het  Holoceen
wordt  de  ].onge  dekzand  1  en  11  afgedekt  door  recentere  stuifzanden.   We  komen
hier  later  nog  op  terug.
De  granulometrische  samenstelling  van  de  eolische  en  f luviatiele  af zettingen
is  heterogeen.   De  samenstelling  is  sterk  afhankeli].k  van  de  stroomsnelheid  van

56



het  water  ti].dens  hun  afzetting  en  in  mindere  mate  toch  ook  van  de  breedte
van  de  vallei  waarin  deze  zich  bevindt.   Veen  is  mogelijk  gevormd  in  het  gebied
van  de  talrijke  vennen  die  zich  ten  noorden  van  de  site  bevinden.   Dit  is  als
gevolg  van  de  slechte  afwatering  in  het  gebied.

2-3.    BODEMKUNDIGE   LIGGING
Zoals  het  profiel  zich  laat  aanzien  en  het  niveau  waarin  de  vondsten  zich  be-
vinden,   hebben  we  hier  te  maken  met  podzolering  die  door  recentere  stuifzanden
het  oudere  dekzand  11  bedekken  in  het  gebied.
Analyse  van  dergelijke  podzolzones:   Haplohumod   (=  droge  humuspodzol  in  zande-
rige  met  arme  mineralogische  samengestelde  zanden)   is  op  de  site  (naar  L.
Baeyens   1965):
0         =  Verstoord  door  freezen  en  ploegen.
82h2  =  Humusaanrijkingshorizont;   zwart   (10-7.5  YR  2/0-1);   massief;   brokkelig

tot  zeer  vast.
82hl  =  Humusaanri].kingshorizont;   donker  gri].sbruin   (10  YR  3/2-3)   tot  donker-

bruin  (5  YR  2-3/2-4);   massief;   vast  tot  zeer  vast,   overgaand  in  dunne
zeer  onregelmatige  zwarte  of  donkerbruine   (10  YR  2/1,   5  YR  2/2)   band-
J. e s .

C         =  Moedermateriaal;   bleekgeel  en  struktuurloos;   dunne,   onregelmatige,   don-
kerbruine   (7.5  YR  3/2),   subhorizontale  band].es.

Echter  met  betrekking  tot  onze  beschreven  site  hebben  we  hier  te  maken  met  een
hoger  gelegen  podzolbodem  dan  die  hierboven  beschreven  nl.   de  serie  Zbg   (L.
Baeyens  1965)  =  droge  zandgronden  met  duideli].ke  humus  of/en  i].zer  8  horizont.
0         =  Verstoord.
82h    =  Zeer  donker  bruin  zand  met  afgeloogde  korrels;   struktuurloos,   tameli].k

los;   vaak  goed  doorworteld.
82ir  =  Donker  geelbruin  tot  roodbruin  zand;   struktuurloos,  meestal  hard;   sub-

horizontale  bandjes  (fibers)  in  het  onderste  deel  van  de  horizont;   ge-
1eideli].ke,   onregelmatige  overgang.

C        =  Bleekgeel  zand;   struktuurloos,   los;   bruingele  en  okerkleurige  roest-
vlekken  op  ca.   90  cm  diepte.

Met  betrekking  tot  de  waterhuishouding  is  het  in  de  regel  zo,   dat  het  grond-
water   's  winters  stijgt  tot  +  90  ä  100  cm,  waardoor  de  Zbg  fris  blijft  tot  in
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de  maand  mei.   Bij   een  kortstondige  droogte  in  een  periode  verliest  de  Zbg  zi].n
water  in  de  lagen  boven  de  B-horizont  en  het  grondwater  daalt  dan  zelfs  tot
meer  dan  2  meter  in  de  zomer.

3.    HET   0NDERZOEK

3-1.    VELDONDERZOEK
De  vondst  van  voornoemde  steilgeretoucheerde  kling   (PI  1,   nr.   9)   in  de  ver-
stoorde  A1-A2  horizont  deed  vermoeden  dat,   indien  een  concentratié  lithisch
materiaal  zich  in  de  ondergrond  bevond,   dit  niet  noodzakelijk  af  te  leiden
moest  zijn  aan  de  oppervlaktevondsten.
Gezien  de  vermoedeli].k  paleolithische  ouderdom  van  het  materiaal  waren  de
vondsten  in  de  8-en  in  de  C-horizont  te  verwachten;   deze  leken  niet  verstoord
te  zijn.   Er  werd  besloten  een  proefput].e  te  maken.   Aanhoudende  regen  maakte
het  praktisch  onmogeli].k  degelijk  werk  te  verrichten.   Het  zeven  werd  zo  goed
als  mogeli].k  gedaan,   tot  de  zeef  het  onder  het  gewicht  van  het  natte  zand  be-
gaf .   Ondertussen  was  reeds  duideli].k  geworden  dat  we  met  een  concentratie  te
maken  hadden.   Twee  nieuwe  zeven  en  staanders  werden  gemaakt.   De  grootte  van  de
mazen  van  deze  nieuwe  zeven  was  5  min,   in  tegenstelling  tot  de  oude,   die
slechts  3,5  mm  was.   De  plaatselijke  ijzerhandel  kon  niets  kleiners  dan  5  mm
bieden.   De  regen  had  van  het  proefput].e  ondertussen  een  bomkrater  gemaakt;   het
was  niet  meer  in  kwadraten  van   1   x   1  m  onder  te  brengen.   Daarom  werd  er  een
vlak  van  2   x   1   m  van  gemaakt   (M16  +  M17  =  Mo).   Alle  andere   vlakken  werden
1   x   1   m  uitgegraven.   In  vak  Mo  werden   161   stuks  met   de  oude  zeef   (3,5  mm)   en
44   stuks  met   de  nieuwe   (5  mm)   gevonden.
De  keuze  van  de  vakken  die  opgegraven  werden,   werd  bepaald  door  de  hoeveelheid
van  vondsten  in  reeds  opgegraven  vakken,   daar  de  concentratie  vrij   scherp  af-
gelijnd  was,   was  dit  voor  de  hand  liggend  (zie  fig.   3).
De  vondsten  bevonden  zich  onderin  de  B-horizont  en  in  de  daaronder  liggende
dekzand  11   (in  profiel  tekening  wit  gelaten  en  waarin  zich  de  fibers  van  de
B-horizont  bevinden  (zie  fig.   2).
Op  ca.   35  cm  van  de  bovengrond  is  dekzand   1  aanwezig.   Hierin  bevonden  zich
slechts  enkele  artefacten  als  gevolg  van  bioturbate  verstoringen.  Door  de  lig-
ging  van  de  artefacten  in  de  B-horizont  zijn  deze  wat  rood/bruin  verkleurd,
wat  het  microscopische  onderzoek  bemoeilijkt.   Ook  hebben  een  aantal  van  de
artefacten  een  beetje  glanspatina  (voorheen  windlak)  wat  een  storende  factor
is  voor  het  gebruikssporenonderzoek.
De  grond  werd  afgeschaafd  met  een  schop  en  het  zand  werd  gezeefd.
De  vondsten  zi].n  niet  ingetekend.   De  omli].ning  van  de  concentratie  werd  visueel
waargenomen   (zie  ook  fig.   3).   Hier  volgt  een  overzicht  van  de  dagen  dat  er  ge-
graven  werd  en  de  vakken  die  werden  blootgelegd   (zie  fig.   3-4A):
12   maart   1988,   16  maart   1988,   23  maart   1988   en  25  maart   1988:   Mo  +  N16   (25/3)
26   maart   1988:   M18-N17-N18
27   maart   1988:   M19-N19
29  maart   1988:   016
30  maart   1988:   017-018
31   maart   1988:   L19-018

1   april   1988:   K19
2   april   1988:   (K16-K17-K18:   door  P.   Dijkstra  en  R.   Honig)   L16-L17-L18
3  april   1988:   J17-J18-L20
4  april   1988:   I18-I19-J19-M15-L15

0p  1  april   1988  werd  het  terrein  voor  een  tweede  maal  gefreesd.   Gelukkig  werd
ons  werkterrein  ontzien.  Op  5  april  1988  werd  het  terrein  reeds  herbeplant.
Door  Pieter  Di].kstra  werd  een  profielfoto  genomen;   deze  wand  scheidt  de  vakken
K18  en  K19  en  J18  en  J19.   Ook  werd  een  horizontaal  bovenaanzicht  genomen  van
vak   K17.
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Fig.    3.
Afbakening   ligging
Concentrati e .

Hierop  zijn  de  veelvuldig  voorkomende  kevergangen  duidelijk  te  zien  en  dit
verklaart  ons  waarom  een  fragment  van  een  gepolijste  bi].l  en  twee  IJzertijd
potscherf].es  in  K16   (niet  opgenomen  in  de  overzichtstabel  van  de  vondsten)   in
de  8-  en  C-horizont  terecht  gekomen  zi].n.   De  verstoorde  bovenlaag   (Al   en  A2)
werd  telkens  verwi].derd  voor  we  begonnen  met  graven.   Buiten  deze  drie  voor-
noemde  vondsten  is  het  materiaal  in  geen  geval  verontreinigd.
Niettegenstaande  dat  het  hier  duidelijk  gaat  om  een  noodopgraving,   mogen  we
over  de  behaalde  resultaten  niet  klagen.   Ergerli].k  is  het  echter  dat  sominige
onderzoekers   (Verhart-Merselo-Haag,   gemeente  Venray)   deze  manier  van  werken
willen  verheffen  tot  een  wetenschappelijk  goed  voorbereide  opgraving,   zodat  er
geen  relatie  van  vondst  en  grondspoor  meer  mogeli].k  is.   Aan  de  andere  kant  kan
men  de  vraag  stellen  of  deze  noodopgraving  verantwoord  was.   De  machinale  acti-
viteiten  zijn  misschien  niet  zo  destructief  als  verwacht  werd.  Mogelijk  bevin~
den  zich  in  de  onmiddellijke  omgeving  nog  concentraties  die  zich  in  situ  be-
vinden?
Toch  vinden  wij   de  beslissing  om  hier  een  noodopgraving  te  houden  verantwoord.
De  grondwerkzaamheden  die  op  het  terrein  gepland  waren  deden  het  ergste  ver-
moeden.   Men  kan  moeili].k  afwachten  tot  de  site  beschadigd  of  vernietigd  was.
In  vakken  119  en  J19  werd  houtskool  verzameld.   Deze  monsteringen  werden  geno-
men  onder  de  uitspoelingslaag  of  fibers  van  de  B-horizont.   Een  relatie  met  een
haard  kan  helaas  niet  vastgelegd  worden  (zie  fig.   5A).   Deze  houtskool  is  in  de
statigrafische  context  gezien  ouder  dan  de  concentratie.   In  samenwerking  met
Prof .   P.M.   Vermeersch  van  de  Katholieke  Universiteit  Leuven  werd  een  dendrolo-
gisch  onderzoek  uitgevoerd.
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3-2.    UITWERKING   VAN   HET   LITISCHE   MATERIAAL
Artefactenbeschri].ving:   zie  platen  1  tot  en  met  IX  (zie  ook  fig.   5-6).
Hierbij   geven  wi].   de  lezer  een  morphologische  artefacten-indeling  van  de  ge-
vonden  litische  voorwerpen,   waarbij  we  tevens  de  vakken  aangeven  waarin  ze
gevonden  werden:

Plaat  1:
nr.   1     =  B-spits   (L19)
nr.   2     =  steelspits   (L15)
nr.   3     =  Kremser  spits   (118)
nr.   4    =  micro-Tjongerspits  (Mo)
nr.   5     =  Gravettespits,   gebroken   (K17)
nr.   6  en  7  =  gebroken  steilgeretoucheerde  klingen   (K17  en  M19)
nr.   8  en  9  =  steilgeretoucheerde  klingen  (K18)  en  oppervlakte  vondst  bij

Mo   (nr.   9)
nr.   10   tot   en  met   13,   17   =  A-stekers   (10-N16,   11-L15,   12-L19,   13-119,   17-K19)
nr.   14  =  AA-steker   (J19)
nr.    15,    16   en   18  =  RA-stekers   (15-N19,    16-L17,    18-N16)
nr.   19  =  meervoudige  AA-steker   (118)
nr.   20  =   beksteker   (M19)
nr.   21   =  afslagsteker   (L20)
nr.   22  =  meervoudige  steker  van  het  type   "Lacan"   (L16)

Plaat  11:
nr.    1     =   RA~steker   (K17)
nr.   2     =  meervoudige  steker   (N16)
nr.   3  en  4  =  zware  kernstekers   (M18  en  J18  meervoudig)
nr.   5   tot  en  met   13  =  afslagschrabbers   (5-L15,   6-J18,   7-L18,   8-K19,   9-L18,

10-L20,    11-L19,    12-K18,    13-K18)
nr.   14  tot  en  met   16  =  korte  schrabbers   (K16-J19-L20)

Plaat  111:
nr.   1     =  afslagschrabber/zi].schrabber   (K18)
nr.   2  tot  en  met   13,   nr.   15  tot  en  met  20  =  afslagschrabbers   (2-L9,   3-J19,

4-N17,   5-Mo,   6-Mo,   7-M19,   8-M18,   9-016,    10-L15,    11-119,    12-K18,
13-M19,    15-L15,    16-L19,    17-N16,    18-J19,    19-M19,   20-M13)

nr.   14  en  nr.   21   =  eindschrabbers   (M18-L19)

Plaat  IV:
nr.   1   tot  en  met   10  =  korte  eindschrabbers   (1-J18,   2-L15,   3-L20,   4-K18,

5-K18,   6-L17,   7-L16,   8-J18,   9-L18,   10-L18)
nr.   11   tot  en  met   16  =  klingschrabbers   (11-L19,   12-K18,   13-K19,   14-J18,

15-J18,    16-K18)
nr.   17  en   18  =  dubbele  schrabbers   (J17-N18)
nr.   19  =  afslag-zijschrabber   (M15)

Plaat  V:
nr.   1   tot  en  met   13  =  gebroken  einden  van  schrabbers   (1-L19,   2-M19,   3-Mo,

4-L18,   5-L18,   6-L18,   7-L17,   8-118,   9-K18,    10-K18,    11-M15,    12-K17,
13-Mo)

nr.   14  en  16  =  geretoucheerde  klingen   (L18  en  L19)
nr.   15  =  getande  kling   (K18)
nr.   17  tot  en  met   19  =  afgeknotte  klingen/afslag   (17-N17,   18-L18,   19-J18)
nr.   20  tot  en  met  22  =  combinatiewerktuigen   (20-L16,   21-L15,   22-Mo)
nr.   23  =  afslag  met  gebruiksretouche  (L17)
nr.   24,   25,   27,   28,   31   =  geretoucheerde  afslagen   (24-J19,   25-L17,   27-J18,

28-L17,   31-L16)
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nr.   26  =  schaver   (K18)
nr.   29  en  30  =  afslagen  met   encoche   (N18-L19)

Plaat  VI:
nr.   1   tot  en  met  6  =  afslagen  met  gebruikssporen   (1-K17,   2-L17,   3~L17,

4-K16,   5-J18,   6-L18)
nr.   7  tot  en  met  18  en  nr.   20  en  21  =  klingen  met  al  dan  niet  gebruiks-

retouches   (7-L16,   8-017,   9-N18,   10-L15,   11-Mo,   12-J18,   13-L20,
14-N18,   15-L16,   16-Mo,   17-oppervlaktevondst,   18-L18,   20-K18,
21-M19)

nr.   19  =  combinatiewerktuig,   nl.   steker-mes   (Mo)

Plaat  VII:
Chopping-tool   (K18)   van  kwartsiet  met  kwartsbanden.

Plaat  VIII:
nr.1     =  slagsteen  (M15),   gemaakt  van  een  schistachtig  gesteente
nr.   2  tot  en  met  12  =  ].oints,   waarbij   de  vaknummers  bij   de  plaat  zi].n  toe-

gevoegd .
Interessant  is  de  kern  nr.   6   (N19).   Hieraan  passen  bi].v.   2  werktuigen,   nl.
nr.   14  van  plaat  1  en  nr.   12  van  plaat  IV,   alsmede  een  afslag  uit  K17.   De
klingschrabber  bestond  ook  uit  twee  delen,   nl.   uit  de  vakken  M19  en  K18.
Even  opmerkeli].k  zijn  de  nummers  4  en  9.   Dit  zijn  twee  aan  elkaar  passende
en  op  zichzelf  staande  schrabbers.   Nr.   4  was  eerst  een  afslag,   die  vervolgens
werd  gebroken  en  waar  daarna  twee  schrabbers  van  werden  gemaakt.   Nr.   9  is  een
grote  kling  geweest,   die  bij   het  afslaan  direct  in  twee  delen  brak.  Het  boven-
ste  deel  werkte  men  af  en  vervolgens  de  onderzijde  (K16)   tot  schrabber;   de
resterende  breuk  ligt  45°   t.o.v.   de  slagzijde  en  vormt  geen  belemmering  ti].~
dens  het  gebruik.
De  sterret].es  bij   de  kern  (nr.   2  en  28)   geven  aan  waar  deze  aan  elkaar  pas-
sen.   Dit  geldt  ook  voor  nr.   7  en  78.
Nr.   3-M19  is  ook  afgebeeld   (achterzijde)   op  plaat  VI,   nr.   21   en  nr.   12,   L19  en
L17  is  afgebeeld  op  plaat  IV  als  nr.11.
Verder  tekenen  we  aan  dat  de  joints  2,   28  en  7,   78  van  dezelfde  kern  zi].n,
maar  door  het  ontbreken  van  de  noodzakeli].ke  stukken  niet  meer  samen  te  voegen
zijn.   Dit  geldt  ook  voor  nr.   8  en  nr.   10  die  van  dezelfde  silex  zi].n  als  de
].oint  op  foto  nr.   14,   plaat  nr.   13.
Deze  laatste  zi].n  weer  aanwijzingen  dat  men  op  een  site  (zoals  deze)  zowel
stukken  achterliet  die  bij   eerdere  gelegenheden  werden  verwerkt  en  stukken
werden  meegenomen  die  op   "Meirs  Voorhoofd"  werden  afgeslagen  en  dus  ontbreken.

Plaat  IX:
nr.   1  tot  en  met  8  =  gebruikte  klingen  en  afslagen  die  pas  zijn  ontdekt,   even-

als  de  stukken  nr.   23,   plaat  V  en  nrs.   4  en  5,   plaat  VI   (1-L16,   2-M19,
3-K18,   5-L18,   7-L19,   met  uitzondering  van  nr.   4   (M18);   dit  is  een_
kling  waarop  het  einde  een  encoche  is  gemaakt  met  een  hoek  van  95°,
mogelijk  is  hi].   gebruikt  als  een  holschrabber?   (Zie  ook  gebruiksspo-
ren  alinea.)

nr.   6  tot  en  met   12  zi].n  weer  ].oints.
Na  het  afturven  en  tellen  van  de  appendix  viel  het  ons  op,   dat  een  aantal  ty-
pische  werktuigen  bij   elkaar  lagen;   bv.   de  gebroken  schrabbers  zitten  opmerke-

!ii±  S:?:ín:Èä  ?:k=:=  ?:;o::3ieL::ákï:g  ?=hï?igg:=t:Èlw:?:eï:ggen  dat  binnen
Hetzelfde  geldt  voor  de  artefacten  afgebeeld  in  pl.   V,   nrs.   14,   15,   16  en  een
groot  aantal  gebruikte  klingen  afgebeeld  in  pl.   VI,   nr.   7-9-15-18-20-21.
We  beseffen  echter  wel  dat  deze  vorm  op  typologische  gronden  activiteitsgebie-
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den  zoeken  alleen  mogelijk  is  in  een  relatie  met  de  uitkomst  van  het  gebruiks-
sporenonderzoek   (Deeben   1988).
Zowel  we  reeds  in  het  voorafgaande  gezien  hebben,   is  er  door  ons  een  typologie
gebruikt,   die  in  dergelijk  vergelijk  op  morfologische  gronden  door  anderen  ook
wordt  gedaan,   nl.   gemodificeerde  artefacten  en  afval  vergeli].k,   zie  Campbell
1977,   Wouters   1981,   Sonneville-Bordes  et  Perrot   (1954-1955-1956).
Hierin  schuilen  naar  onze  mening  ook  gevaren,   nl.   bij   het  tellen  van  de  werk-
tuigen  t.o.v.   het  afval.
Wanneer  we  de  zogenaamde  combinatiewerktuigen  tellen  als  artefact  of  als  werk-
tuig  krijgen  we  een  verschil  in  aantal,   b.v.   schrabber-steker  of  steker-boor.
Als  we  tellingen  maken  van  de  werktuigen  hebben  we  in  dit  geval  4  stuks  en  bij
telling  als  artefact  hebben  we  2  stuks  in  de  telli].st.

4.    DE   MATERIËLE   CULTUUR

4-1.   MATERIAAL
Het  materiaal  van  "Meirs  Voorhoofd"  geeft  o.i.   enige  aanknopingspunten  m.b.t.
een  plaatsing  van  de  nederzetting  in  ti].d.   Er  werden  zes  verschillende  soorten
vuursteen  gebruikt,   waarvan  er  vier  in  de  Noordzee-variant  zitten.
Ook  enkele  Obourg-silexstukken  waren  aanwezig.   Andere  soorten  zijn  toe  te
schri].ven  aan  lokale  opraapsels  door  de  prehistorische  mens.   Door  J.E.   Dries-
sens  werd  een  belangrijke  studie  opgezet  om  silex-soorten  te  kunnen  vergelij-
ken.   Mede  dank  zij   deze  studie  werd  duidelijk  dat  4  soorten  (van  de  ruim
140  soorten  silex)   veelvuldig  voorkwamen  uit  de  silexbanken  aan  de  kusten  van
Engeland  en  West-Frankrijk.   Deze  stukken  gerolde  silexknollen  werden  verzameld
in  de  Noordzee:   9  km  uit  de  kust  van  No-rfolk-Oost   (East  Anglia),   dit  volgens
de  gegevens  van  J.E.   Driessens  en  Rijkswaterstaat.
Op  grond  van  de  verontreinigingen  soort  en  de  aanwezigheid  van  de  zgn.   pseudo-
cortex  kon  Driessens  duidelijk  aantonen  dat  deze  silex  dezelfde  is  als  die  van
de  meeste  jong-paleo  sites  in  Noord-Brabant  en  Limburg.
Na  zeespiegelstijgingen  werden  deze  silexsoorten  door  het  volstromen  van  de
Noordzeevlakte  zowel  in  het  noorden  als  in  het  zuiden  afgedekt.
Deze  gebeurtenis  valt  samen  met  de  overgang  van  Jong-Paleolithicum  naar  het
Vroeg-Mesolithicum.
Wij   zouden  daarom  het  Mesolithicum  ook  dan  willen  laten  aanvangen  bij   de  kli-
maatsverbetering  die  zich  met  name  rond  8.700  BP  verder  ontwikkelde,   wanneer
steeds  meer  boomsoorten  zich  aandienden  en  rendieren  volledig  uit  dit  deel  van
Europa  weggetrokken  waren  en  in  de  Scandinavische  landen  vertoefden.
Wij   zien  dan  ook,   dat  ter  vervanging  andere  soorten  splijtbare  gesteenten  ge-
vonden  worden  in  vorm  van  grès  kwartsiet  van  Wommerson,   en  de  vuursteen  uit  de
gebieden  rond  "Spiennes".
De  site  "Meirs  Voorhoofd"  fieeft  ook  een  aantal  type-artefacten  die  duidelijk
het  ].ong-paleo  karakter  bezitten.  Met  name  de  2  micro-Gravettespitsen  (zie
Di].kstra  1983),   die  men  ook  wel  T].ongerspitsen  noemt,   komen  veelvuldig  voor
in  laat  jong-paleo  groepen  van  Milheeze,   Drunen  en  Neer  (spits  nr.   4,   pl.   I  is
van  Noordzeesilex  gemaakt),   maar  ook  in  de  Ahrensburgvindplaats  Geldrop  1111,
Ahrensburg  en  in  verscheidene  andere  Ahrensburgsites  van  de  Callenhardt-groep.
De  steelspits  nr.   2,   pl.   I  is  wat  uitzonderlijk  van  vorm,   maar  werd  ook  op  an-
dere  ].ong-paleo  sites  gevonden  zoals  in  Donkerbroek  in  een  Creswell  context.
Moosbühl  en  Bouverie,   B¢11ingfase  en  La  Ferrassie  =  Laat  Gravettien,   Meer  11,
maar  ook  in  Star  Carr   (=  Vroeg  Mesolithicum).   De  Kremser  spits  met  zi].n  typi-
sche  schokbreuk  (zie  Fisher  Hansen  en  Rasmussen  1984)   komt  met  name  in  de
vroeg  ].ong-paleo-groepen  voor,   zoals  in  Budel   11,   Siegerswoude,   Lommel,   Drunen,
Pinnberg  18  en  in  de  vroeg  meso-site  van  Star  Carr.
De  grote  B-spits,  die  helaas  te  zwaar  gepatineerd  is  (kleur  +  silex-coating)
voor  gebruiksporenonderzoek,   heeft  overeenkomsten  met  exemplaren  uit  Pinnberg

69



Plaat   7.
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18,   Zeyen-Cresswell-inslag,   Meer  11,   in  Ureterp,   Hamburgien-B¢llingfase,
Geldrop  1112,   (Epi)   Ahrensburg   en  Vessem.
De  steilgeretoucheerde  klingen  zijn  in  het  algemeen  typisch  voor  jong-paleo-
tradities  zoals  in  de  Gravettien-en  Magdalenienfases.   In  de  noordelijke  laat-
].ong-paleogroepen  ontbreken  ze  soms,   met  name  in  T].onger-of  Epigravettien-
groepen  in  Noord-Nederland,   o.a.   Duurswoude  Oud  Leger   (Houtsma   1990).   In  Zuid-
Nederland  zi].n  ze  wel  gevonden,   in  Oostelbeers  =  Epi-Gravettien,   in  Lommel  en
Rekem  10,   in  Pinnberg   18,   waar  ook  de  eerste  kernbijlen  optreden,   in  Vessem
11   =  Ahrensburg;   Meer   11;   Echt  M3.
Van  schrabbers  en  stekers  zijn  weinig  specifieke  typen  die  kenmerkend  zouden
zi].n  voor  bepaalde  cultuurtradities,   zoals  b.v.   snuitschrabbers  of  burin  bec  de
flutes  of  busqués,   maar  bepaalde  schrabbervormen  zijn  nogal  in  gebruik  b.v.
in  Ahrensburggroepen  en  met  name  die  een  scheve  kap  hebben,   zoals  ook  de
schrabbers  van  "Meirs  Voorhoofd",   afgebeeld  in  plaat  11,   nr.   7-8-9  en  plaat  IV,
nr.   4-16.   Andere  schrabbers  zoals  die  met  een  waaiervorm  zijn  typisch  voor
Tjongergroepen,   afgebeeld  in  plaat  111,   nrs.19-20-21,   plaat  11,   nr.14.   Wat
betreft  stekers  zi].n  er  meer  algemene  vormen  in  "Meirs  Voorhoofd"  gebruikt,
zij   het  dat  de  zware  stekers  in  plaat  11,   nr.   3  en  4  meer  in  de  laat  ].ong-
paleo  sites  van  Zuid-Nederland  en  Noord-Beigië  voorkomen,   o.a.   in  oirschot
VIII,   Oostelbeers  1-11  en  Lommel.   Dat  geldt  ook  voor  de  dubbele  steker  in
plaat  1,   nr.   22,   die  aan  het  distale  (top)  eind  op  een  Lacansteker  lijkt  vol-
gens  de  beschrijving  van  Kidder   (Brézillon,1971).   Deze  typen  zi].n  ook  gevon-
den  in  de  Laat  Magdalenien  sites  van  Kanne,   Chaleux  en  Sweikhuizen.
Wat  betreft  de  afgeknotte  vormen  van  "Meirs  Voorhoofd":   deze  zi].n  ook  te  zien
in  Deimern   (Kreis  Soltau)  Ahrensburg,   Geldrop  en  Vessem,   maar  komen  sporadisch
voor  in  Epi-Gravette  groepen.
De  beksteker  (plaat  1,   nr.  20)  heeft  parallellen  in  de  laat  paleolitische
sites  van  Oostelbeers  111,   Geldrop  111   (Ahrensburg),   Oostelbeers  I   (Epi-Gra-
vettien)   en  Lommel  1.
Uitzonderli].k  is  de  vondst  van  de  kwartsitische  choppingtool,   die  gevonden  is
bovenin  in  vak  K18   (B-Horizont).   Dergeli].ke  werktuigen  komen  ook  voor  in  een
van  de  lagen  van  het  Gravettien  van  Abri  Pataud  en  uit  het  Gravettien  van  De
Fransman  I   (zie  Wouters   1984).   A.   Wouters  vermoedt  dat  er  meerdere  sites  zijn
uit  het  Jong-Paleolithicuir.  waar  dergelijke  artefacten  voorkomen,   maar  waar  ze
niet  als  zodanig  herkend  worden.

4-2.    INDELING   EN   PERCENTAGES
Na  de  afloop  van  de  opgravingscampagne  konden  de  tellingen  worden  verricht,
met  als  resultaat  een  totaal  van  1.876  artefacten  m.i.v.   een  stuk  geglazuurde
afsplintering  van  bot.
Het  totale  vuursteenbestand  bedroeg  1.872;   niet  vuursteen  (kwartsietafslagen)
3.   De  verhouding  werktuigen  en  afval  is  respectievelijk  137-1738.   In  percen-
tage   is   dat   7,20%  en  92,87o.
Verdere  onderverdelingen  in  het  werktuigenbestand  zi].n:
-spitsen:                                                      5
-schrabbers:                                               64
-steil  geretoucheerde  klingen:         3
-stekers:                                                    19
-overige  werktuigen:                              46

Het  afvalmateriaal  werd  onderverdeeld  in:
-  kernen:
-  kernvernieuwingsstukken
-  brokken:
-klin8en:
-stekerafslagen:
-  afslagen:
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Ook  werden  er  tellingen  gedaan  m.b.t.   het  totaal  verbrande  vuursteen;   dit
bedroeg  82   stuks  =  4,37%   (zie   fig.   5A).
De  hoeken  van  de  kap  van  alle  schrabbers  werden  gemeten.   Een  gering  aantal
ervan  lag  boven  de  90°   en  slechts  bij   2  stuks  rond  de  45°.
De  metingen  van  de  schrabberhoek  leverden  het  volgende  resultaat  op:
3oo-4o°                        O  stuks
4o°-5o°                       2  stuks
5o°-6o°                       5  stuks
6o°-7o°                     20  stuks
7o°-8o°                      17  stuks
soo-9o°                      15  stuks
go°L>>                          5  stuks
Hieruit  bli].kt  dat  de  meeste  schrabbers  in  het  laat  Paleolithicum  passen  en
met  name  in  de  zgn.   T].onger-  of  Epigravettiengroepen,   als  gevolg  van  bepaalde
werkomstandigheden  en  materiaalkeuze.
Dit  is  ook  het  geval  met  de  site  "Budel  11"   (Wouters  1990):   ook  hier  zaten  de
meeste  schrabbers  tussen  de  60°   en  de  90°.   Dit  geldt  ook  voor  de  opgraving  van
Oirschot  71  en  7111,   die  zich  op  en  in  de  Usselobodem  bevonden.   (Dit  komt  niet
overeen  met  de  C14  datering,   die  door  een  groot  aantal  onderzoekers  als  "de"
dateringsmethode  wordt  geaccepteerd. )
De  typische  schrabbers  met  een  scherpe  hoek   (minder  dan  50°),   die  in  het  Ham-
burgien  en  in  het  late  Magdalenien  sterk  vertegenwoordigd  zijn,   werden  op  deze
site  slechts  3  gevonden  (pl.111,   nr.   4  -pl.   V,   nr.   2  en  4).
Voor  alle  duideli].kheid  hebben  we  aparte  kaart].es  gemaakt  waarin  verschillende
type-artefacten  zi].n  onderverdeeld,   alsmede  tellingen  van  het  totaal  en  van
het  verbrande  materiaal,   onderverdeeld  per  vak  (zie  fig.   5-6).   Ook  is  er  een
afbeelding  van  de  voorlopige  refitting  resultaten  van  de  site  (zie  fig.   7).  We
zeggen  met  nadruk  "voorlopig",   omdat  nog  niet  al  het  materiaal  ervoor  is  ge-
bezigd.   Tevens  was  het  een  van  de  methoden  om  het  gesloten  karakter  van  de
site  aan  te  tonen  en  eventuele  mogeli].ke  bewerkingsactiviteiten  te  benadruk-
ken,   daar  we  in  eerste  aanleg  de  nadruk  hebben  gelegd  op  de  refitting  van  de
kernen  en  de  daarop  passende  klingen  en  afslagen.   Het  benadrukt  tevens  de
homogeniteit  van  de  concentratie.
Daar  uit  de  bestudering  van  de  profielen  tijdens  de  opgraving  bleek  dat  er
geen  horizontale  verstoringen  aanwezig  waren,   werd  de  hoop  gevestigd  dat  de
ligging  van  de  artefacten  nog  redeli].k  intakt  was.   In  de  vlakken  en  profielen
van  de  vakken  waren  geen  sporen  waarneembaar  die  wijzen  op  grote  horizontale
verstoringen   (b.v.   omgevallen  bomen,   dierengangen  of  holen).   In  combinatie  met
de  duidelijk  geconcentreerde,   concentrische  verspreiding  van  de  vondsten  mogen
we  aannemen  dat  het  merendeel  van  de  artefakten  gelegen  is  op  de  plaats  waar
ze  bij  het  verlaten  van  de  nederzetting  zijn  achtergelaten.  Hiermede  werd  te-
vens  de  geologische  in  situ  van  het  materiaal  van  "Meirs  Voorhoofd"  bevestigd.
Zoals  we  al  eerder  schreven,   werd  ook  tijdens  de  opgraving  extra  aandacht  be-
steed  aan  de  buitenbegrenzing  van  de  ligging  van  de  artefacten  in  concentra-
tieverband   (zie  fig.   3  en  48).
Door  o.a.   onderzoekingen  van  L.   Binford  is  het  mogelijk  sommige  sites  hiermee
met  elkaar  te  vergeli].ken.   Zo  bleek  uit  de  refitting  dat  er  gecombineerde  ac-
tiviteiten  op  dezelfde  plek  hebben  plaats  gehad,   namelijk  enerzi].ds  de  produc-
tie  van  de  werktuigen  en  anderzijds  het  gebruik.
De  ligging  of  het  patroon  dat  zich  aftekent  in  fig.   7  (joints)  komt  in  grote
lijnen  overeen  met  de  totale  verspreidingsplattegrond  (zie  fig.   4A  en  48).
In  Meer  11  kon  Van  Noten  in  meerdere  concentraties  verschillende  activiteiten
waarnemen.   Ook  Stapert   (1990)   heeft  zich  met  dergeli].ke  reconstructies  bezig
gehouden,   echter  wel  alleen  op  basis  van  de  ligging  en  interpretatie  van  de
artefacten  en  een  vuurhaard.   Hij   suggereert  daarbij   de  ligging  van  een  hut-
tent  plattegrond  zonder  te  kunnen  refereren  naar  grondsporen,   die  zich  in  re-
1atie  met  de  artefactenspreiding  uit  een  zelfde  niveau  zouden  bevinden.
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4-3.    GEBRUIKSSPORENONDERZOEK
4-3-1.   Inleiding
Naarmate  het  veldonderzoek  vorderde,   bleek  al  gauw  dat  er  Noordzee-silex  aan-
wezig  was.
Doordat  een  van  de  schrijvers  zich  al  jaren  bezig  houdt  met  onderzoek  van
kleur-en  glanspatina's  en  andere  door  de  natuur  veroorzaakte  beschadigings-
patronen,   was  ten  dele  bij  hem  al  de  belangstelling  gewekt  voor  gebruiksspo-
renonderzoek.   In  het  kader  van  de  vondsten  van  "Meirs  Voorhoofd"  werd  dan  ook
een  reeks  van  experimenten  opgezet,   waarbij   de  gevolgen  van  het  gebruik  van
werktuigen  zowel  ti].dens  als  na  de  proeven  nauwkeurig  werden  bekeken.   Het
meeste  materiaal  dat  ervoor  werd  toegepast  was  Ri].ckholt-,   Spiennes-  en  Obourg-
vuursteen,   maar  soms  werden  ook  kwartsietsoorten  gebruikt.
Ton  van  Grunsven,   die  op  uitgebreide  schaal  experimenten  op  het  gebied  van
vuursteenbewerking  heeft  uitgevoerd,   bezorgde  ons  voor  onze  proeven  vele  stuk-
ken  Noordzee-silex  en  ook  een  serie  door  hem  uit  dat  materiaal  vervaardigde
werktuigen.   Toen  bleek  dat  de  site  "Meirs  Voorhoofd"  zich  mogelijkerwi].s  zou
lenen  voor  een  gebruikssporenonderzoek,   hebben  we  in  het  vondstcomplex  zoveel
mogeli].k  gezocht  naar  dezelfde  silexsoorten  als  die  wi].   van  Ton  van  Grunsven
hadden  ontvangen.

Vele  wetenschappers   zoals  Semenov   (de   pionier),   L.A.   Keeley,   M.   Newcomer,
G.   Odell  en  N.   Symens  hebben  er  uitvoerig  over  uitgewijd,   maar  nog  steeds  is
de  discussie  gaande  over  enerzijds  het  "1ow-power"  en  anderzi].ds  het  "high-
power"  onderzoek.   Voor  beide  geldt,   dat  ze  zich  bezig  houden  met:
a)  gebruiksactiviteiten  (funktie).
b)   de  aard  van  het  materiaal,   waarop  of  waarvoor  een  stenen  werktuig  werd  aan-

gewend  (materiaalherkenning).
c)   de  beweging:   de  manier  van  hanteren  van  een  artefact.
Er  werd  een  programma  opgesteld  om  een  en  ander  goed  te  kunnen  bestuderen  en
toegankelijk  te  maken  voor  interpretatie.   Bij  het  bestuderen  van  de  activitei-
ten  die  met  de  stenen  werd  uitgevoerd,   maakten  we  gebruik  van  een  vergroting
van  24x  tot  44x.   Voor  de  eventuele  herkenning  van  de  aard  van  het  materiaal
waarop  een  stenen  werktuig  was  aangewend  was  een  vergroting  van  50x  tot  150x
noodzakelijk.
Ook  de  gegevens  betreffende
a)  soort  silex
b)  soort  activiteit  of  beweging
c)   tijdsduur  van  gebruik
d)  waarnemingen  ti].dens  gebruik
e)  hergebruik  van  het  artefact
f )  materiaal  waarop  het  artefact  werd  gebruikt
g)   de  wi].ze  van  vasthouden  in  de  hand,
werden  op  schrift  gesteld,   soms,   als  dat  technisch  mogeli].k  was,   zelfs  gefoto-
grafeerd  en  anders  getekend,   en  verder  voorzien  van  coinmentaar.
De  activiteiten  die  werden  uitgevoerd  waren  onder  meer:

funktie :
schrabben  of  krabben
snij den
boren
kerven
groeven  of  gutsen
schillen
schieten  met  pijl  en  boog
kappen  (met  bijl)
8raven
Za8en

materie :
huid  en  bot
huid  en  bot
hout  en  bot
steen  en  bot
bot  en  hout
hout  en  bast

hout  en  bot
in  begroeiing  onderlaag  zandbodem
hout  en  bot

retoucheren  met  steen,   bot  of  hout.
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Zoals  gezegd  werd  ook  ti].dens  het  experiment  voortdurend  gekeken  naar  de  ont-
stane  beschadigingsverschijnselen.   Naarmate  het  onderzoek  vorderde  werd  duide-
1ijk,   dat  bi].   het  funktie-onderzoek  het  meest  naar  veranderingen  aan  het  arte-
fact  ~  Odell  noemt  dat  beschadigingsvormen  (Odell,   1975)  -werd  gekeken  in
welke  mate  deze  plaats  vonden.   Voor  het  onderscheiden  van  de  bewerkte  materie
ligt  dat  totaal  anders.  Hier  gaat  het  om  glanspatronen:   de  hardheidsgraad  van
het  voorwerp  in  relatie  tot  die  van  de  materie,   b.v.   het  verschil  in  hardheid
tussen  bot  en  vlees.
Onze  tests  werden  in  verscheidene  tijdsduurgradaties  uitgevoerd.   Soms  bleek
dat  bepaald  gebruik  op  een  soort  materiaal  niet  tot  de  gewenste  "polishing"  of
het  verwachte  beschadigingspatroon  leidde.   Hierbij   moeten  we  toch  aantekenen,
dat  er  door  sommige  onderzoekers  wordt  gesteld,   dat  experimenten  van  korte
tijdsduur  sowieso  niet  tot  bepaalde  resultaten  voeren  (Van  Gijn,1989).   Onze
resultaten  onderschreven  die  conclusie  niet  alti].d:   ook  de  manier  van  werken
is  nameli].k  van  invloed,   evenals  het  materiaal  waarop  de  bewerking  wordt  uit-
gevoerd.   Tevens  moeten  we  vaststellen,   dat  ook  de  prehistorische  mens  bewer-
kingen  van  korte  duur  heeft  gedaan.   Deze  moeten  dan  ook  door  de  analist  worden
geconstateerd,   ook  al  1eidt  dit  niet  tot  het  door  hem  of  haar  gewenste  resul-
taat .

Natuurlijk  hebben  we  ons  ook  verdiept  in  het  probleem,   waar  veel  onderzoekers
zich  mee  hebben  bezig  gehoduen:   het  low  en  high  power  onderzoek.   Maar  wanneer
Semenov  niet  op  zijn  manier  met  het  onderzoek  was  gestart  en  de  resultaten  er-
van  niet  had  gepubliceerd,   dan  hadden  de  latere  onderzoekers  geen  behoorli].k
uitgangspunt  voor  hun  werk  gehad.   Met  name  L.H.   Keeley  plaatst  zijn  kritiek  op
het  onderzoek  van  Semenov  nogal  in  de  archeo-politieke  sfeer.   Andere  auteurs
op  hun  beurt  hebben  weer  veel  kritiek  op  Keeley,   met  name  op  zi].n  zgn.   blind
test  en  de  resultaten  daarvan.   Niettemin  hebben  beide  onderzoekers  een  groot
aandeel  gehad  in  de  belangwekkende  resultaten,   die  geboekt  zijn  op  het  moei-
1ijk  toegankelijke  gebied  van  de  studie  van  micro  wear.

Bij   het  onderzoek  van  gebruikssporen  op  de  vondsten  van  "Meirs  Voorhoof d"  heb-
ben  we  er  consequent  naar  gestreefd,   zeker  te  zi].n  van  onze  waarnemingen.   Een
aantal  sporen  werd  gefotografeerd,   voor  zover  dat  met  onze  beperkte  techni-
sche  middelen  mogelijk  was,   met  name  waar  het  beschadigingspatroon  uit  krassen
bestond.   D.m.v.   fig.   8  en  9  zal  een  voorlopige  interpretatie  worden  gegeven
van  de  activiteiten  en  het  materiaalgebruik  van  de  prehistorische  mens.

Ti].dens  het  onderzoek  doken  een  aantal  problemen  op,   zoals:
-  f rictieglans
-  glanspatina
-  beschadigingen  door  opgravingsgereedschappen
-  verbrandingspatronen.
Deze  elementen,   als  ze  niet  onderkend  worden,   kunnen  een  resultaat  vertekenen
en  leiden  tot  foutieve  interpretaties.

4-3-2.   Resultaten
De  voorlopige  resultaten  zijn  in  onderstaande  tabel  samengevat.

Funktie :
boren
schrapen
zagen  (vijlen)
snijden  (kerven)
steken  (gutsen)
schieten

Aantal  stuks:     Materie:
2                  been/gewei
5                  huid
3                 vlees

hout/plantaardig
steenbewerking
onbekend
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Aantal  stuks:
21
24
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Fig.    8.
Funktie:   ruimtelijke  verspreiding  van  werktuigen.
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Materiaal:   ruimtelijke  verspreiding  van  het   soort  gebruik  op  de  werktuigen.
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Plaat  9.
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Funktie :
onbekend
niet  gebruikt

Aantal  stuks:     Materie:
33                 twij felachtig
2                 niet  gebruikt

Aantal  stuks:
10

2

We  hebben  ook  geprobeerd,   deze  resultaten  ruimtelijk  te  analyseren.   Hierbij
hebben  we  tevens  een  onderscheid  gemaakt  in  funktie  en  materiaal   (fig.   8  en
9).   Zoals  eerder  vermeld  hebben  wi].,   voor  zover  dat  met  onze  middelen  tech-
nisch  mogeli].k  was,   de  resultaten  gefotografeerd.   De  duidelijkste  foto's  wor-
den  hier  afgebeeld   (zie  platen  11,12  en  13).   Onze  maximale  vergroting  is  60x;
bij   de  afbeeldingen  is  telkens  de  vergroting  opgegeven.

4-3-3.   Afvalonderzoek
Nadat  de  gemodificeerde  werktuigen  waren  onderzocht,   werd  een  aantal  mogelijk
bruikbare  klingen  en  afslagen  bestudeerd   (plaat  IX  1-L16,   2-M19,   3-K18,   5-L18,
6-K17,   7-L19,   8-L20;   plaat  VI  4-K16,   5-J18,   6-L18).
Van  een  viertal  kon  worden  vastgesteld,   dat  ze  gebruikt  waren  op  hout/plant-
aardig  materiaal.   Vier  stuks  hadden  een  lichte  glanspatina,   zodat  alleen  het
gebruik  (funktie)  kon  worden  vastgesteld;   bij   één  stuks  kon  worden  geconsta-
teerd  dat  ermee  op  huid  was  geschraapt  en  bij   één  stuks  dat  ermee  gezaagd  was.
Bij   een  aantal  kon  als  gevolg  van  aanwezigheid  van  glanspatina  en/of  frictie-
glans  geen  goede  interpretatie  meer  worden  gegeven.
De  chopping  tool,   afgebeeld  op  plaat  VII,   werd  onderzocht,   maar  doordat  er  te-
veel  glimmer-  en  kwartsietvlekken  in  het  basismateriaal  zaten,   kon  alleen  wor-
den  vastgesteld  dat  er  af rondingen  op  delen  van  ribben  nabij   de  werkrand  wa-
ren,   die  verderop  naar  het  midden  van  het  artefact  afnamen.   Een  hogere  vergro-
ting  van  500x  tot   1500x  zou  hier  uitkomst  kunnen  brengen  m.b.t.   gebruik  en
funktie  van  dit  artefact  (zie  Pant,1979).

4-3-4.   Andere  oppervlakteveranderingen/verschi].nselen
Wat  betreft  ons  gebruikssporenonderzoek  willen  wij   benadrukken,   dat  onze  in-
terpretaties  en  conclusies  vanwege  de  aard  en  omvang  van  ons  onderzoek  een
voorlopig  karakter  hebben  en  door  verdere  onderzoekingen  zouden  moeten  worden
bevestigd  of  aangepast.   Wel  is  getracht,   een  aantal  extreme  of  goede  voorbeel-
den  vast  te  leggen;   dit  was  ons  enige  doel  en  verder  had  het  onderzoek  geen
pretenties.   Wanneer  we  niet  zeker  waren,   hebben  we  de  desbetreffende  gevallen
ondergebracht  in  de  rubrieken  "onbekend"  en  "twi].felachtig",   zowel  voor  funk-
tie  als  voor  bewerkt  materiaal.   Oorzaken  hiervoor  zijn  de  aanwezigheid  van
glanspatina  (door  Stapert  aangeduid  als  windlak)  en  frictieglans;   zowel  voor
het  bepalen  van  de  funktie  als  voor  het  materiaal  waarop  werd  gewerkt  is  dit
van  grote  invloed.   Bij   de  funktie  kan  o.i.   ook  dubbel  gebruik  (handeling)  een
rol  hebben  gespeeld.   In  sommige  gevallen  worden  dan  de  eerste  glanspatronen
overlai)t,   zoals  bleek  uit  onze  proeven,   b.v.   bij   het  gebruik  van  een  schrab-
ber  zowel  op  hout  als  bot.
Ook  de  beruchte  frictieglans,   die  zowel  in  kleine  vlek].es  en  groepen  als  wel
in  streepvorm  (vermiculé)   patroon  op  de  artefacten  voorkomt,   heeft  een  grote
rol  gespeeld  bij   de  interpretatie  van  het  materiaalgebruik  bij   "Meirs  Voor-
hoofd".   Deze  frictieglans  kwam  even  goed  op  de  werkranden  als  op  willekeurige
andere  plaatsen  op  de  artefacten  voor.   Opmerkelijk  is,   dat  de  ligging  van  de
artefacten  (zone)   tevens  de  wortelzone  van  bomen  en  middelhoge  struikachtigen
was;   hierin  moet  wellicht  de  oorzaak  van  het  ontstaan  van  het  fenomeen  "fric-
tieglans"  worden  gezocht.
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Vergroting   60x

Plaat   11.
1)   pl   1,   no   2-L15   schieten.    2)   pl   1,   no   18-N16   uitruimen   (boren).    3)   pl   1,
no   19-J18   beitelen    (steken).   4)   pl   1,   no   22-L16   boren.    5)   pl   2,   no   2-N16
groeven   (steken).   6)   pl   2,   no   4~.18   steken.   7)   pl   6,   no   19-Mo   groeven   trekken.

8  =  Bot   b   -   boren   HP   =  hout/plantaardig.
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Plaat   12.
1)   pl   3,   no   17-N16   schrabber.    2)   pl   4,   no   13-K19   a   =   schrapen   b   =   snijden.
3)   pl   3,    no   13-M19   schrapen.    4)   pl   4,    no   16-K18   schrapen   5)   pl   3,   no   21-L19
( vl ak ) schaven .

HU   =  huid   8   =   Bot   HP   =  hout/plantaardig.
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plaat   13.
1)   pl   5,   no   18-L18   trekken.    2)   pl   5,   no   19-J18   trekken   (groeven).    3)   pl   5,
no   16-L19   steken   (beitelen).   4)   pl   6,    no   5-J18   snijden.    5)   pl   6,   no   4-K16
snijden.   6)   pl   4,   no   17-L16   snijden.

8  =   Bot   HP   =  hout/plantaardig.
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5.    DATERING

5-1.    GEOLOGISCHE   DATERING
ln  vak  J19  en  119  werden  onder  de  uitlopers  van  de  B-horizont  resten  van
houtskool  verzameld.   Er  kon  echter  geenszins  een  vuurhaard  worden  vastgesteld
in  relatie  tot  de  concentratie.   Verder  bestaat  er  dan  nog  altijd  de  mogelijk-
heid,   dat  deze  B-horizont  verontreinigd  is  en  daardoor  onbruikbaar  voor  C14-
dateringen.   Ook  de  podzolering  is  een  post-depositioneel  proces,   dat  veelvul-
dig  in  gebieden  met  dekzand  voorkomt.   J.   Deeben  vermeldt,   dat  door  biotische
processen  houtskool  in  diepere  lagen  kan  belanden.   Oorzaken  hiervan  kunnen
bioturbatie  en  boomwortelverbranding  in  de  postdepositionele  fase  zijn
(Deeben,1985).
Het  dendrologisch  onderzoek  van  de  houtskoolrestanten  werd  dank  zij   de  bemid-
deling  van  prof .   P.M.   Vermeersch  uitgevoerd  bi].   de  Katholieke  Universiteit
Leuven  door  de  heer  F.   Steenhoudt.   Het  monster  van  119   bevatte  Quercus   (=eik),
2,7  gram,   24  stuks  met  groeiringen,   en  Pinus   (=den),   7  stuks;   twee  kleinere
houtskooldeeltjes  waren  niet  te  determineren.   In  J19  zat  0,4  gram  Quercus  met
groeiringen.   De  groeiringen  wijzen  op  begroeiing  in  een  periode  van  grote
droogte  of  in  een  koude  fase.   Eik  kwam  in  onze  gebieden  voor  vanaf  het  Boreaal.
Het  voorkomen  van  eik  is  in  tegenspraak  met  de  argumenten  voor  het  plaatsen
van  de  site  in  het  Tardi-glaciaal.
De  stratigrafische  ligging  van  artefactencomplexen  kan  niet  altijd  leiden  tot
conclusies  m.b.t.   de  datering.   In  Oostelbeers  b.v.   1ag  de  Tjongergroep  of
Epi-Gravettiengroep  boven  op  de  oerbank  (=B-1aag)   en  in  het  onderste  deel  van
de  A2-1aag.   Ook  in  Geldrop  had  men  gedeelteli].k  met  deze  problemen  te  maken.
Dit  is  een  veelvuldig  voorkomend  beeld.   C14-dateringen  kunnen  merkwaardige  re-
sultaten  opleveren,   zoals  b.v.   bi].   Meer,   Oirschot  7  I  of  7111.   Deze  daterin-
gen  zijn  van  vuurhaarden  die  zich  60  ä  70  cm  onder  de  B-horizont  in  een  Usselo-
1aag  bevonden  en  desondanks  in  het  Mesolithicum  vielen,   maar  de  artefacten
hebben  een  jongpaleolithisch  karakter.   Dr.  Mook  deelde  een  der  schrijvers  des-
gevraagd  mede,   d`at  t.o.v.   een  veenbemonstering  de  dateringen  onder  de  B-hori-
zont  en  in  het  jonge  dekzand  te  jong  uitvallen.   Pollenanalytisch  zijn  er  geen
gegevens  beschikbaar,   te  meer  omdat  deze  in  het  dekzand  weinig  of  helemaal
niet  voorhanden  zi].n.   Dus  werden  de  schrijvers  genoodzaakt,   voor  de  datering
andere  mogeli].kheden  te  zoeken,   zoals  b.v.   het  voorkomen  van  bepaalde  soorten
silex  en  het  vergelijken  met  goed  gedateerde  nederzettingen  die  overeenkomsten
vertonen .

Stratigrafisch  was  er  geen  ideaal  profiel  meer  bij   "Meirs  Voorhoofd":   de  top
was  verstoord  en  er  ontbrak  een  Usselo-bodem  als  referentiepunt.   De  artefac-
ten  lagen  in  het  onderste  deel  van  de  B-horizont  en  in  het  jonge  dekzand  11
(zie  fig.   2,   profiel).   De  B-horizont  heeft  een  deel  van  het  jonge  dekzand  in-
gevuld.   De  zandkorrels  van  het  ].onge  dekzand  11  waren  ronder  en  niet  compact
op  of  aan  elkaar  geclusterd.   Het  niveau  van  het  jonge  dekzand  1  was  lemiger  en
compacter  van  structuur.   Hierin  werden  geen  artefacten  meer  gevonden,   met  uit-
zondering  van  degene  die  door  bioturbatie  in  deze  laag  waren  terecht  gekomen.
Zoals  we  al  eerder  vermeldden  zi].n  er  in  "Meirs  Voorhoofd"   vier  soorten  gede-
termineerde  Noordzee-silexsoorten  gevonden.   Dit  wil  zeggen,   dat  het  verzamelen
van  deze  silexsoorten  geschiedde  vóór  het  volstromen  van  de  Noordzeevlakte  na
het  Preboreaal  en  tijdens  het  Boreaal.   Door  de  afsmelting  van  de  ijskap  in  het
noorden  werd  de  waterspiegel  steeds  hoger,   als  gevolg  waarvan  het  Nauw  van
Calais  doorbrak.   Hierna,   met  de  daaraan  gepaard  gaande  klimaatsverbetering,
zouden  wij   het  Mesolithicum  willen  laten  beginnen.
Werktuigen  voor  het  afstropen  van  splijthuiden,   zoals  die  van  het  rendier,
b.v.   de  klingschrabbers  met  scherpe  hoek  van  Hamburgien  en  Ahrensburgien,   ont-
breken  bi].   "Meirs  Voorhoofd",   omdat  het  rendier  zich  dan  al  in  Scandinavië  op-
houdt  als  gevolg  van  de  gewijzigde  niveau-omstandigheden.
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5-2.    ZANDKORRELSTRUCTUUR-ONDERZOEK
Dat  we  hier  te  maken  hebben  met  een  homogene  groep  van  artefacten  komt  vooral
tot  uiting  in  de  refitting,  hoewel  we  daarvoor  niet  het  totale  artefactenbe-
stand  hebben  gebruikt.   Ook  de  samenstelling  van  het  artefactencomplex  in  de
totale  telling  alsmede  het  verbrande  materiaal  geef t  geen  aanleiding  te  denken
aan  verstoring  of  vermenging  met  welke  traditie  dan  ook.
In  de  profieltekening  hebben  we  het  jonge  dekzand  11  onder   (en  in)   de  oerbank
wit  gelaten.  Er  was  hier  een  duidelijk  verschil  in  korrelgrootte  en  structuur
waarneembaar.   Hetzelfde  is  ook  in  de  profielen  van  de  opgraving  Westelbeers
aangetoond  en  het  verschijnsel  is  eveneens  aangetroffen  tijdens  het  heronder-
zoek  van  Geldrop  in   1986   (mondelinge  mededeling  J.   Deeben,   I.P.P.).   Ti].dens
het  bestuderen  van  een  ideaal  profiel  in  Luiksgestel  met  een  opbouw:   stuif-
zand-A1-A2-B,   ].ong  dekzand   11,   Usselobodem,   jong   dekzand   1  werd   dit   ook  gecon-
stateerd.   In  de  middeleeuwen  of  daarna  is  het  gebied  waar  dit  profiel  werd  ge-
stoken  afgedekt  met  een  dik  stuifzandpakket.   Het  Mesolithicum  werd  hier  aange-
troffen  in  het  bovenste  deel  van  de  A2-laag.   In  de  C-horizont  van  het  dekzand
11  kwam  een  ].ong-paleogroep  te  voorschi].n.   Voor  bovengenoemde  plaatsen  gold
dat  de  korrel  van  het  ].ong  dekzand  11  afgeronder  en  fijner  was  dan  van  het
].ong  dekzand  1,   dat  lemiger  en  kleveriger  was,   waardoor  de  laag  wat  vaster  ge-
pakt  leek.   De  artefacten  bevonden  zich  vanaf  de  B-horizont  tot  op  het  onderste
niveau  van  het  jong  dekzand  11.

6.    INTERPRETATIE

6-1.   ACTIVITEITEN   IN   DE   SITE
Wanneer  we  fig.   7,   8,   9  nu  vergelijken  met  de  spreiding  en  de  ligging  van  de
artefacten,   dan  zien  we  dat  er  twee  activiteitsgebieden  zijn,   nl.:
a)   bij   de  afbeelding  van  de  funktie-spreiding  (zie  fig.   8)  zien  we  de  meeste

bewerkingen  rechts,   oosteli].k  van  de  artefacten-spreiding  en  een  klein  ge-
deelte  links  onder  (westelijk).

b)   bi].   de  materie-spreiding  (werktuigen)   (zie  fig.   9)  geldt  dit  ongeveer  het-
zelfde  als  bij   de  onder  a)   ondergebrachte  activiteitsgebieden.

Ook  zien  we  dat  de  activiteiten  niet  ondergebracht  zijn  in  separate  zones,
maar  dit  was,   gezien  het  kleine  spreidingsgebied  van  de  artefacten,   ook  ni,et
te  verwachten.
De  voorlopige  resultaten  van  refitting,   afgebeeld  in  fig.   7  en  plaat  13,   zi].n
vergeleken  met  die  van  spreiding  van  funktie  en  materiaalzones,   daar  deze  een
zelfde  opvallende  "drop"zone  had,   met  in  het  midden  een  lege  vlek.   Wanneer  we
vergeli].ken  met  fig.   4A  en  48,  waarin  de  totale  aantallen  per  vak  staan  ver-
meld,   zien  we  geen  opvallende  afname  van  het  aantal  stuks  in  de  zone  rond  L17,
K18  en  K17.   Mogen  we  hier  nu  vaststellen,   dat  e.e.a.   het  gevolg  is  van  drop-
zones  en  activiteitsgebieden,   of  zoals  sommige  onderzoekers  het  zien  n.a.v.   de
dropzones  met  kernen  en  afval,   als  hutwanden?   (Zie  Stapert,1990).  Wi].   stellen
vast,   dat  dit  soort  zaken  alleen  nog  maar  als  hypothese  kunnen  worden  geformu-
1eerd .

We  hebben  ti].dens  het  opgraven   (zeven)   geen  vuurhaard  kunnen  onderscheiden.   De
beschreven  houtskoolbemonstering  kan  secundair  in  de  laag  gekomen  zi].n  door
bioturbatie  en  kan  op  zi].n  vroegst  uit  het  Boreaal  stammen.   Blijft  hierbij   de
vraag,   of  de  pollendiagrammen,   die  ontstaan  zi].n  door  enkele  bemonsteringen,
mogen  worden  beschouwd  als  algemeen  geldend  voor  plaatsing  in  ruimte  en  tijd.
Martin  Street  deelde  ons  mondeling  mede,   dat  hij   in  het  Rheinland  grote  ver-
schillen  kon  constateren  in  bebossingen  en  open  zones  binnen  een  beperkte
straal  en  toch  in  dezelfde  periode.
Ook  hadden  we  geen  ideaal  profiel,   noch  de  tijd   (achteraf),   om  ter  plaatse  een
gedegen  stratigraf isch  onderzoek  te  doen  en  de  relatie  grondspoor  -  stratigra-
fie  en  ligging  van  de  artefacten  vast  te  stellen.
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6-2.    VINDPLAATSVERGELIJKING
De  grootte  van  de  concentratie  van  "Meirs  Voorhoofd"  geeft  mogeli].k  aankno-
pingspunten  met  andere  sites,   zij   het  dan  dat  deze  in  Nederland  sporadisch
zi].n  opgegraven  dan  wel  gepubliceerd.   In  Oirschot  werden  door  J.   Groels  en
H.C.   Kuenen  enkele  concentraties  opgegraven,   nl.   Oirschot  7  I  en  Oirschot
7111.   Met  name  laatstgenoemde  komt  typologisch  redelijk  overeen   (Di].kstra,
in  voorbereiding).   Het  grootste  deel  van  de  concentratie  bevond  zich  tussen
twee  vuurhaarden  en  in  een  totale  oppervlakte  van  7  x  4,5  m;   een  kleinere
concentratie  lag  iets  ten  noorden  van  de  hoofdconcentratie  en  was  1,5  x  5  m.
In  Haule  V,   waar  P.   Houtsma  in   1955  een  T].ongerien  heeft  opgegraven,   was  de
concentratie  s  x  5  m.   De  concentratie  van  Duurswoude  I   (Oud  Leger)  was  volgens
mondelinge  mededeling  van  P.   Houtsma  ongeveer  van  dezelfde  grootte  als  Haule  V.
Voor  de  geologische  datering  verwi].zen  we  naar  het  artikel  van  Houtsma  in
"Archeologie",   nr.   2,   1990.

In  relatie  tot  bovengenoemde  sites  steekt  de  kwantiteit  van  het  totaal  aan  ge-
modifceerde  werktuigen  bij   "Meirs  Voorhoofd"  uit  boven  die  van  Haule  V,   waar
248  stuks  werden  gevonden,   waarvan   101   gemodificeerde  werktuigen   (2   spitsen,
7  stekers,   5  messen,   65  schrabbers,   waarvan  er  55  gebroken  waren).
De  concentratie  van  Duurswoude  Oud  Leger  was  +  7   x  5  m.   In  totaal  werden  er
71  stenen  onder  de  Usselo-laag  opgegraven.   Er-werden  in  deze  nederzetting
21  werktuigen  gevonden,   nl.   1   spits,   11   stekers,   4  schrabbers  en  5  stuks
overige  werktuigen.   Dit  is  een  hoog  percentage   (nl.   29,75%);   hetzelfde  geldt
voor  Haule  V.   Maar  qua  grootte  valt  deze  concentratie  in  dezelfde  groep  als
"Meirs  Voorhoofd".

Zoals  we  schreven  zijn  in  de  jaren  zestig  twee  opgravingen  uitgevoerd  op  de
Oirschotse  Heide   (Noord-Brabant).   Een  van  die  concentraties,   Oirschot  7111,
is  in  bewerking  en  hiervan  zijn  ook  de  opgravingsgegevens  beschikbaar.   In  to-
taal  werden  hier  268  stuks  opgegraven,   waarvan  39  werktuigen   (=   14,55%).   Van
de  hierboven  met  elkaar  vergeleken  sites  spant  Haule  V  de  kroon  m.b.t.   het
percentage  werktuigen   (49,7%).   In  grootte  vallen  ze  binnen  het  door  Houtsma-
Newell-Kramer  beschreven  Sample   1.
Van  de  open  air  sites  van  de  laatpaleolithische  mens  stonden  ons  verder  de
concentraties  van  Geldrop  ter  beschikking.   In  Geldrop  111  werden  vi].f  concen-
traties  opgegraven   (Deeben,1985,1988):
Geldrop   111  0  was  +  5   x  6  m  =  Vroeg  Mesolithicum?
Geldrop   1111            7,5   x  s  m  =  Ahrensburg   (opgraving  Wouters)
Geldrop  1112          14,5   x  9  m  =  Vroeg  Mesolithicum
Geldrop   111   3               10   x  6  m  =  Vroeg  Mesolithicum
Geldrop  111  4                 6   x  5  m  =  Federmesser
Geldrop  1111  was  veel  groter,   maar  grotendeels  verstoord.
In  vergeli].king  met  "Meirs  Voorhoofd"   vallen  Geldrop  1110,1,   3  en  4  binnen
hetzelfde  kader.
In  Geldrop  111  0  werden  319  stuks  opgegraven;
In  Geldrop  1111                  1956  stuks;
In  Geldrop  1113                   877  stuks;
In  Geldrop  1114                   579  stuks.
Geldrop  111  2  valt  qua  oppervlakte  en  dichtheid   (6154  stuks)   buiten  de  kleinere
groepen.   A11een  van  Geldrop  1114  is  het  aantal  en  percentage  van  werktuigen
bekend,   nl.   60  stuks  =  10%.   Deze  groep  valt,   zoals  al  eerder  werd  aangegeven,
in  de  Tjongertraditie   (de  auteur  gebruikt  de  benaming  Federmesser).
Interessant  zi].n  ook  de  opgravingen,   gedaan  in  België  te  Rekem,   bekend  ais
Rekem  10  en   11,   respectievelijk  ±  7   x  6  m  en  6  x  4  m  (Lauwers,1986).   Uit  het
lithisch  materiaal  valt  op  te  maken,   dat  het  hier  gaat  om  Tjonger-  of  Epi-
Gravettienkultuur.   De  C14-dateringen  die  hier  zi].n  gedaan  komen  te  ].ong  uit.
Een  latere  datering,   uitgevoerd  op  een  bitumenrest  op  een  Tjongerspits,   geeft
als   resultaat   11.350  BP  OXA  -942   (mondelinge  mededeling  M.   de  Bie,   KUL).
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Plaat   10
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Wat  nu  "Meirs  Voorhoofd"  betreft:   deze  concentratie  valt  binnen  de  mogelijk-
heden  die  zijn  opgesomd  en  die  gebruikelijk  zijn  voor  de  laatpaleolithische
mens.   We  beseffen  wel  terdege,   dat  we  nu  nog  niet  weten  in  hoeverre  deze  con-
centratie  in  relatie  staat  tot  meerdere  andere  zoals  Geldrop  111  en  Geldrop  11
(zie  ].oints  p.   125  in  Archaeologische  Berichten  14)   uit  het  Ahrensburgien  en
enkele  concentraties  te  Meer  uit  het  Tjongerien  (Van  Noten,1978).
Ook  wilen  we  graag  de  vraag  opwerpen,   of  een  site  of  een  deel  ervan   (b.v.   con-
centratie  van  een  enkele  groep)   in  grootte  tot  een  sample  ingedeeld  kan  worden
zonder  de  kwantiteit  van  de  inhoud  van  het  gevonden  materiaal  erbij   te  betrek-
ken.   De  relicten  van  de  laatpaleolithische  mens  zi].n  het  gevolg  van  een  tijde-
1i].k  verbli].f,   b.v.:
a)   plaatselijke  overnachting,   een  deel  van  een  seizoen  of  enkele  maanden;
b)   in  wat  voor  een  soort  kampement,   b.v.   base-camps  of  extraction  camps   (zie

Arts   en  Deeben,1981).
In  elk  geval  laten  de  minieme  gegevens  van  "Meirs  Voorhoofd"  ons  niet  toe,
hierover  enig  uitsluitsel  te  geven,   mede  als  gevolg  van  de  manier  waarop  de
opgraving  is  uitgevoerd  en  het  vastleggen  van  de  gegevens  (geen  exacte  plaats
van  de  artefacten).

7.    CONCLUSIE

Niettegenstaande  enkele  jongere  vondsten  in  de  top  van  de  B-horizont  in  K16
(twee  potscherven)   en  een  fragment  van  een  gepolijste  bijl  in  K19,   die  door
mestkevergangen  omlaag  gedrukt  zi].n,   kunnen  we  hier  spreken  van  een  gesloten
vondst.   Het  materiaal  is  geenszins  verontreinigd.   Een  groot  aantal  joints
(69  stuks)   konden  reeds  worden  gemaakt   (zie  platen  VIII,   IX  en  X).   De  silex-
varianten  bieden  mogeli].kheden  om  eventueel  nog  meer  stukken  aan  elkaar  te
plakken.   Het  meeste  materiaal  is  echter  vri].   fragmentair.   De  silexvarianten
die  een  homogeen  karakter  hebben,   zi].n  van  middelgrove  tot  fi].nkorrelige  sa-
menstelling.   Vooral  de  wit-gri].s-bruine  en  de  zwarte  fijnkorrelige  silex  zijn
van  uitstekende  kwaliteit.   De  zwarte  donkere  silex  met  zijn  typische  pseude-
cortex  behoort  tot  de  Noordzee-varianten.   Vermeldenswaard  is  zeker  dat  de
Wommersomkwartsiet  geheel  ontbreekt.   Bovenstaande  kenmerken  duiden  er  sterk
op,   dat  we  hier  dan  ook  niet  te  maken  hebben  met  een  in  deze  streek  veelvuldig
voorkomende  mesolithische  sites.
Dat  door  de  produktie  van  artefacten  c.q.   gemodificeerde  werktuigen  een  en  an-
der  wordt  omgewoeld,   zowel  door  het  gebruik  van  de  werktuigen  als  door  bewe-
gingen  ti].dens  andere  activiteiten,   staat  buiten  ki].f .  Dit  komt  niet  altijd
tot  uitdrukking  in  de  driedimensionaal  opgegraven  plattegronden  en  dat  kan  dan
weer  van  invloed  zi].n  op  interpretaties,   b.v.   bij   reconstructies  van  huisplat-
tegronden.   Ook  weten  we  niet  exact  hoe  de  prehistorische  mens  van  onze  site
hun  planning  maakten,   b.v.:
-  maakten  zij   werktuigen  vooraf  of  schatten  zi].   na  het  verwerven  van  jachtbuit

of  na  het  verzamelen  van  plantaardig  voedsel  in,   met  hoeveel  en  welke  werk-
tuigen  zij   het  karwei  moesten  klaren?

-of  rangschikten  zi].   het  benodigde  materiaal  na  de  produktie,   b.v.   op  een
huid  of  op  een  schoon  geveegd  gedeelte  van  de  "zitplaats"?

Bijschrift  plaat   10.
1.    Kern   K19-K17-J19   steker;    2.    Kern   M15-L15-L18-L16-Mo;    3.    Kern   M19-M19;
4.    Kern   N18-Mo-K18-.18;    5.    N16-N18;    6.    N16-Mo;    7.    Mo-M15-L18-N15-N16-N18-N16;
8.    K18-L19;    9.    M19-M19;    10.    M19-K18;    11.    Ü18-L18;    12.    L19-M18;    13.    017-017;
14.    L17-K16-K17;    15.    N19-Ú17;    16.    M15-M15.
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Na  de  reconstructie  van  de  activiteiten  door  middel  van  een  beperkt  gebruiks-
sporenonderzoek  kunnen  we  redeli].kerwi].ze  concluderen,   dat  de  site  niet  op
zichzelf  stond.  De  huishoudeli].ke  inventaris  en  de  betrekkelijk  schaarse
].achtinventaris  maken  een  relatie  met  andere  concentraties  aannemelijk;   onze
site  zou  een  deel  van  een  groter  geheel  kunnen  zi].n.   Dat  de  site  enige  tijd
in  gebruik  is  geweest  mag  bli].ken  uit  de  talri].ke  schrabbers  en  stekers  die
er  zijn  gebruikt.   Dit  geldt  ook  voor  een  aantal  andere  werktuigen  zoals  bij-
voorbeeld  gekerfde  en  gebruikte  afslagen.  Men  kan  daarbij   denken  aan  een
seizoen-basiskamp.   Vermeldenswaard  is  ook,   dat  kernresten  totaal  ontbreken.
Reeds  eerder  hebben  we  de  mogeli].kheid  geopperd,   dat  zich  in  de  directe  omge-
ving  meer  gelijktijdige  concentraties  zouden  kunnen  bevinden.   De  vindplaats
bood  door  zi].n  ligging  de  prehistorische  mens  zeer  goede  mogelijkheden  voor
een  tijdelijk  verblijf .   De  beschutte  ligging  gaf  de  gelegenheid  om  ongezien
het  wild  te  observeren,   dat  zich  in  de  buurt  van  de  vennen  en  de  waterloop
ophield  (zie  kaart].e  fig.1A).   Bovendien  leende  het  gebied  zich  voor  het  ver-
zamelen  van  plantaardig  voedsel.   Vanaf  de  B¢lling  en  in  het  laatste  deel  van
het  Jong-Paleolithicum  (Epi-Paleolithicum)  hebben  we  ongeveer  hetzelfde  pol-
1enanalythisch  spectrum  als  afgebeeld  in  Arts  en  Deeben   (1987).

Bij   de  hierboven  gemaakte  vergeli].king  met  andere  sites  uit  het  laatste  deel
van  het  Jong-Paleolithicum  na  de  B¢1ling-periode,   zoals  Duurswoude  Oud  Leger,
Haule  V,   Oirschot  7  I  en  7111,   Geldrop  en  Rekem  bleek  er  een  groot  verschil
te  bestaan  in  de  kwantiteit  van  zowel  het  aantal  gemodificeerde  artefacten
als  het  afval,   met  uitzondering  van  Geldrop  1112.   J.   Deeben  (1985)   vermeldt
dat  de  vorm,   grootte  en  dichtheid  van  artefactenspreiding  van  Geldrop  111  2

Ï::s::::tc:::e::r::::r:eä::::m::2C:2c::t::t:::d::t6:::Ír::u::I;p::g:::::?eop-
merkelijk  is,   dat  er  zich  onder  de  77  spitsen  maar  2  steelspitsen  bevinden  en
ruim  60  B-spitsen.   De  schrabbers  en  afgeknotte  klingen  hebben  duideli].k
Ahrensburg-trekj es .

Al  met  al  kunnen  we  voorzichtig  aannemen,   dat  "Meirs  Voorhoofd"  een  variant  is
van  de  tradities  uit  het  Jong-Paleolithicum.  Hiervoor  pleit  het  gebruik  van  de
hierboven  beschreven  vuursteensoorten.   Bovendien  komen  er  een  aantal  werktui-
gen  voor  met  de  zo  typische  afgedrukte  rug   (zie  Campbell,1977).   Tenslotte
laat  ook  het  totaal  aan  spitsen  geen  andere  conclusie  toe.  De  steelspits  valt
hierbi].   duidelijk  in  het  oog;   hij   zou  kunnen  wi].zen  op  een  mogelijke  associa-
tie  met  de  Ahrensburgtraditie.   Ook  enkele  schrabbers  met  scheve  schrabberkop
passen  in  dat  beeld.   Desondanks  durven  wij   op  basis  van  deze  schaarse  gegevens
geen  etiket  "Ahrensburg"  op  de  site  te  plakken.   In  stratigrafisch  opzicht  is
het  zonder  meer  mogeli].k,   de  site  in  het  late  Jong-Paleolithicum  te  plaatsen:
de  vondsten  bevonden  zich  in  het  onderste  deel  van  de  B-horizont  en  het  jonge
dekzand  11  =  C-laag.   We  beseffen  evenwel  goed,   dat  er  in  de  onderzoeksresul-
taten  een  aantal  hiaten  zitten,   die  een  meer  zekere  conclusie  en/of  indeling
niet  rechtvaardigen.
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APPENDIX

Spitsen:steelspits

I      I     J     J     J     K     K      K     K     L     L     L     L     L     L     M     M     M     M     N     N     N     N     0     0     0Totaal
18   19   17   18   19   1ó   17   18   19   15   ló   17   18   19   20   15     0   18   19   1ó   17   18   19   1ó   17   18

1 1

B-spits 1 1

Kremser-spits 1 1
"Tj onser"-spits 1 1

Gravette-spitsSteilgeret.Klingen:steilgeret.klingStekers:Astel(er 1 1

111 3

1                                                                       11                                        11                   1                             1 7
AA  steker 1 1

RA  steker 1                                         11                                                                                    1                              1 5
meervoudig  steker 111 3
kern-steker 11 2
bek-stekerSchrabbers :afslagschrabber 1 1

12                        313                        2      31               2      2      311                         1 25
eind-schrabber 11 2
korte  schrabber 111 3
l{1ing-schrabber 2211 6
dubbele  schrabber 11 2
eind-en  zijschrabber 11 2
zij schrabber 1 1

korte  eind-schrabber 2                                   2                1112                11 11

gebrokken  schrabberCombinatiewerktuigen :steker-afknotting 1                                                          12                                   131                 12                 1, 13

1 1

steker-mes 11 2
afknot.   geretouch.   mesOverigegeretouch.Werktuigen:geretoucheerdeafslag 1 1

11                                                             11                                                   1 5

geretoucheerde  kling 111 3
kling  met  retouches2. 1                                  2                12               1                1                3               2                        2                         1 16
afslag  met  retouches3. 1                 11                                             3       21                          1                 1 11

afgeknotte  kling 111 3
afgeknotte  afslag 11 2

getande  klíng 11 2

getande  afslag 11 2

Chopping-Tool 1 1

PercuteurDebitageMateriaal. 1 1

kern 11                                                                        1                              1                              1                              1 ó
kern-vernieuwingstuk 1211                5                                  5                3                1                 1                                   31                          1 25
brok 1111 4
kling 610     211117      3111      ó   l5      7      2      6   ló      5      2     4      7      5                      3 133
afslag 22     8   24   5ó   27   25  rzg  Eo   25  32   75 Hoal  Ho   1612  F8  615817   39  93   28     11o   11 1560
steker-afslag 121221 9
afval  niet-vuursteen 111 3

fragment  vangepolijstebijl
1 1

glazuur  op  bot 1 1

verbrand  vuursteen ó      12      3      3      3      3      511              4      7      3     4              9     6      2      21712 82

1.)       Bij   telling  van  de  combinatie  werktuigen  zijn  deze  alleen  in  de  percentage  van  de  gemodificeerde
werktuig-berekeningen  opgenomen  naar  gelang  hun  morphologische  funktie.

2)       In  deze  rubriek  tevens  opgenomen  kling  met  glans  door  gebruik.
3)       In  deze  rubriek  tevens  opgenomen  afslag  met  glans  door  gebruik.
Opm.   No.   9  pl   1   en  no.   17   pl  ó  werden  niet  in  tellingen  opgenomen  daar  zij   niet  uit  de  opgraving

kwamen  maar  boven  op  de  site  in  het  gestoord  deel.
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TWEE    MESOLITHISCHE    HAKKEN    EN    EEN    HALFFABRIKAAT

UIT    DE    NOORDZEE

door

Leo   en   Olaf   Stolzenbach

Bij   vondstmeldingen  gaat  het  in  de  meeste  gevallen  om  vuurstenen  artefacten.
Werktuigen  van  metaal,   of  uit  been  of  gewei  vervaardigd  zi].n  veel  schaarser
en  komen  om  deze  reden  dan  ook  minder  vaak  als  vondstmelding  voor.
Daarom  hier  een  drietal  interessante  ob].ecten  uit  het  Noordzeegebied.

1.   Fragment  van  een  benen  hak,   vervaardigd  uit  een  spaakbeen   (radius)   van
een  oerrund   (Fig.   1)

Dit  object  is  een  24,5  cm  lang  fragment  van  een  benen  hak.
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Fig.    1
Fragment   van   een   benen   hak,
vervaardigd  uit   een  radius
(spaakbeen)   van   een   oerrund.
Vindpl. :   Noordzee.
Coll.:   L.   en   0.   Stolzenbach.



Fig.    2

Spaakbeen   (radius)   van   een  oerrund
als   halffabrikaat  van   een  benen  hak.
Vindpl.:   Noordzee.   Coll.:   L.   en   0.   Stolzenbach.
Tek.:    F.    Somers.
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Het  werktuig  is  oorspronkelijk  30  cm  lang  geweest.   De  doorboring  is  aan
dit  stuk  niet  meer  te  zien,   daar  er  een  stuk  is  afgebroken  op  de  plaats
waar  de  doorboring  hoort  te  zitten.   In  complete  staat  moet  het  een  zelfde
type  hak  zijn  geweest  als  afgebeeld  door  L.P.Louwe  Kooymans  in  "Verleden
Land"   (pag.   35,   rechts  boven).   Ook  die  hak  was  afkomstig  van  de   bodem  van
de  Noordzee.
De  hier  in  Fig.   1  afgebeelde  hak  is  lichtroestbruin  tot  donkerroestbruin
van  kleur  met  aan  de  binnenzi].de  achterin  een  verkoold  zwart  uiterli].k.
Oorspronkelijk  is  de  hak  gepolijst  geweest,   hetgeen  op  sommige  plekjes  nog
zichtbaar  is,   maar  grotendeels  werd  weggevreten  door  organische  zuren  in
de  grond.   Het  stuk  maakt  dan  ook  een  enigszins  verweerde  indruk.
De  hak  is  gemaakt  van  een  spaakbeen  (radius)   van  een  oerrund,   een  bot  dat
vaker  voor  dit  doeleinde  werd  gebruikt.   Op  Fig.   1  werd  de  omtrek  van  het
oorspronkelijke  bot  bij  het  polsgewricht  en  de  doorboring  schematisch
weergegeven.   Vergelijk  ook  de  radius  met  bewerkingssporen  van  Fig.   2.
Dit  soort  artefacten  kan  in  het  Mesolithicum  hebben  gediend  om  mee  in  de
grond  te  hakken.   Ook  is  er  een  mogelijkheid  dat  ze  werden  gebruikt  voor  het
verwijderen  van  het  verkoolde  hout  bij   het  maken  van  een  kano  uit  een  boom-
stam.
Dit   type  hak  is  al   bekend  vanaf  het  Vroeg-Maglemose   (8500  BP).

2.   Bewerkte  radius   (spaakbeen)   van  een  oerrund   (Fig.   2)

Het  tweede  object  is  een  spaakbeen  (radius)   van  een  oerrund.   Het  is  even-
eens  uit  de  Noordzee  afkomstig.   Het  bot  is  nagenoeg  onbeschadigd,   37  cm
lang  en  zwart  gepatineerd.
Het  interessante  aan  dit  artefact  is,   dat  het  een  vroeg  stadium  in  bewer-
king  weergeeft  van  de  produktie  van  een  hak  als  afgebeeld  in  Fig.1.   Aan
zowel  vóór-als  achterzijde  van  het  bot,   net  boven  het  polsgewricht,   heeft
de  mesolithische  mens  met  een  scherp  stenen  voorwerp  meermaals  op  het  bot
geslagen,   zodat  er  twee  "beurse"  plekken  ontstaan  zijn.   Deze  plekken  liggen
recht  tegenover  elkaar,   hetgeen  aantoont  dat  het  de  bedoeling  is  geweest  het
bot  te  doorboren.
Aan  de  zijkanten  van  het  polsgewricht  werden  snij-en  klopsporen  aangebracht,
waarschijnlijk  om  de  uitstekende  delen  enigszins  af  te  ronden.   Dit  bot  toont
aan  dat  men  hier  eerst  de  radius  doorboorde  alvorens  men  er  de  spitse  vorm
aan  gaf ,   hetgeen  precies  andersom  gebeurde  bi].   het  doorboren  van  uit  edel-
hertgewei  gemaakte  hakken.
Of  dit  als  regel  zo  gebeurde  is  ons  niet  bekend.
Mocht  een  der  lezers  over  meer  informatie  beschikken  dan  vernemen  wij   dit
8raag .

3.   Een  doorboorde  hak  uit  elandsgewei  uit  het  Vroeg~Mesolithicum  (Fig.   3)

Ti].dens  een  van  onze  wekeli].kse  zoektochten  aan  boord  van  vissersschepen
in  Stellendam  (juni  1983),   troffen  wij   in  een  vismand  een  aantal  fossiele
botten  aan,   die  als  zovele  andere  waren  opgevist  van  de  bodem  van  de  Noord-
zee  (Bruine  Bank).   Er  was  dit  keer  een  erg  interessant  stuk  bi].,   nameli].k
een  uit  elandsgewei  vervaardigde  doorboorde  hak,   waarvan  het  bovenste  deel
ontbreekt.   De  beschadiging  is  in  elk  geval  oud;   ze  kan  mogelijk  zijn  ont-
staan  ti].dens  het  gebruik.
Het  stuk  verkeert  in  een  redelijk  goede  staat,   is  niet  zwaar  gefossiliseerd
en  het  heeft  een  intens  donkerbruine  kleur.   De  grootste  lengte  is  15  cm,   de
breedte   12,3  cm  en  de  maximale  dikte  is  3,9  cm.
Dit  type  hak  is  al  uit  het  vroegste  Mesolithicum  bekend.   Clark  beschouwt
deze  eland-hak  als  de  opvolger  van  de  Lyngbybijl  en  als  een  der  oudste
grotere  werktuigen  uit  het  Mesolithicum.
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Een  doorboorde   hak  uit   elandsgewei   uit   het   Vroeg-Mesolithicum.
Vindplaats:   Noordzee   (Bruine   Bank).
Coll.:   L.   en   0.   Stolzenbach.   Tek.:   F.   Somers.
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EM.5

Fig.   4

Therkel  Mathiassen  noemt  zelfs  vondsten  uit  Bromme,   Mullerup,   Svaerdborg,
G¢gmose  en  gelijktijdigheid  met  Klosterlund  (9500  BP).   Het  bekendst  is  dit
artefact  uit  de  vondst  van  Star  Carr;   zie:   J.G.D.   Clark:   "Excavations  at
Star  Carr.   An  early  Mesolithic  Site  at  Seamer  near  Scarborough,   Yorkshire"
(Cambridge,1971).   Op  pag.159  van  deze  publikatie  staat  dit  volledig  in-
tacte  exemplaar  van  dit  type  hak  (type  1)   afgebeeld  (zie  ook  Fig.   4).
Uit  ons  land  zi].n  drie  van  deze  hakken  beschreven.   Ter  Kuile  noemt  in:
"Twentsche  Oudheden"   Nr.   25   (1909)   de  nog  steeds  in  het   "Museum  Zwolle"
aanwezige  hak  van  de  Hericker  Berg  bij   Lochem.   Louwe  Kooymans  geeft  als
verdere  vindplaatsen:   een  hak  aanwezig  in  het  "Museum  Schokland"  van  Kuinre
en  het  fragment  van  een  hak,   eveneens  gemaakt  uit  het  gewei  van  een  eland
uit  Spoolde  bij   Zwolle  ("Mesolithic  Bone  and  Antler  lmplements  from  the  North
Sea  and   from  the  Netherlands")   (Ber.   R.O.B.,1970).

Bi].   Fig.   3-a  is  de  plaats  aangegeven  waar  de  hak  uit  het  elandsgewei  genomen
werd.   Er  bestaat  echter  nog  een  tweede  type  hak  (Type  11)  dat  alleen  uit  het
schoffelvormige  gedeelte  van  een  elandsgewei  werd  vervaardigd.

Frans  Somers  bedanken  we  voor  de  duidelijke  tekeningen  en  Ad  Wouters  voor
enkele  literatuurgegevens.

Oproep:

Alle  reacties  m.b.t.   botbewerking  en  bewerkte  beenderen  op  zichzelf ,   ont-
vangen  wij   graag  in  verband  met  verder  onderzoek  betref fende  deze  onder-
Werpen.

St.Michielsgesteld,   mei  1990.
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"DE    H00GAARD",     EEN    KULTUSPLAATS     IN    MAASPO0RT,     DEN    BOSCH

door

A.J.C.E.    Verhagen

"...en  dan  te  bedenken  dat  er  eeuwen  voorbijvlogen  tot  dat  deze  offerplaats
ontdekt  werd,   een  vergeten  cultuur,   voortlevend  in  de  perceelsnaam  "De
Hoogaard" .

1.    INLEIDING

0p  speurtocht  gaan  naar  de  prehistorische  mens  in  Nederland  zal  voor  velen  een
droom  lijken.   Echter  sinds  de  vondsten  van  prehistorische  artefacten,   gedaan
door  Tjerk  Vermaning  in  de  jaren  zestig  en  zeventig,   werd  deze  droom  voor  vele
amateurarcheologen  een  werkelijkheid.   Zo  ook  werd  schri].ver  dezes  gefascineerd
en  geïnspireerd  door  de  ontdekkingen  van  Tjerk  Vermaning  en  hij   speurt  sinds
1960  langs  de  rivieren  de  Maas  en  de  Waal  op  zoek  naar  artefacten  en  botten
van  de  prehistorische  mens.

In  1981   begon  de  gemeente   's-Hertogenbosch  in  het  uitbreidingsplan  Maaspoort
's-Hertogenbosch  met  het  bouwri].p  maken  van  een  polderlandschap.   Een  gebied
dat  door  de  eeuwen  heen  vrijwel  onveranderd  was  gebleven.   Hier  en  daar  stond
in  dit  kale  landschap  een  verdwaalde  boerderij.   Deze  boerderijen  werden  na  de
ruilverkaveling  Maaskant-West   1948-1953  hier  op  oude  zandopduikingen   (donken)
gebouwd.   De  directe  omgeving  van  deze  donken  werd   in  de  ].aren  zestig  door  de
Archeologische  Werkgroep  "De  Boschboom"  voor  het  eerst  systematisch  afgezocht
naar  archeologische  voorwerpen.   Voor  1960  waren  uit  dit  gebied  slechts  enkele
vondstmeldingen  bekend.   Geschiedschrijver  Hermans   (Noordbrabantse  Oudheden,
1865)   meldt  dat  er  op  een  perceel  genaamd  "De  Armen  Hoogaard"  een  grafheuvel
lag  met  er  omheen  een  grafveld,   waaruit  in  1766,   1859  en  1860  ongeveer
120  urnen  opgegraven  werden.   Hermans  spreekt  hier  over  een  Germaans  kerkhof .
Waarschi].nli].k  hebben  we  hier  te  maken  met  een  IJzerti].dgrafveld.

2.    HET   0NDERZOEK   IN   DEN   B0SCH-N00RD

2.1.   DE   JAREN   1960
In  1968  werden  enorme  hoeveelheden  aardewerkscherven  uit  de  IJzertijd  en  de
Romeinse  ti].d  verzameld  door  de  Archeologische  Werkgroep  "De  Boschboom"   op  de
percelen  genaamd  de  Donk,   de  Aalst  en  de  Werf .
In  1968  vond  de  toenmalige  provinciale  archeoloog  G.   Beex  bij   de  aanleg  van
de  ri].ksweg  Den  Bosch-Utrecht  enkele  krabbers  en  klingen.   Deze  stenen  artefac-
ten  bewezen  dat  er  in  Maaspoort  meer  te  vinden  was  dan  voorwerpen  uit  de
IJzerti].d  en  Romeinse  tijd.   Daarom  werd  er  door  de  Archeologische  Werkgroep
"De  Boschboom"  vanaf  1968  in  dit  gebied  intensiever  naar  artefacten  uit  de
Steentijd  gezocht.   Zo  werd  in  1968-1969  het  cunet  van  de  Linker  Maasoeverweg
in  de  omgeving  van  Empel  en  Den  Bosch  afgezocht  naar  o.a.   stenen  artefacten.
Ten  noordwesten  van  de  zgn.   Empelse  Hut  werden  op  de  westeli].ke  glooiing  van
een  grote  zanddonk  tientallen  silexafslagen  gevonden.  De  vele  houtskoolvlek-
ken  over  een  lengte  van  honderden  meters  in  dit  wegcunet  deden  vermoeden  dat
in  de  directe  omgeving  grotere  vondstconcentraties  aanwezig  konden  zijn.

2. 2.   ZANDZUIGER-ACTIVITITEITEN
ln  1980  begon  de  Delgromij  met  het  afgraven  van  de  bovengrond  van  de  toen  ont-
stane  Maaspoortplas.   Deze  2,5  meter  dikke  laag  bovengrond  bestond  grotendeels
uit  klei  en  veen.  A11e  nederzettingssporen  uit  IJzerti].d  en  Romeinse  ti].d,   die
in  deze  bovengrond  van  de  Maaspoortplas  aanwezig  waren,   werden  dus  afgegraven
en  afgevoerd  naar  twee  klei-veen  depots.
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Fig.    1.
Situatieschets  van  de  vindplaats   Maaspoort.

Dit  afgraven  gebeurde  grotendeels  "in  den  natte",   zodat  het  onmogelijk  was,
deze  enorme  afgraving  af  te  zoeken.   In  1981  werd  aan  de  zuidwestrand  van  deze
af graving  een  enorm  gat  gegraven  van  6  meter  diep  ten  behoeve  van  het  inlaten
van  een  zuiger.   Dit  afgraven  gebeurde  "in  den  droge"   d.m.v.   een  zgn.   open  be-
maling.   Op  de  westelijke  oever  van  een  verveende  beekbedding,   gelegen  aan  de
westrand  van  deze  afgraving   (fig.1),   werd  door  de  schrijver  op  een  diepte  van
5  meter  beneden  het  hiernaast  nog  aanwezige  oorspronkeli].ke  maaiveld,   ].uist  op
de  top  van  deze  veenvulling,   een  versierde  geweitak  van  een  edelhert  gevonden
(fig.   2-1).   Later  werden  door  de  schrijver  op  de  opgespoten  zanddepots  nog  en-
kele  tientallen  botten  gevonden,   o.a.   een  met  punt].es  versierde  geweitak  van
een  rendier  (fig.   3-1)  en  een  gedeeltelijk  uitgeholde  en  aangepunte  geweitak
van  een  edelhert  (fig.   3-2).

2.3.    OPGRAVINGEN   D00R   HET   I.P.P.  ,    ARCHEOLOGISCHE   DIENST   VAN   DE   GEMEENTE
' s-HERTOGENB0SCH   EN   DE   ARCHEOLOGISCHE   WERKGROEP   "CRO   MAGNON"

In  1985  werd  er  een  afwateringssloot  gegraven  aan  de  noordzijde  van  de  Linker
Maasoeverweg,   nabij   de  plaats  waar  in  1968  reeds  stenen+-artefacten  gevonden
waren.   J.   van  Bergen  uit  Engelen  en  de  schrijver  vonden  in  het  talud  van  deze
afwateringssloot  enkele  honderden  stenen  artefacten  uit  het  Vroeg  Mesolithicum.
Naar  aanleiding  van  deze  vondstmelding  werd  hier  door  N.   Arts   (I.P.P.   te  Am-
sterdam)  enkele  proefgaten  gegraven  om  een  inzicht  te  kri].gen  in  stratigrafie
en  ouderdom  van  deze  artefacten   (Arts,1987).   Dat  we  hier  te  maken  hebben  met
enkele  grote  kampementen  uit  het  Vroege  Mesolithicum  bleek  pas  in  1988,   toen
er  haaks  op  de  afwateringssloot  van  1985  een  ontwateringsgreppel  gegraven  werd
ter  plaatse  van   't  Geerke   (fig.1).   A.   Chambon  uit  Empel  en  de  schri].ver  ont-
dekten  in  deze  greppel  enkele  honderden  stenen  artefacten.   Daar  een  gedeelte
van  deze  site  bedreigd  lag  in  verband  met  het  graven  van  enkele  tientallen
boomkuilen  door  de  afdeling  Plantsoenen  van  de  gemeente   's-Hertogenbosch,   kon-
den  in  overleg  met  deze  afdeling  de  grondwerkzaamheden  enkele  maanden  uitge-
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steld  worden  en  er  werd  een  noodopgraving  uitgevoerd  door  de  Archeologische
Werkgroep  "Cro  Magnon"  uit  Empel,   in  samenwerking  met  de  Archeologische  Dienst
van  de  gemeente   's-Hertogenbosch.   Er  werden  twee  onderzoeksputten  gegraven.
Deze  opgraving  werd  gedurende  enkele  maanden,   van  maandag  tot  vrijdag,   uitge-
voerd  door  de  Archeologische  Dienst  van  de  gemeente   's-Hertogenbosch  en  in  de
weekends  werd  er  opgegraven  door  de  Archeologische  Werkgroep  "Cro  Magnon".   Er
werden  hier  ongeveer  6000  stenen  artefacten  geborgen  en  ingemeten  (fig.   4);
tevens  werden  3  brandhaarden  en  een  hutkom  ontdekt.   Dit  kampement  was  gelegen
op  de  noordelijke  flank  van  een  grote  zanddonk  en  werd  aan  de  noordzi].de  be-
grensd  door  een  enorme  verveende  rivierbedding   (dikte  veenbedding  4  meter).
Het  kampement  kan  geplaatst  worden  in  het  Vroeg  Mesolithicum  (Preboreaal,
9000  jaar  oud,   mondelinge  mededeling  A.   Wouters,   's~Hertogenbosch).   Ti].dens
deze  noodopgraving  bleek  dat  zich  in  dit  gebied  langs   't  Geerke  meerdere  kam-
pementen  uit  het  Vroeg  Mesolithicum  bevinden.

Door  de  Archeologische  Werkgroep  "Cro  Magnon"  konden  in   1988  1angs  deze  zand-
opduiking,   die  zich  uitstrekt  van  Empel  tot  de  Maaspoortplas,   een  5-tal  ne-
derzettingen  uit  het  Mesolithicum  gelokaliseerd  worden.
Tevens  ontdekte  deze  werkgroep  in  1988  in  Maaspoort  t.g.v.   het  vele  grondver-
zet  dat  er  plaats  vond,   een  nederzetting  uit  het  Neolithicum,   twee  nederzet-
tingen  uit  de  Bronstijd,   een  Bronstijd  grafveld  en  twee  Romeins-inheemse
nederzettingen .

3.   ONDERZOEK   BIJ   DE   MAASP00RTPLAS

3.1.    ONDERZOEK   DOOR   DE   ARCHEOLOGISCHE   WERKGROEP   "CR0   MAGNON"
Ten  behoeve  van  het  ophogen  van  de  woonwijk  Maaspoort  werd   ook  in  1988  de
Maaspoortplas  verder  uitgezogen.  Het  benodigde  zand  werd  in  eerste  instantie
opgezogen  met  een  zgn.   cutterzuiger  en  m.b.v.   buizen  getransporteerd  en  op  het
bestaande  polderlandschap  gespoten.   Tijdens  deze  werkzaamheden  werd  door  de
schrijver  bi].na  dagelijks  het  opgespoten  terrein  en  de  rand  van  de  plas  afge-
zocht  naar  eventuele  benen  en  stenen  artefacten.   Na  enkele  weken  vond  hij   de
eerste  stukken  edelhertgewei.   In  nauwe  samenwerking  met  de  heer  J.   Onkruyt,
zuigerbaas  van  de  zuiger  "De  Krabbe"  van  het  baggerbedri].f  Boskalis,   kon  langs
de  Maaspoortplas  de  exacte  oorspronkeli].ke  site-1okatie  opgespoord  worden  van
deze  stukken  edelhertgewei.   Een  gelukkige  omstandigheid  was,   dat  er  bi].   de
vindplaats  zeer  voorzichtig  en  ondiep  gezogen  moest  worden,   omdat  zich  vlak
langs  de  rand  van  de  plas  een  riooltransportleiding  bevond.   Zo  kon  ook  de
diepteligging  van  deze  botten  vastgesteld  worden.   Volgens  de  heer  Onkruyt  kwa-
men  deze  van  een  diepte  die  varieerde  tussen  de  1  en  4  meter  minus  toenmalige
waterspiegel  van  de  plas.   Omdat  de  waterstand  in  deze  plas  ten  gevolge  van  het
langdurig  zuigen  ongeveer  een  meter  zakte,   kon  de  rand  van  de  plas  nabij   de
lokatie,   aangegeven  door  de  heer  Onkruyt,   met  prikijzers  afgezocht  worden.   Zo
konden  de  eerste  botten  in  situ  geborgen  worden.   Ook  de  opspuiting  werd  inten-
sief  afgezocht  als  de  zuiger  in  de  directe  omgeving  van  de  vindplaats  kwam.
Met  hulp  van  het  personeel  van  Boskalis  kon  vastgesteld  worden,   dat  er  alleen
meso-neolithische  botten  te  vinden  waren  op  de  opspuiting  als  de  zuiger  vlak
bij   de  ontdekte  vindplaats  lag.

Enkele  weken  voor  en  tijdens  de  bouwvakvakantie  in  1988  kon  t.g.v.   een  defect
in  de  waterretourleiding  de  vindplaats  op  een  grotere  diepte  afgeprikt  worden.
Enkele  vondsten  bleken  na  het  couperen  van  de  taludkant  van  de  Maaspoortplas
niet  meer  op  de  oorspronkeli].ke  plaats  te  liggen,  maar  waren  tijdens  het
grondverzet  om  de  zandzuiger  "De  Krabbe"  te  waterlaten  in  de  Maaspoortplas
enkele  meters  verplaatst.   De  voormalige  helling  van  de  inlaatput  van  de  zuiger
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Fig.    3.
1   =  Versierde,   poin-

tiiiée,   geweitak
van   Rendier.

2   =   Aangepunte   geweitak
(afgezaagd)   van
hert .

:::l-r¥`
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Fig.   4.
Samengestelde   selectie   van   site   't   Geerke:   1-7   en   9:   B-spitsen,   8   en   10:
Micro-€reswell-spitsen,11:   Driehoek,12:   D-spits,13:   Boor,14-18   en   21:
Schrabbers,19   en   20:   Stekers,    22:   Getand  werktuig   met   ruimboor,   23:   Kern,
24:   Geretoucheerde   kling,   25:   Pseudo-steker   (micro-burijn),   26:   Kling,
27:   Kernbijl.
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Fig.    5.
Hondeschedel.    (Gevonden   uit   proefsleuf.)   +   20   cm   lengte.

was  gevuld  met  zand,   waarin  veel  veen-en  houtbrokken.   Uit  deze  verstoorde
zandlaag  kwamen  slechts  een  vuurstenen  afslag  met  gebruiksretouche,   twee  neo-
lithische  scherven  en  een  neolithische  kraal.   Tevens  bleek  dat  op  en  nabij   de
vindplaats  door  deze  recente  grondverzetwerkzaamheden  de  top  van  het  veenpak-
ket  grotendeels  verdwenen  was.   Er  werd  besloten,   bij   een  ongestoord  gedeelte
langs  de  plas  een  proefput  te  graven  om  een  beter  inzicht  te  krijgen  in  de
profielopbouw  van  de  vindplaats.
Nabij   de  proefput  konden  later  bij   een  zeer  lage  waterstand  uit  laag  g.   enkele
hertebotten,   benen  artefacten  en  een  komplete  hondeschedel  opgeprikt  worden
(fig.   5).   De  kleur  van  de  botten  was  zwart  en  verkleurde  na  droging  tot  bruin.
Deze  zwarte  kleur  verdween  al  binnen  enkele  uren.   Na  droging  werden  enkele
botten  weer  in  water  ondergedompeld  en  we  constateerden  dat  de  botten  bruin
bleven.   Dit  wil  zeggen,   dat  de  gevonden  botten  niet  uit  hun  oorspronkelijke
context  onder  de  grondwaterspiegel  verplaatst  waren,   b.v.   ten  gevolge  van
graafwerkzaamheden.   Onder  de  grondwaterspiegel  blijft  de  kleur  van  de  botten
namelijk  zwart.
De  vindplaats  is  landschappelijk  gelegen  in  een  gebied  met  veel  in  het  Pleis-
toceen   opgewaaide   rivierduinen   (zgn.   donken)  met  daar  tussen  in  het  Holoceen
verveende  beekbeddingen  van  de  rivieren  de  Aa  en  de  Dommel.   De  vindplaats  ligt
op  de  oostf lank  van  een  van  deze  donken  en  gaat  over  in  een  verveende  beekbed-
ding,   dan  wel  een  verveende  moerasdepressie.
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Fig.   7   Klokbekerscherfje.
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Fig.    6.
Archeologisch-historische   indeling,   pollenzonering  en   stratigrafische   stan-
daardindeling.   Hoofdzakelijk  naar   Zagwijn   &  Van   Staalduinen.
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De  opbouw  van  het  profiel  van  de  proefput  van  "Cro  Magnon"  was  als  volgt:

a.       0,00-0,50  m       bruine  humeuze  klei   (bouwvoor),   gedeeltelijk  verstoord.
Geen  vondsten.

b.        0'50-0'60  m

c.        0,60-1,60  m
d.         1,60-1,80  m
e.         1,80-2,10  m

f.        2,10-2,50  m
g.         2,50 -....   m

grijs  zand  met  veel  hout-en  veenresten,   verstoorde  laag.
Enkele  botfragmenten.
bruine  klei,   overgaand  in  blauw-grijze  klei.  Geen  vondsten.
grijze  klei.   Geen  vondsten.
bruin  rietveen  met  zwarte  houtbrok].es.   Enkele  vogelbotjes,
fragmenten  runderkaak,   klokbekerscherf   (zie  fig.   7)  en  neo-
1ithische  scherf .
bruin  rietveen  met  zandlaag].es.   Enkele  hertebotten.
sterk  verspoelde  zandlaag  met  veel  houtbrokken  en  veen-
fibers.   Geen  vondsten.

3.2.    ONDERZOEK   DOOR   HET   I.P.P.    EN   HET   I.P.L.
Daar  het  hier  om  een  belangri].ke  site  ging,   werden  de  vondsten  en  de  vind-
plaats  gemeld  aan  de  heer  N.   Arts  van  het  l.P.P.   te  Amsterdam.
Door  het  l.P.P.   werden  in  eerste  instantie  grondboringen  verricht  om  de  om-
vang  van  de  site  te  bepalen.   In  1989  werden  er  ook  grondboringen  verricht  door
het  l.P.L.   te  Leiden  en  medio  april  1990  onderzocht  hier  het  l.P.L.   en  het
R.M.0.   te  Leiden  twee  opgravingsputten  van  3  meter  breed.

3.3.    PALYNOLOGISCH   0NDERZOEK
We-verkeren  in  de  gelukkige  omstandigheid,   dat  er  in  1982  ].uist  ten  westen
van  deze  site  door  de  Rijks  Geologische  Dienst  een  onderzoek  werd  uitgevoerd
om  de  ouderdom  van  deze  verveende  beekbedding  te   bepalen.   Deze  ouderdom  kon
d.m.v.   C14-datering  worden  gedateerd  op  6610  +  100  jr.   oud.   Volgens  J.   de  Jong
van  de  R.G.D.,   Afdeling  Paleobotanie  Kenozoicïm,   is  de  verkregen  datering
(Midden-Atlanticum)   vermoedeli].k  sterk  beïnvloed  door  de  aanwezigheid  van"ouder"  materiaal,   afkomstig  van  een  voormalige  bodem,   m.a.w.   de  datering

geeft  vermoedelijk  niet  het  ti].dstip  weer  waarop  de  eigenlijke  definitieve
veengroei  plaats  vond.   Het  veenmonster  kan  een  mengsel  zijn  van  een  "droge"
bodem  en  de  eerste  veenvorming,   of  uit  het  eerstgenoemde  materiaal  bestaan.
Het  zandgehalte  van  het  materiaal  wijst  ook  op  relatie  met  een  bodem.   Het  on-
derste  verkregen  spectrum  (pollenarm)   en  dat  daarboven  (dominantie  van  Pinus)
hebben  betrekking  op  een  vermoedeli].k  ouder  dan  subboreale  (subzone  Iva,   zie
fig.   6)   vorming,   (Vroeg-Atlanticum).   De  overgang  naar  het  punt  van  veenvorming
is  in  het  materiaal  vaak  moeilijk  exact  vast  te  stellen.  Het  blijft  mogelijk,
dat  reeds  vanaf  een  vroeg  ti].dstip  (periodiek)  hoge  (grond)waterstanden  tot
enige  veenvorming  hebben  kunnen  leiden,   maar  de  eigenli].ke  accumulatie  van
veen  vond  eerst  in  het  Subboreaal  plaats.   De  lage  waarden  van  Ulmus  en  de  aan-
wezigheid  van   (deels  zwakke)   aanwijzigingen  voor  bewoning   (Cerealia,   Chenopo-
diaceae,   Rumex)  sluiten  een  atlantische  ouderdom  van  het  veen  uit.   Hoogstens
zou  het  spectrum  van  2,80  m  op  het  Atlanticum  (pollenzone  111)   betrekking  kun-

n  hebben.   Dit  spectrum  werd  verkregen  uit  het  nog  zandhoudende  materiaal.
t  geheel  wi].st  op  een  langzame  veengroei,   terwi].1  het  begin  ervan  nauweli].ks
te  constateren  en  in  het  aangetroffen  materiaal  verder  te  onderscheiden.

t  betekent,   dat  de  verkregen  C14-ouderdomsbepaling  niet  bruikbaar  is  voor
t  gestelde  doel,   nl.   bepalen  van  het  ti].dstip  van  het  begin  van  de  veen-

8roel .

Tevens  werd  een  pollenanalytisch  onderzoek  verricht  van  deze  beekbedding.   De
twee  diepst  gelegen  spectra  (laag  f  en  g)   geven  o.a.   door  de  dominantie  van
Pinus  en  de  waarden  van  Alnus  een  laat-boreale  (tot  op  de  grens  met  het  Atlan-
ticum;   onderste  "pollenarme"  spectrum,   lab.nr.   1254/20)  en  een  atlantische
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Fig.    8.
Schachtbijl,   versierd,
van   Edelhertgewei.



Fig.    9.
Versierd  heiligbeen   van  paard   (gegraveerd).
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(waarschi].nli].k  Vroeg-Atlanticum;   lab.nr.   1254/19)   ouderdom  weer.   Het  betreft
hier  resten  van  een  voormalige  bodem,   samenhangend  met  vegetaties,   die  voor  de
eigenli].ke  veenvorming  aanwezig  waren.   De  spectra  uit  het  overige  deel  van  het
veen  geven  resp.   subzone  Iva   (Vroeg-Subboreaal;   Alnus  en  Quercus  dominanties,
lage  waarden  van  Ulmus)   en  subzone  Ivb   (Laat-Subboreaal;   lage  waarden  van
Fagus)  weer.   Het  diagram  vertoont  verder  kenmerken  voor  bewoning   (Cerealia,
Plantago  lanceolata,   Chenopodiaceae,   Cruciferae,   Rumex)   in  de  Bronstijd   (ca.
subzone  Ivb)   en  vermoedeli].k  nog  uit  het  Laat-Neolithicum  (subzone  Iva).

De  onderzochte  klei   (1aag  a  en  b)  dateert  in  zijn  geheel  van  na  het  begin  der
jaartelling  (Fagus,   Carpinus;   subzone  Vb).   In  het  gehele  tra].ect  treedt  duide-
1ijk  invloed  van  bewoning  op  (Cerealia,   Plantago  lanceolata,   Chenopodiaceae,
Tubuliflorae,   Liguliflorae  e.d.),   die  vooral  in  het  bovenste  deel  van  het  dia~
gram  culmineert.   Op  grond  hiervan  is  een  verdeling  te  maken  in  een  bovenste
deel   (subzone  Vb2),   dat  door  o.a.   de  aanwezigheid  van  Secale   (rogge)   en  Cen-
taurea  cyanus   (korenbloem)   na  1200  ä  1300  AD  is  te  dateren,   en  een  onderste
deel   (subzone  Vb)  met  lagere  waarden  van  "cultuurindicatoren",   waarvoor  een
minder  nauwe  datering  is  te  geven.   Op  archeologische  gronden  gaat  het  hier
vermoedeli].k  om  een  afzetting  uit  de  Romeinse  ti].d.   De  pollenanalytische  ge-
gevens  spreken  dit  niet  tegen.   De  hoge  waarden  van  Cerealia  doen  echter  over-
wegen  of  het  hier  nog  niet  om  een  middeleeuwse  afzetting   (na  ca.   700  AD)   zou
kunnen  gaan,   al  hadden  in  dat  geval  iets  hogere  waarden  van  Secale  kunnen  wor-
den  verwacht.

Aan  de  hand  van  de  beschikbare  lithologische  gegevens  is  het  niet  geheel  dui-
delijk  of  de  genoemde  tweedeling  samenvalt  met  twee  afzonderli].ke  sedimentpak-
ketten.  De  grens  valt  niet  exact  samen  met  die  van  de  roestkleurige  klei
(boven)  en  de  gri].ze  klei.   Mogelijk  is  deze  grens  niet  scherp  en  houdt  het
verschil  in  kleur  niet  alleen  verband  met  de  aard  van  het  sediment  (grondwa-
terspiegel?).  Waarschi].nlijk  valt  het  stuifzand,   dat  op  enige  afstand  in  de
klei  voorkomt,  met  deze  tweedeling  samen.  Uit  het  grote  verschil  in  datering
van  de  klei  en  het  ondergelegen  veen  volgt,   dat  de  bovenkant  van  het  veen  werd
geërodeerd.   Gezien  het  ontbreken  van  oxydatieverschijnselen  aan  de  bovenkant
van  het  veen  is  het  niet  waarschi].nlijk,   dat  over  een  zo  lang  ti].dsbestek
stilstand  in  de  veengroei  heeft  plaats  gehad.

Ter  verduideli].king  van  dit  pollenanalytisch  onderzoek:
Pinus  =  pi].nboom
Ulmus  =  iep
Cerealia  =  granen
Chenopodiaceae  =  ganzevoet  familie
Rumex  =  zuring
Alnus  =  els
Quercus  =  eik
Plantago  lanceolata  =  smalle  weegbree
Cruciferae  =  kruisbloem  familie
Fagus  =  beuk
Carpinus  =  haagbeuk
Tubulif lorae  =  buisbloemigen
Ligulif lorae  =  1intbloemigen
Secale  =  rogge
Centaurea  cyanus  =  korenbloem.

Uit  dit  geologisch/palynologisch  onderzoek  bli].kt  dus,   dat  de  in  dit  veenpak-
ket  voorkomende  botten  kunnen  stammen  vanuit  het  Atlanticum  tot  in  het  Sub-
boreaal   (8000-3000  jaar  oud).   A11een  afzonderlijke  C14  bepalingen  van  de  ge-
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Fig.11.
Schachtbijl   van   Edelhertgewei   met   in  de   schacht   een   hoektand  van   een  wild
zwijn    (Foto   n'o   3   idem).
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Fig.12.
Aangeslepen   beitel   van   oeros   middenhandsbeen.
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vonden  botten  kunnen  uitsluitsel  geven  of  we  hier  te  maken  hebben  met  een  of
meerdere  sites.

Dat  zich  in  de  directe  omgeving  van  deze  site  een  of  meerdere  kampementen  uit
het  Mesolithicum  en  het  Neolithicum  bevinden,   hebben  de  opgraving  langs  de
Maaspoortplas,   uitgevoerd  door  het  l.P.L.   en  het  R.M.0.   uit  Leiden  en  de
proefopgravingen  door  de  Archeologische  Werkgroep  "Cro  Magnon"  reeds  aange-
toond.   Nabij   de  site  bevonden  zich  veel  houtskoolbrokken  en  houtskoolvlekken
en  veel  gedeeltelijk  verbrande  boomstammen.   We  moeten  ons  afvragen,   of  deze
grote  hoeveelheden  verbrand  hout  te  maken  hebben  met  nederzettingsrestanten
dan  wel  met  bosbranden.   Of  hebben  we  hier  te  maken  met  de  overblijfselen  van
rituele  vuren?  Opvallend  is  wel,   dat  tijdens  het  winnen  van  het  zand  door  de
zuiger  "De  Krabbe"  vlak  bij   de  site,   op  een  diepte  van  4-6  meter,   veel  boom-
stainmen  werden  opgezogen,   sominige  met  een  doorsnede  van  50  cm  en  een  lengte
van   10  meter.   Deze  boomstaminen  liggen  heden  nog  op  de  bodem  van  de  Maaspoort-
plas   (mondelinge  mededeling  J.   Onkruyt).

3.4.   DE   B0TVONDSTEN
ln  totaal  werden  nabij   de  site  en  op  de  opspuiting  123  botten  gevonden.

SO0RT :                                                                                                                      AANTAL   FRAGMENTEN :
Mens  -Homo  sapiens                                                                           4
Edelhert  -Cervus  elaphus                                                    42
Rendier  -Rangifer.tarandus                                                   1
Rund/Oerrund  -Bos  taurus/primigenius                           13
Varken/Wildzwijn  -Sus  domesticus/scrofa                      7
Paard  -Equus  of  ferus                                                             9
Hond  -Canis  familiaris                                                           7
Vos  -Vulpes  vulpes                                                                        2
Zeearend  -Haliaeetus  albicilla                                        1
Bever  -Castor  fiber                                                                 3
Zoogdier   (ondetermineerbaar)                                                  6
Vogels  (ondetermineerbaar)                                                      2
Zoogdier   (nog  te  determineren)                                            12
Vogels   (nog  te  determineren)                                                   9
Vissen   (nog  te  determineren)                                                  3

Totaal 123

Door  L.H.   van  Wi].ngaarden-Bakker  van  het  l.P.P.   te  Amsterdam  werden  reeds  in
1990  een  29-tal  botten  van  de  site  en  van  de  opspuiting  onderzocht   (Van  Wi].n-
gaarden-Bakker,1991).

Hoewel  de  vondstgroep  te  klein  is  om  een  duidelijk  beeld  te  geven  van  de  aard
van  de  site,   kunnen  we  het  volgende  vaststellen:
a.   versierde  artefacten  van  gewei.
b.   veel  complete  botten.
c.   weinig  slachtsporen  op  de  botten.
d.   geen  knaag-en  vraatsporen  op  de  botten.
e.   drie  complete  botten  van  mens.
f .   grotendeels  botten  van  edelhert.
g.   enkele  botten  van  rendier,   bever,   vogel  en  vis.
h.   geen  slachtsporen  op  de  vis-,   bever-en  vogelbotten.
i.  alleen  kapotte  botten  uit  veen.
j.   veel  nog  complete  en  nog  bruikbare  artefacten  van  bot.
k.   de  botten  hebben  grotendeels  dezelfde  kleur.
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Fig.    13.
"Gaffel",   van   Edelhertgewei
uitgehold .
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1.   een  complete  houten  hamer   (gedeeltelijk  verbrand).
m.   weinig  silex  (o.a.   een  kern  en  een  laat-meso  spits).
n.   enkele  neolithische  aardewerkscherven  (o.a.   klokbeker).

4.    VERSIERDE   V00RWERPEN   VAN   GEWEI   EN   BOT

4.1.    VERGELIJKBARE   VONDSTEN
Alvorens  deze  vondsten  te  kunnen  interpreteren  qua  cultuur  of  culturen  moeten
we  parallellen  zoeken  van  opgravingen  uit  Nederland  en  daarbuiten.   De  in
Nederland  gevonden  artefacten  van  edelhertgewei  zi].n  hoofdzakeli].k  losse  vond-
sten,   gedaan  door  Noordzee-vissers  en  baggervondsten  uit  de  rivieren  Maas,
IJssel  en  Waal.   Volgens  C14-dateringen  zijn  deze  artefacten  te  plaatsen  in  het
Mesolithicum  en  het  Neolithicum.   Uit  Nederland  zi].n  slechts  enkele  opgravingen
bekend  die  qua  vondstgroep  te  vergelijken  zi].n  met  de  site  van  de  Maaspoort-
plas .
Deze  opgravingen  zi].n  o.a.   Swifterbant,   Vlaardingen,   Spijkenisse,   Bergschen-
hoek  en  de  Hazendonk.   Bi].   deze  opgravingen  zi].n  echter  geen  versierde  voorwer-
pen  gevonden.

In  Denemarken  en  Noorwegen  zi].n  meer  vondstgroepen  bekend  die  li].ken  op  de
vondsten  van  de  Maaspoortplas.   Veel  gewei-en  botartefacten  uit  de  Maglemose,
Erteb¢1le  en  Kongemose  culturen  vertonen  veel  gelijkenis  met  de  vondsten  uit
de  Maaspoortplas.

4.2.    VERSIERINGSVORMEN
0ver  het  algemeen  versierde  de  mesolithische  kunstenaar  zi].n  artefacten  van
gewei  en  bot  met  regelmatige  patronen.   De  gebruikte  motieven  zi].n  veelal  inge-
kraste  zigzaglijnen,   strepen,   ruiten,   driehoeken  en  gepointilleerde  li].nen.
Een  van  de  eerste  vondsten  uit  de  site  van  Maaspoort  was  een  schachtbijl  van
Edelhertgewei  met  een  doorboring  en  een  versiering  bestaande  uit  inboorde  punt-
].es (ornamentation pointillé)   (fig.   8).   Er  zi].n  twee  motieven  aangebracht,   be-
staande  uit  drie  li].nen  van  ondiepe  gaatjes  en  drie  in  eën  driehoek  gegroe-
peerde  ondiepe  gaat].es.   De  schacht  is  vanouds  gedeeltelijk  beschadigd.   Welk
type  bijl  oorspronkelijk  in  deze  schachtbi].1  gezeten  heeft,   is  niet  bekend.
Als  we  diverse  parallellen  uit  Denemarken,   Noorwegen  en  Duitsland  bekijken,
dan  zi].n  er  drie  mogeli].kheden  nl. :
a.   een  vuurstenen  mesolithische  kernbi].1.
b.   een  vuurstenen  vroeg-neolithische  geslepen  bijltje.
c.   een  aangeslepen  hoektand  van  een  wild  zwijn  (meso).

Enkele  archeologen  beschouwen  de  met  drie  parallel  lopende  lijnen  van  punt].es-
versiering  als  een  ].aargetijde-kalender  en  de  in  driehoek  gegroepeerde  puntjes
als  een  vruchtbaarheidssymbool.   Alexander  Marshack  beschouwt  de  evenwijdige
streepjes  of  puntjes  als  een  kalender  om  de  seizoenen  te  bepalen,   weer  andere
archeologen  zien  deze  versiering  als  een  primitieve  boekhouding   (Les  marques
de  chasse).
Opvallend  is,   dat  zich  in  deze  site  twee  voorwerpen  bevinden  met  dezelfde  de-
coratie.   Behoorden  deze  artefacten  toe  aan  één  persoon,   of  kunnen  we  deze  ver-
sieringen  beschouwen  als  merktekens  of  een  artistieke  uiting  van  een  stam,  met
een  relatie  naar  manneli].ke  en  vrouwelijke  symbolen?  Zeggen  ze  iets  over  de
sociale  rang  in  een  stam?  De  betekenis  van  deze  mesolithische  kunst  is  echter
bijzonder  moeili].k  te  doorgronden.   Een  belemmering  bij   het  interpreteren  van
ritueel  versierde  voorwerpen  is,   dat  we  ze  moeten  bezien  in  de  ogen  van  de
mesolithische  kunstenaar  c.q.   maker.   Het  is  zeer  wel  denkbaar  dat  deze  "tekens"
met  een  sympathische  magie  =  jachtmagie,   inwijdingsceremoniën,   erotiek,
vruchtbaarheidsceremoniën,   dan  wel  met  een  dodencultus  te  maken  hebben.   Deze
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Fig.    15.
Graafwerktuig,   gemaakt
van   Edelhertgewei.
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Fig.    17.
1.   Schepje   van   schouderblad   Rund.
2.   Mes-dolk   van   Metapode,   Canonbeen,   Paard.
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Fig.    18.
1.   Zaagje   van   griffelbeen,   Metapode,   Paard.
2.   Houder   gemaakt   van   fragment   van   scheenbeen  van   Edelhert.
3.   Graafwerktuig  van   fragment   bekken   Rund.
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5.    GEREEDSCHAPPEN   VAN   GEWEI   EN   B0T

5.1.    DE   VONDSTEN
Een  bi].zondere  vondst,   gedaan  door  D.   van  Eyk  uit  Empel  op  een  lokatie  van  de
opspuiting,   is  een  schachtbijl,   gemaakt  van  een  fragment  van  een  edelhertgewei,
met  in  de  schachting  een  aangeslepen  hoektand  van  een  wild  zwijn   (fig.11).
Dat  deze  vondst,   gedaan  op  de  opspuiting,   in  relatie  staat  met  de  site  blijkt
uit:
1e.   Op  een  betrekkeli].k  klein  oppervlak  werden  hier  meerdere  botten  gevonden

met  dezelfde  kleur  en  dezelfde  konserveringstoestand  als  op  de  site.
2e.   Ti].dens  het  zand  spuiten  werden  hier  ook  diverse  botten  gevonden  met  de-

zelfde  kleur.
3e.   De  oorspronkelijke  vindplaats  werd  tijdens  het  zand  spuiten  door  de  schrij-

ver  met  hulp  van  de  zuigerbaas  J.   Onkruyt  nagecheckt.

Een  andere  opmerkelijke  vondst  is  een  aangeslepen  beitel  of  bi].1,   gemaakt  van
een  middenhandsbeen  van  een  oeros  (fig.12).   Van  dit  bi].l-of  beiteltype  zijn
meerdere  parallellen  uit  het  Laat  Mesolithicum  en  het  Vroeg  Neolithicum  be-
kend,   o.a.   uit  de  Noordzee,   Denemarken  en  Scandinavië.   Bij   de  site  werd  ook
een  artefact  gevonden  dat  gemaakt  was  van  een  metapode   (kanonbeen)   van  een
edelhert  (fig.   2-2).   Dit  artefact  is  door  de  prehistorische  mens  aangepunt  en
gepoli].st  tot  een  priem  of  steekgereedschap.  Parallellen  van  deze  vondst  zi].n
de  schri].ver  niet  bekend.
Dat  de  artefacten  van  bot  in  relatie  staan  met  een  van  de  laat  mesolithische
kampen  nabij   de  site  bewi].zen  enkele  geweiartefacten,   waarop  zich  gegroepeerde
beschadigingen  bevinden,   die  bekend  zijn  uit  het  Mesolithicum  en  die  ontstaan
zi].n  t.g.v.   het  retoucheren  van  silex  (zgn.   retouchoir).   Een  van  deze  artefac~
ten  is  een  complete  gaffel,   die  gebruikt  kan  zijn  voor  het  werken  met  gras  en
hooi   (fig.13).   Deze  gaffel  is  gemaakt  van  een  gedeelte  van  een  gewei  van  een
edelhert  en  vertoont  sterke  slijtagesporen.  Het  spongiosumweefsel  van  het  ge-
wei  werd  voor  een  gedeelte  verwijderd  om  er  een  houten  steel  in  te  kunnen
zetten.   Op  drie  van  de  gevonden  graafartefacten,   eveneen,s  gemaakt  van  edel-
hertgewei,   zien  we  ook  deze  t.g.v.   druk  ontstane  gegroepLeerde  beschadigingen
(fig.14,15,16).
Een  bekend  graafartefact  uit  meso-  en  neolithische  contexten  is  het  schouder-
blad  van  rund,   edelhert  en  paard.  Uit  de  site  kennen  we  een  graafartefact  dat
gemaakt  werd  van  het  schouderblad  van  een  rund   (fig.17-1).   Dit  met  krassporen
bedekt  graafartefact  is  t.g.v.  het  gebruik  totaal  versleten  en  opgewerkt.
Opvallend  is,   dat  er  op  het  gewrichtsvlak  van  het  schouderblad  intensieve
schuur-en  poli].stsporen  aanwezig  zi].n.   Deze  sli].tagesporen  op  het  gewrichts-
vlak  kunnen  ontstaan  zijn  door  het  bewerken,   c.q.   soepel  maken  van  huiden.   Uit
de  site  komt  ook  een  complete  dolk,   die  gemaakt  is  van  een  in  de  lengterich-
ting  gespleten  metapode   (kanonbeen)  van  een  paard  (fig.17-2).   Op  dit  artefact
zi].n  duideli].k  de  vele  kapsporen  zichtbaar,   die  ontstaan  zijn  door  vuursteen-
bewerking .
Een  moeilijk  te  herkennen  artefact  is  het  zgn.   griffelbeentje  van  een  metapode
van  een  paard   (fig.18-1).   Het  probleem  met  deze  griffelbeentjes  is,   dat  vele
ten  onrechte  als  een  artefact  worden  herkend,   terwijl  de  zgn.   "bewerkingsspo-
ren"  in  feite  door  oplossings-  of  verweringsverschijnselen  zi].n  ontstaan,   zo-
dat  in  vele  gevallen  niet  meer  valt  aan  te  tonen  of  we  met  een  artefact  te
maken  hebben.   A11een  duideli].k  als  zodanig  herkenbare  polijst-of  haksporen
zouden  dit  kunnen  bevestigen.   Hiervoor  is  meestal  microscopisch  onderzoek
noodzakeli].k.   Dat  het  hier  gevonden  griffelbeent].e  wel  een  artefact  is,   bli].kt
uit  het  feit  dat  het  bot  over  een  grote  lengte  geretoucheerd  is  en  vermoede-
1ijk  een  functie  had  als  een  zaag].e.
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2.   Fragment   schouderblad  van  Edelhert  met   snijsporen  op  het  breukvlak.
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Deze  moeilijke  herkenbaarheid  geldt  ook  voor  het  artefact  dat  gemaakt  is  van
een  fragment  van  een  scheenbeen  van  een  edelhert,   dat  vermoedelijk  gediend
heeft  als  een  houder  voor  een  vuurstenen  artefact   (fig.18-2).   Duidelijk  is
dat  het  artefact  op  het  breukvlak  geretoucheerd  is  en  er  bevinden  zich  twee
scheurtjes  in  de  lengterichting  van  het  bot.  Deze  scheurtjes  zijn  ontstaan
door  druk  t.g.v.   het  aanbrengen  van  een  vuurstenen  artefact  in  de  schacht  van
het  scheenbeen.

Een  fragment  van  een  bekken  van  een  rund   (fig.   18-3)   is  behakt  en  aangepunt
tot  een  steek-of  graafwerktuig.
Op  de  rib  van  een  edelhert  (fig.   19-1)   zien  we  een  veertiental  evenwijdig  lo-
pende  kleine  kapsporen  en  enkele  dicht  bi].   elkaar  gegroepeerde  kapsporen.   Of
we  hier  te  maken  hebben  met  slachtsporen  dan  wel  versieringen  is  niet  duide-
1iJ.k.
Het  in  de  lengterichting  gespleten  schouderblad  van  een  edelhert  (fig.19-2),
met  op  het  breukvlak  aanwezige  snijsporen,   kan  als  mes  gediend  hebben.
Een  opmerkelijk  artefact  is  de  houten  hamer  (fig.   20),   die  als  hulpmiddel  ge-
diend  kan  hebben  voor  het  maken  van  omheiningen,   hutten  of  huizen.

5.2.    CONSERVERING   VAN   DE   VONDSTEN
De  meeste  artefacten  zijn  door  de  schri].ver  eerst  intensief  ontwaterd  met  de
zgn.   alcohol-aceton  methode  en  na  enkele  wisselbaden  met  aceton  en  alcohol  ge-
conserveerd   (gedompeld)   in  vloeibare  kleurloze  kunsthars,   welke  verdund  met
aceton  en  als  bijproduct  een  matteringsmiddel.   Er  werden  voor  het  conserveren
diverse  monsters  van  de  botten  genomen  om  later  een  eventuele  C14-datering  te
kunnen  doen.   De  kwaliteit  van  de  niet  geconserveerde  gewei-artefacten  en  en-
kele  botten  ging  na  langzaine  droging  sterk  achteruit  en  ze  vervielen  na  enkele
dagen  zelfs  tot  gruis  .en  splinters.   Vandaar  dat  door  de  vinder-schri].ver  de
meeste  artefacten  zijn  geconserveerd.
De  houten  hamer  is  ontwaterd  met  alcohol-aceton  methode  en  vervolgens  enkele
maanden  gedompeld  in  een  mengsel  van  gekookte  en  rauwë'  1i].nolie,   met  toevoe-
ging  van  5%  sicatief .   De  steelvulling  van  deze  hamer  is  bewaard  voor  een  even-
tuele  C14-datering.

6.   V00RLOPIGE   CONCLUSIES

6.1.   mASpooRT  ALS   AANTREKKELljK  wooNGEBIED   IN   DE   PREHISTORIE
Dat  Maaspoort  voor  de  mensen  uit  de  prehistorie  een  zeer  aantrekkelijk  gebied
was,   bli].kt  uit:

1.   honderden  middenpaleolithische  stenen  artefacten.
2.   de  vondst  van  een  menseli].ke  onderkaak  uit  het  Laat  Paleolithicum  (fig.   10,

links) .
3.   vier  mesolithische  kampen.
4.   twee  neolithische  nederzettingen.
5.   vele  losse  vondsten  uit  het  Neolithicum.
6.   vier  Bronsti].d-nederzettingen.
7.   een  Bronstijd  grafveld.
8.   een  urnenveld  uit  de  IJzertijd.
9.  acht  IJzerti].d-nederzettingen.

10.   zeven  romeins-inheemse  nederzettingen.

6.2.    HET   MAASGEBIED   ALS   WERKTERREIN   VO0R   ARCHEOLOGEN
Langs  de  rivieren  de  Maas  en  de  Waal  zijn  enkele  honderden  bewerkte  botten  en
duizenden  vuurstenen  artefacten  bekend  die  door  de  beroepsarcheologen  nog  niet
onderzocht  zijn.   Voor  vele  amateur-archeologen  is  het  vandaag  de  dag  een  groot
probleem  om  C14-dateringen  te  verkri].gen  op  de  door  hen  gevonden  benen  arte-
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Fig.    20.
Houten  hamer  vermoedelijk  eikehout.
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6.   versierde  werktuigen.
7.   veel  complete  en  nog  bruikbare  werktuigen.
8.   veel  grote  stukken  verbrand  hout.
9.   weinig  vuurstenen  werktuigen.

10.   veel  complete   boomstammen.
11.   veel  vondsten  op  een  betrekkelijk  klein  oppervlak.

Of  de  botten  van  kleine  dieren  bij   deze  offerplaats  horen,   is  niet  duideli].k.
Een  gedeelte  van  deze  kleine  complete  botten  zi].n  vermoedeli].k  van  dieren  die
een  natuurlijke  dood  zi].n  gestorven  en  in  de  waterrijke  omgeving  van  deze  of-
ferplaats  terecht  zi].n  gekomen.

De  vlak  bij   de  site  opgezogen  enorme  boomstammen,   waarvan  enkele  vierkant  be-
hakt  waren,   moeten  ook  een  bijzondere  betekenis  gehad  hebben.   Wellicht  hebben
ze  te  maken  met  een  cultus-structuur.   Alleen  verdere  opgravingen  van  dit  soort
sites  kunnen  met  hulp  van  antropologen  ons  een  beter  inzicht  geven  in  de  leef-
wi].ze  en  denkwereld  van  de  mesolithische  mens.

7.   TOT   BESLUIT

Tot  voor  kort  dachten  velen  dat  Steenti].dculturen  langs  deze  rivieren  niet  te
vinden  waren.   Vandaar  dat  de  reeds  bekende  versierde  artefacten  uit  de  Steen-
tijd,   gevonden  door  amateur-archeologen  in  Nederland,   door  beroepsarcheologen
argwanend  bekeken  werden  en  soms  zonder  onderzoek  als  vervalsingen  beschouwd
werden.   De  sites  o.a.   in  Maaspoort  bewi].zen  het  tegendeel.   De  belangri].kste
conclusie  moet  zi].n,   dat  er  in  de  rivierdalen  en  verveende  beekbeddingen  in
Nederland  veel  te  weinig  en  te  kleinschalig  onderzoek  werd  verricht.

Voorlopig  kunnen  we  de  ontdekte  site  in  Maaspoort,   gezien  het  unieke  karakter
van  de  vondsten,   nog  nier  in  een  bepaalde  cultuurtraditie  onderbrengen.   Van
groot  belang  is  daarbij,   dat  van  de  vondsten  zelf  nog  geen  C14-dateringen  be-
staan,   terwijl  op  basis  van  het  geologisch  en  palynologisch  onderzoek  een  vrij
ruime  tijdspanne  in  aanmerking  komt.   Niettemin  li].kt  een  datering  in  het
Mesolithicum,   gebaseerd  op  typologische  vergeli].kingen,   wel  het  meest  aanne-
melijk.   Zo  lang  we  de  vondsten  nog  niet  kunnen  kopp.elen  aan  een  bestaande  tra-
ditie  zouden  we  willen  suggereren,   ze  toch  als  een  nieuwe  cultuurvariant,   nl.
de  "Hoogaardcultuur"   te  beschouwen.   De  ontdekking  van  deze  "Hoogaardcultuur"
door  de  schrijver  en  het  tot  stand  komen  van  dit  artikel  was  alleen  mogelijk
door  de  medewerking   van:

W.   Bouts,   Bureau  voor  Visuele  Documentatie,   's-Hertogenbosch
(fotograferen  vondsten  en  beschikbaar  stellen  foto's).

A.   en   M.   Chambon,   Empel
(mede-ontdekkers  van  de  site   't  Geerke,   hulp  bij   het  graven  langs  de
Maaspoortplas  en  vinder  van  diverse  botten  op  de  opspuiting).

P.   Dijkstra,   Veldhoven
(het  tekenen  van  de  stenen  en  benen  artefacten,   hulp  en  advies  bij
de  opgraving   't  Geerke  en  vele  adviezen  m.b.t.   het  artikel).

H.   Janssen,   stadsarcheoloog   's-Hertogenbosch
(gezamenlijke  opgraving  Archeologische  Werkgroep  "Cro  Magnon"  en
Archeologische  Dienst  gem.   's-Hertogenbosch).

J.   de  Jong,   R.G.D.,   Haarlem
(toestemming  publiceren  ged.   Rapport  974  en  974a  van  de  Ri].ks  Geolo-
gische  Dienst  en  adviezen  m.b.t.   C14-bepaling  en  pollenanalytisch
onderzoek) .

A.   van  der  Lee,   's-Hertogenbosch
(het  corrigeren  en  redigeren  van  het  artikel).
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J.   Lokker,   Bergen  op  Zoom
(toestemming  en  medewerking  m.b.t.   het  afzoeken  van  de  opspuiting).

J.   Onkruyt,   van  het  baggerbedri].f  Boskalis
(hulp  bij   het  opsporen  van  de  site).

A.   Wouters,    's-Hertogenbosch
(vele  adviezen  m.b.t.   typologie  en  datering  van  de  artefacten).
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FAUNARESTEN    UIT    HET    MAASKANTGEBIED    BIJ     'S-HERTOGENB0SCH

door

L.H.    van   Wijngaarden-Bakker

Tijdens  winning  van  zand  uit  een  terrein  dat  nu  de  Maaspoortplas  heet  werden
door  A.   Verhagen  in   1981,1982  en   1988  een  aantal  vondsten  verzameld.   Bij   de
vondsten  bevonden  zich  opmerkeli].ke  stukken:   een  met  drie  gepointilleerde
li].nen  versierde  geweistang  van  een  rendier  en  een  oogtak  met  groefversiering
van  een  edelhert  (Arts,1987).   Daarnaast  bevatte  het  materiaal  nog  een  aantal
duideli].k  bewerkte  en  deels  versierde  geweistukken  van  edelhert,   benevens
een  tweetal  artefacten  van  hertebot  (mondelinge  mededeling  N.   Arts).   In  dit
verslag  worden  de  overige,   niet  tot  artefact  bewerkte  botvondsten  besproken.
Naast  organische  resten  leverde  de  vindplaats  een  tiental  typologisch  niet
dateerbare  vuurstenen  artefacten  op  en  een  Laat-neolithische  aardewerkscherf .
Voor  de  versierde  rendiergeweistang  ligt  een  datering  in  het  Laat  Glaciaal
voor  de  hand.   Naast  de  Laat-neolithische  scherf  wi].st  dit  op  een  gemengd
vondstcomplex .
Een  tweede  vindplaats,   in  de  onmiddellijke  nabijheid  van  bovengenoemd  vondst-
complex  leverde  een  aantal  Vroeg-mesolithische  vuurstenen  artefacten,   die  in
het  Preboreaal  gedateerd  werden  (Arts,1987),   zodat  aangenomen  kan  worden  dat
het  gebied  in  de  periode  tussen  Laat  Paleolithicum  en  Laat  Neolithicum  ver-
schillende  malen  bewoond  is  geweest.
In  totaal  werden  29  botfragmenten  bekeken:

Mens
Edelhert
Rund/Oerrund
Varken/Wildzwijn   -
Paard
Hond
VOs
Zeearend

S00RT
Homo   sapiens
Cervus   elaphus

AANTAL    FRAGM.

1
12

Bos   taurus/primigenius                 6
Sus   domesticus/scrofa                    3
Equus   cf   f erus
Canis   familiaris
Vulpes   vulpes
Haliaeetus  albicilla

Zoogdier   (ondetermineerbaar)
Vogels   (ondetermineerbaar)

2
1
1

1
1
1

De  meeste  fragmenten  vertonen  sporen  van  verwering,   met  name  door  de  invloed
van  stromend  water.   Op  6  fragmenten  zijn  snijsporen  aangetroffen  en  op  één
stuk  vraatsporen.   Door  de  vinder  zi].n  de  faunaresten  behandeld  met  kunsthars,
hetgeen  de  bestudering  van  mogelijke  snijsporen  op  de  botten  enigszins
bemoeilij kte .

Van  de  mens  werd  een  complete  radius  (spaakbeen)  aangetroffen,   die  in  elk
geval  afkomstig  is  van  een  volwassene.   Het  stuk  vertoont  op  één  van  de  ge-
wrichten  duideli].ke  verweringssporen  veroorzaakt  door  stromend  water.
Het  complex  zoogdierresten  bevat  zowel  resten  van  huisdieren:   hond,   rund  en
varken,   als  van  wild:   edelhert,   vos,   zeearend  en  waarschi].nli].k  paard  en
oerrund   (zie  bijlage).   De  hond  is  vertegenwoordigd  met  een  rechter  bovenkaak,
waarin  opvallend  zwaar  gesleten  kiezen.   Daar  de  kiezen  van  vleeseters  over
het  algemeen  niet  erg  snel  slijten,   is  het  zeker  dat  we  hier  te  maken  hebben
met  een  oude  hond.   De  geringe  afmetingen  van  de  kaak  maken  het  uitgesloten
dat  deze  van  een  wolf  komt.   Overbli].fselen  van  echt  oude  honden  worden  over-
igens  zelden  of  nooit  in  prehistorische  opgravingen  gevonden.  Uit  de  vondst
kan  worden  afgeleid  dat  er  in  dit  geval  1angdurig  (in  elk  geval  vele  jaren
lang)  een  relatie  heeft  bestaan  tussen  mens  en  hond.   Alhoewel  de  kaak  met
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kunsthars  is  behandeld,   zal  toch  worden  geprobeerd  een  C14-datering  te
verkri].gen.   (Zie  foto   1   en  2.)
Bij   de  runderbotten  bevinden  zich  twee  fragmenten  die  op  grond  van  hun
geringe  afmetingen  zeker  van  het  huisrund  afkomstig  zijn:   een  onderkaak  en
een  distale  tibia.   Een  ribfragment  en  een  nog  onvolgroeide  calcaneus  kunn~en,
gezien  hun  grote  afmetingen,   wellicht  aan  het  oerrund  worden  toegeschreven.
Van  de  drie  varkensbotten  zi].n  er  twee  afkomstig  van  grote  huisvarkens  en
één  van  een  jong  dier.
Bij   de  wilde  fauna  overheerst  het  edelhert.  De  12  stukken  zijn  afkomstig  van
minstens  twee  volwassen  dieren  en  èén  onvolgroeid  dier.   Twee  radiusfragmenten
verschillen  sterk  in  grootte  met  een  distale  breedte  van  resp.   45,5  en
54,2  mm.   Dit  kan  het  gevolg  zijn  van  sexueel  dimorphisme  ofwel  van  het  feit
dat  we  hier  te  maken  hebben  met  een  chronologisch  complex  dat  loopt  van
Laat  Paleolithicum  tot  Laat  Neolithicum,   een  periode  waarover  een  algemene
grootte-afname  van  het  edelhert  is  geconstateerd.   De  grootste  recente  edel-
herten  behoren  tot  populaties  die  in  ooibossen  langs  de  grote  rivieren  leven,

Foto   1   en   2.
Naar   Dr.   L.   v.   Wijngaarden-Bakker   -I.P.P.
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de  z.g.   "Auhirsche".   In  tegenstelling  tot  het  beeld  dat  men  verkrijgt  van
de  huidige  Veluwse  edelherten,   kunnen  de  dieren  dus  ook  uitstekend  in  een
vrij   natte  omgeving  leven.
De  aanwezigheid  van  het  paard  is  interessant.   Er  wordt  algemeen  van  uitge-
gaan  dat  paarden  rond  3000  voor  Chr.   gedomesticeerd  werden  in  het  gebied
van  de  Oekraïne  en  dat  ze  als  huisdieren  met  de  Klokbekercultuur  naar
West  Europa  kwamen.   Overblijfselen  van  wilde  paarden  worden,   meest  in
kleine  aantallen,   tot  het  eind  van  het  Neolithicum  aangetroffen.   In
Nederland  is  dat  bijvoorbeeld  het  geval  in  Swifterbant  en  Hekelingen.   De
goed  gedijende  kudde  paarden  die  enkele  jaren  geleden  is  uitgezet  in  het
gebied  van  de  Oostvaardersplassen  toont  aan  dat  paarden  zich  ook  kunnen
aanpassen  aan  een  relatief  natte  omgeving.
De  vondst  van  een  femur  van  een  zeearend  past,   alhoewel  de  Nederlandse
naam  dit  niet  doet  vermoeden,   eveneens  in  het  rivierengebied.   De  voorkeurs-
habitat  van  de  soort  bestaat  naast  zeekust  uit  meeroevers,   brede  rivieren
en  natlanden  met  voldoende  vis  en  andere  aquatische  prooien.   De  soort  wordt
regelmatig  in  archeologische  opgravingen  aangetroffen.

Het  voorkomen  van  huisdieren  bij   de  zoologische  vondsten  uit  de  Maaspoort-
plas  naast  bewerkt  rendiergewei  bevestigt  dat  het  hier  gaat  om  een  chrono-
1ogisch  gemengd  complex.   Gezien  de  goede  conserveringsomstandigheden  voor
organisch  materiaal  ter  plaatse  en  de  mogeli].kheid  wellicht  voor  het  eerst
een  Laat-paleolithische/Mesolithische  vindplaats  met  de  bijbehorende  fauna
aan  te  treffen,   lijkt  een  opgraving  gewenst.

Bijlage:   Zoogdierresten  Maaskantgebied

Cervus
Maxilla
Mandibula
Vertebrae  cervicales
Vertebrae  thoracales
Sacrum
Costa
Scapula
Humerus
Radius
Ulna
Radius/ulna
Metacarpalia
Pelvis
Femur
Tibia
Calcaneus

Totaal

132

12



VONDSTMELDING

BANDKERAMISCHE   ARTEFACTEN   UIT   KESSEL   (L)

Het  Leudalgebied  en  bijzonder   de  streek  rond  Neer  en  Kessel   zi].n  al  meer
dan  vijftig  jaar  een  waar  eldorado  geweest  voor  regionale  archeologen.   Vond-
sten  uit  het  Midden-en  Jong-Paleolithicum,het  Mesolithicum,de  Brons-en
IJzertijd  en  ook  uit  de  Romeinse  tijd  zijn  er  op  meerdere  plaatsen  verzameld
en  nog  steeds  worden  er  nieuwe  ontdekkingen  gedaan.
Deze  herhaalde  bewoning  geeft,vooral  in  het  agrarisch  gedeelte  van  dit  ge-
bied,zodanige  mogelijkheden  van  vermenging  van  vondsten  dat  een  cultuurdui-
ding  soms  moeilijk  te  geven  is.
Belangrijk  zijn  recente,aanvullende  vondsten  uit  het  Vroeg-Neolithicum  die
de  heer  W.Vossen  uit  Kessel  ter  publikatie  aanbiedt  en  die  wél  in  een  meer
duidelijke  context  te  plaatsen  zijn.
Het  betreft  een  aantal  Bandkeramische  pi].1punten,enkele  disselbijlen  en  ar-
tefacten  van  vuursteen  met  eenzijdig  laterale  "spiegelglans",die  op  een  be-
perkt  gebied  werden  verzameld.   Ter  plaatse  verzamelden  wij  in  het  begin  van
de  vijftiger  jaren  drie  soortgelijke  pijlpunten,een  disselbijl  en  enkele
aardewerkscherven  die  pas  na  de  ontdekkingen  van  G.Engels  in   1963  op  de  Keu-
perheide  onder   Kesseleyk   (Modderman,1965)   als   "Limburger  keramiek"  herkend
werden   (Importgruppe  1  van  Buttler,1936).

De  vondsten:

De  drie  disselbijlen  (Fig.2:1-3)zijn   van  het  vlakke  type.   Een  nadere  toewij-
zing  tot   type  IV  of  V  (Modderman,1970)   is  niet  te  geven  omdat  er  duideli].k
sprake  is  geweest  van  herhaalde  opf rissing  van  de  snede  en  het  te  schachten
gedeelte  van  het  disselblad.
De  dissels  van  Fig.1:1   (=K.559)   en  3,zijn  gemaakt  uit  het  metamorfe  amfibo-
1iet,afkomstig  uit  Midden-Europa.   Het  disselblad  van  Fig.1:2  is  vervaardigd

Fig.1.     A.Geschachte   disselbijl,tot  voor   kort  nog   in   gebruik  bij   de

Foto :
A.W.

Baruya   op  het   eiland   Nieuw   Guinea.   Met   een   dergelijke   bijl
werd   een   boom  van   30   cm  dikte   in   ruim   een   half   uur   geveld.

B.Enkele   Bandkeramische   disselbijlen   uit   Kessel   (L).
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Bandkeramische
artef acten  uit  Kessel

Col lectie : W . Vossen

o5/0
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Tekeningen : F . Somers



Bandkeramische   artef acten
uit   Kessel    (L.).

Collecties:W.Vossen   en   A.W.
Tekeningen : A . W .

Fig ' 3

21
Fig.2:   1-3:Disselbijlen;4-14:Bandkeramische   spit.senjl6,
17,18:Sikkelmesjes   op   schrabbersj21:Sikkelmesje;15-19:
Klingschrabbersj20:Boortjej22,23:Scherven   van   Limbur-
ger   aardewerk; ..... Sikkelglans.De   artefacten:4,6,13,15,
19,20   en  mogelijk   21   zijn  geslagen   uit   Baltische   silex.

uit  het  uitvloeiingsgesteente  bazalt  uit  het  Eifelgebied.   Dit  artefact  is  dui-
delijk  mediaal  gebroken  geweest  en  door  bekapping  en  "pecking"  opnieuw  voor
schachting  -waarschijnlijk  in  de  zelfde  vatting  -op  maat  gemaakt.   Er  is  een
vrij  dikke,gri].sbruine  verweringslaag  ontstaan  op  het  oorspronkelijk  zwarte
gesteente,te  verifiëren  op  een  recente  beschadiging.
De  drie  dissels  zijn  welhaast  zeker  importstukken  uit  Duitsland.   Deze  in  hou-
ten  "knikstelen"  dwarsgeschachte  disselbijlen  (zie  Fig.1).waren  voor  het
vellen  van  bomen  en  bij   de  bouw  van  de  grote,tussen  s  en  40  meter   lange  en
ongeveer   5  meter  brede  behuizingen  van  de  Bandkeramische  boeren  uit  het
Vroeg-Neolithicum  (5300-4900  B.C. )   onontbeerlijk.
De  voor  de  Bandkeramiek  zo  typische  spitsen  zijn  zowel  van  het  asyiimetrisch
type  met  holle   basis   (Fig.2:4,7,9,10,11   en  Fig.3:12   en   13),als   van  hetsymme-
trische  driehoekige  type  met  rechte  basis   (Fig.2:5,6,8  en  Fig.3:14).   Beide
typen  hebben,zowel  dorsaal  als  ventraal  een  duidelijke  basisretouehe.  Meer-
dere  hebben  ook  een  fijne  laterale  vertanding.
De  spitsen  van  F±g.2:4  en  6  en  van  Fig.3:13,zijn  van  een  volkomen  afwijken-
de  vuursteenvarieteit  die  in  Midden-  en  Zuid-Limburg  niet  voorkoint  en  die
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ons  alleen  maar  bekend  is  uit  de  Saale-morenen  en  daarom  van  noordeli].ke
herkomst  is   (Baltische  vuursteen).Ook  de  artefacten  van  Fig.3:15,18,19  en  20
zijn  uit  deze  vuursteen  geslagen.   Blijkbaar  is  deze  ''Baltische  vuursteen"  in
de  Nederlandse  nederzettingen  van  de  Lineaire  Bandkeramiek  (L.B.K.)  niet  ge-
bruikt  geweest.  Noch  uit  Sittard,noch  uit  Geleen,Elsloo  en  Stein  (Waterbolk,
1958-1959;Modderman,1970)   wordt   deze  vuursteen.  vermeld.
De  zuidgrens  van  de  Saale-morenen  met  "Baltische  vuursteen",ligt  op  de  lijn
Essen-Duisburg-Krefeld.   Deze  laatste  plaats  ligt  maar  40  km  van  Kessel  ver-
wijderd.   In  hoeverre  deze  artefacten  ter  plaatse  vervaardigd  werden,danwel
vanuit  andere  nederzettingen  zijn  meegebracht,is  nog  een  open  vraag.   Wel
bevinden  zich  25  á  35  km  zuidoosteli].k  van  Kessel  op  Duits  gebied  meerdere
kleinere  Bandkeramische  vindplaatsen,die  alle  minder  dan  40  km  van  het  Saa-
1e~morenengebied  verwijderd  liggen  en  waar  eveneens  artefacten  uit  Baltische
vuursteen  werden  aangetroffen   (mond.meded.Jörg  Ritz).   De  relatie  van  Kessel
met  deze  lokaties  (Baal,Geilenkirchen,Heinsberg,Erkelenz,Lövenich)  1ijkt
duidelijker  dan  bijvoorbeeld  met  de  30  km  zuidelijker  gelegen  grote  neder-
zetting  Sittard,waar  geen  Baltische  vuursteen  bi].  de  toch  meer  dan  duizend
gemodificeerde  artefacten  werd  aangetroffen.  Mogelijk  kan  ook  dit  gegeven
een  licht  gaan  werpen  op  het  probleem  van  het  Limburger  aardewerk.
Opmerkelijk  bij  de  spitsen  van  Kessel  zijn  stekerachtige  schokbeschadigin-
gen  aan  de  top   (Fig.2:4,6,7,11)  en  de  kwetsbaarheid  van  de  basishoeken   (Fig:
2:6,7,8,11   en   Fig.3:19).

De  huishoudelijke  inventaris  van  de  Bandkeramiekers  van  Kesse]   is  gezien
het  gevaar  van  cultuurvermengingen  in  dit  gebied,heel  moeilijk  met  zekerheid
te  onderkennen.  Meerdere  verzamelde  klingschrabbers  hebben  de  voor  deze  cul-
tuur  typische  weinig  convexe  schrabberkappen;   alleen  de  drie  schrabbers  van
Fig.3:16,17  en  18,met  hun  eenzijdig  laterale  spiegelglans  (zie  stippellij-
nen)  en  mogelijk  ook  te  zien  als  sikkelmesjes,zi].n  met  vrij  grote  zekerheid
Bandkeramisch  te  noemen.   Ook  de  kling  (sikkelmesje?)  met  intense  gebruiksre-
touche  van  Fig.3:21  is,gezien  weer  de  duidelijke  eenzijdige  spiegelglans
(sikkelglans?)  wel  tot  deze  cultuur  te  rekenen.
Het  is  echter  niet  waarschijnlijk  dat  deze  artefacten  op  de  zandgronden  van
Kessel  en  omgeving  als  sikkelmesjes  zijn  gebruikt.   Ze  kunnen,evenals  de
pijlspitsen  en  disselbijlen  op  tochten  vanuit  andere  nederzettingen  (trans-
humance?)   zijn  meegebracht.   Ook  meedere  hier  niet  afgebeelde  klingen,de
schabbers  van  Fig.3:15  en  19  en  de  boor  van  Fig.3:20,alle  van  Baltische
vuursteen,kunnen  tot  de  huishoudelijke  inventaris  van  de  Bandkeramiekers
van  Kessel  hebben  behoord.   A11e  schrabbers  hebben  een  intense  gebruiksre-
touche  op  de  kappen  die  duidt  op  het  gebruik  op  huiden.
Terplaatse  werden  geen  typische  Bandkeramische  aardewerkscherven  aangetrof -
fen.   Wel  zi].n  er  op  deze  vindplaats  zoals  we  boven  reeds  zagen,al  in  1956
een  vijftal  scherven  aangetroffen  van  Limburger  aardewerk,waarvan  er  twee
-  waarschijnlijk  afkomstig  van  de  zelf de  pot  -  met  vrij  diepe  gootvormige
groefjes  zijn  versierd  (Fig.3:22  en  23).   Op  de  grootste  scherf  bevinden
zich  een  drietal  kleine,vrij  lage  knobbels  die  waarschijnlijk  behoord  heb-
ben  tot  een  band,die  rondom  de  hele  pot  zal  hebben  gelopen.   Een  soortgelij-
ke  knobbelversiering  in  combinatie  met  groef lijnen  komt  ook  voor  op  een
scherf  van  Limburger  aardewerk  uit  Elsloo   (Modderman,1970:Taf .72,305).   Ook
Buttler-Haberey  (1936)  beschrijven  onder  hun  "Importgruppe  1"  uit  Köln-Lin-
denthal  scherven  met  deze  knobbelversiering.
De  scherven  uit  Kessel  zijn  met  aardewerkgruis  en  grof  zand  verschraald,
slecht  doorbakken,inwendig  zwart  en  van  buiten  oranje-bruinig  van  kleur.
In  de  omgeving  van  de  onderhavige  lokatie  verzamelde  de  heer  Vossen  nóg
enkele  scherven  van  Limburger  aardewerk  die  in  "Rondom  het  Leudal"  nr.50
werden  beschreven   (Brounen-van  der  Graaf ,1988).
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Het  Limburger  aardewerk  -  benaamd  door  Modderman  naar  aanleiding  van  vond-
sten  op  de  Keuperheide  tussen  Kessel  en  Helden  -  kent  echter  nog  vele  raad-
sels.   Constantin  (1985)  geeft  een  drietal  mogelijkheden  ter  verklaring:

a.Dit  aardewerk  zou  toe  te  schrijven  zijn  aan  een  Laatmesolithische  com-
ponent  die  al  aardewerk  gebruikte.
Wij   kennen  het  Mesolithicum  uit   vele   plaatsen   in   Zuid-Nederland  bijzon-
der   goed,maar  tot  nu  toe  werd  er  geen   enkele   concentratie   aangetroffen
waarin   Limburger-of   ander   aardewerk  werd  opgegraven.
De   keramiekscherven   uit   het   Meso-niveau   van  Weelde-Paardsdrank   (Huyge-
Vermeersch,1982)  hebben   geen  duidelijke   stratigrafie   en   zijn   beslist
niet   tot  het  Limburger   aardewerk   te   rekenen.   Ook  de   spitsen  van   ''Danu-
bian  type"   uit  deze   site   zijn  allesbehalve  overtuigend  tot  de  Bandke-
ramische   spitsen   te   rekenen   (Wouters,1990,pag.75).
Hetzelfde   geldt   voor   de   Bandkeramische   spitsen   die   Narr   (1968)   en   Ne-
well    (1975)   vermeldden   uit   de   Meso-vindplaatsen   (R.M.S.)   van   Budel   111
en  Maarheeze.   Beide   vindplaatsen,door   Bohmers-Wouters   opgegraven,brach-
ten   geen   enkele   L.B.K.-spits.   Waarschijnlijk   heeft   men   enkele   rhombi-
sche   spitsen  van  type   lI-C  met  basale  vlakretouche  op  de  ventrale   zij-
de   onder   die   noemer   gebracht.

b.Het  Limburger  aardewerk  zou  vervaardigd  zijn  door  een  andere  Vroegneo-
lithische  cultuur  die  nog  steeds  onbekend  is.
Het   is   intussen  wéi   bekend  dat  het   Limburger   aardewerk   steeds   weer   ge-
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als   in   de   jongere   phase   van  deze   cultuur.   Maar   op  weinige   plaatsen,en
dan   nog   maar  met   enkele   exemplaren,komt  het   onvermengd  met   het   "norma-

gscËfäËearuheeíddee,ï
le"   Bandkeramische   aardewerk  voor,o.a.   bij
Kessel,Gassel   en   Sweikhuizen  .(De  laatste  met"Ceramique

Neer-Boshei,
a  Hoguette" )

Het   is   o.i.   moeilijk  verklaarbaar  dat   een  onbekende  Vroegneolithische
cultuur  honderden   jaren   lang   zijn  eigen   aardewerk  bleef  vervaardigen
in   een   volkomen   eigen   Bandkeramische   samenleving,terwijl   de   cultuur
zelf   nergens   in   een   gesloten  context  werd  teruggevonden.Hetzelfde    geldt
overigens   als   er   sprake   zou   zijn  geweest  van  een  Laatmesolithische
component.

c.Het  Limburger  aardewerk  zou  door  de  Bankeramische  bevolking  zélf  ver-
vaardigd  kunnen  zijn  voor  specifieke  doeleinden.

Deze  verklaring   lijkt  ons   redelijk   steekhoudend.Waar  dit  aardewerk  on-
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plaatse  vervaardigd  en  gebruikt  door   zgn.   "prospecteurs"   en/of  pelsja-
gers  die  uiteraard  andere  kleisoorten  moesten  gebruiken  en  niet  be-
schikten  over  de   "bakfaciliteiten"    in  de   nederzettingen.
De  versieringstechniek  met   ingedrukte   groeven  en  punten   is   identiek
als   gebruikt  bij   het   typisch   Bandkeramisch   aardewerk;alleen  de  motie-
ven  verschillen.   Terugkerend  naar  de  basiskampen   -mogelijk  met   ruil-
objecten  of   huiden   -   kunnen  nog  gave  potten  van  dit   slecht  doorbakken
aardewerk  meegenomen   zijn.
Chemische   analyse     van   scherven  en  kleien  van  verschillende  vindplaat-
sen   -zoals   Beckers   (1940)   die   reeds   meer   dan  vijftig   jaar   geleden
door   lr.Rijken   liet  uitvoeren   -kan     mogelijk  een  oplossing  van  e.e.a.
mede  dichterbij   brengen.

Resumeren  we  tenslotte  de  vondsten  van  Kessel,dan  zien_ we  een  vrij  groot
aantal  pijlspitsen  voor  de  jacht,samen  voorkomend  met  een  drietal  disselbij-
1en  nodig  voor  het  bouwen  van  een  "tijdelijk"  onderkomen  en  artefacten  voor
huishoudelijk  c.q.   ambachtelijk  gebruik  -o.a.   de  op  huiden  intens  gebruik-
te  schrabbers  -    alles  typisch  voor  de  Bandkeramische  cultuur.
Als  keramiek  werden  slechts  een  vijftal  scherven  van  Limburger  aardewerk
aangetroffen,mogeli].k  in  relatie  te  brengen  met  de  vondsten  die  Brounen  en
Van  der  Graaf   (1988)   eveneens  van  Kessel  beschreven.
Zoals  we  reeds  zagen  is  het  samen  voorkomen  van  Limburger  keramiek  met
Bandkeramische  artefacten  tot  nu  toe  een  zeldzaamheid  gebleken.   De  Grooth
en  Verwers   (1984)   beeldden  op  pag.65  een  kom  van  Limburger  aardewerk  af ,die
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tezamen   met  een  disselbi].1  als  grafgift  voorkwam  in  de  grote  Bandkerami-
sche  nederzetting  bij  Geleen.   Op  de  Boshei  onder  Neer  werden  als  versprei-
de  vondsten  meerdere  L.B.K.   spitsen  verzameld  evenals  enkele disselbijlen  en
Limburger   keramiek.   Uit  Gassel   (N.Br.)   vermeldden  Brounen  en  De  Jong   (1988)
meerdere  Limburger  potscherven,minimaal  afkomstig  van  twee  potten,die  even-
als  het  daar  aangetroffen  disselblad  van  amfiboliet,uit  een  verplaatste
laag  onder  een  één  meter  dik  kleipakket  werden  verzameld.

De  vondsten  van  Kessel  1everen  mogelijk  een  kleine  bijdrage  aan  het  nog  al-
tijd  mysterieuze  probleem  van  de  Limburger  keramiek.   Een  iets  "aangeklede"
vondstmelding  leek  ons  daarom  alleszins  verantwoord.
Met  dank  aan  Frans  Somers  voor  de  uitstekende  tekeningen  en  aan  Wil  Vossen
voor  zi].n  gegevens  en  het  ter  beschikking  stellen  van  een  deel  der  bespro-
ken  artefacten.

A.W.

Den   Bosch,mei   1991.
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NOGMAALS    DE    DEPOTVONDST    VAN    NEOLITHISCHE    ARTEFACTEN    UIT    RIJCKHOLT

door

Ad   Wouters

Naar  aanleiding  van  het  artikel  in  "Archeologie"  nr.1   (pag.   32-45),   kwamen
er  een  tiental  reacties  binnen  waarvan  de  meeste  betrekking  hadden  op  de
vondsten  van  Hamal-Nandrin  ter  plaatse  van  de  depotvondsten  van  augustus
1951.
Hamal  had  in  1953  van  Jean  Rompelberg  enige  artefacten  overgenomen  uit
bovengenoemd  depot.   De  Luikse  archeoloog  bleek  hevig  geïnteresseerd  in  dit
materiaal  en  het  verhaal  van  Rompelberg  en  bezocht  op  9  en  10  sept.   1954
opnieuw  de  vindplaats  uit   1951   samen  met  Rompelberg  en  Vandeweyer.   De  kuil
werd  terplaatse  weer  opengelegd  en  men  kwam  aansluitend  in  een  "atelier"
waar  een  overvloed  aan  pics,   bijlfragmenten,   percuteurs,   nuclei,   enkele
grote  schrabbers  en  een  grote  massa  afslagen  en  klingfragmenten  te  voorschijn
kwam,   tussen  brokken  mergel  en  boomwortels.   Alles  lag  in  een  inzinking  op
een  prehistorisch  gedempte  vuursteenschacht  en  daardoor  gespaard  voor  hel-
lingerosie .
Op  ruim  1  meter  diepte  werd  een  pakket  ongebruikte  artefacten  ontdekt  waar-
onder  21  grote  klingen  die,   zoals  later  bleek,   tot  meerdere  steenrecon-
structies  (passingen,  joints)   te  verenigen  waren.   Er  was  een  passing  van
5  klingen,   een  van  3  stuks  en  twee  van  twee  stuks.   De  lengte  varieerde  tus-
sen  16  en  19  cm.   In  Fig.   1   en  2  zi].n  deze  passingen  getekend   (naar  R.   Le-
comte).  Tot  dezelfde  bi].eenliggende  depotvondst  behoren  twee  slanke  bijltjes
(Fig.   2:   K  en  L)   en  een  breedtoppige  alzijdig  geretoucheerde  kling  (Fig.   2:
M)  die  als  een  alzi].dige  klingschaaf  te  beschouwen  is.   Deze  artefacten  uit
1954  sluiten  volkomen  aan  bi].   deze  uit   1951  en  zi].n  wel  als  één  depotvondst
te  beschouwen.
Ze  behoren  tot  de  "Spiennes-phase  111"  en  zijn  mogeli].k  bestemd  geweest
voor  een  der  Michelsberggroepen  rond  3800  B.C.
Passingen  van  grote  klingen  uit  een  depotvondst  zijn  vooral  aanwezig  op  de
neolithische  ateliers  van  Grand-Pressigny.  Uit  ons  land  zijn  ze  verder  on-
bekend .

Literatuur :

Dijkstra,   P.   en   Peeters,   H.,1984:   Neolithische  messen   uit   Noord-Brabant.
Arch.   Berichten   XIV.

Zie   verder  de   literatuuropgaven   in   "Archeol®gie"   nr.   1,   pag.   45.
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"Sikkelmes"   uit   Rijckholt Collectie : K . Roos

VONDSTMELDING

EEN   UITZONDERLIJK   "SIKKELMES"   UIT   RIJCKHOLT   (Z.L. )

Onlangs  vond  de  heer  Kees  Roos,conservator  van  het  kasteel   "Hoensbroek"  aan
de  bosrand  boven  het  tendele  opgegraven  mi].nveld  van  het   "Grand  Atelier"
in  Rijckholt  een  bifaciaal  bewerkt  artefact, dat  zodanige  gebruikssporen  ver-
toont  dat  een  gebruik  als  sikkelmes  niet  uit  te  sluiten  is.
Het  artefact  werd  gemaakt  op  een  zware  af slag  van  gebandeerde  Rijckholtvuur-
steen  met  vuilwitte  en  zwarte  vlekjes.   Zowel  op  de  dorsale    als  op  de  ven-
trale  zijde  werd  het  artefact  door  slagretouche  alzijdig  bijgewerkt  tot  de
gewenste   vorm.
Het  convexe  gedeelte   (a  tot  b),heeft  een  snijdende  -functie  gehad  en  kreeg
door  de  alternerende  retouche  een  effectieve  zaagsnede.   Het  onderste,ver-
smalde  gedeelte  van  het  werktuig  (van  b  tot  d  en  van  c  tot  d)  is  niet  snij-
dend  en  kan  als   "handvat"  gediend  hebben  met  een  uitstekende  handligging.
Op  het  snijdend  gedeelte  van  dit  "Scheibenmesser"  zitten,vooral  op  de  rib-
ben  tussen  de  retouche-afslagen,intense  spiegelglansvlekken  zoals  we  die
ook  zien  op  de  sikkelmesjes  uit  de  bandkeramische  cultuur  en  op  de  ploeg-
kouters  uit  de  IJzertijd.   Bij  dit  artefact  moet  de  snede  na  veelvuldig  ge-
bruik  opgefrist  zijn  door  nieuwe  retouche-afslagen.   Hiermee  verdween  ter
plaatse  ook  de  spiegelglans.   Op  de  ventrale  zijde  van  deze  sikkel  zitten
enkele  ijzer-concreties  .   Ons  is  dit  type  "mes"  uit  het  Nederlandse  Neoli-
thicum  niet  bekend.
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DE    SEINE-OISE-MARNE-KULTUUR

door

Ad   Wouters

In  het  Laat-Neolithicum  (2700-1800  BC)   zien  we  in  Noordwest-Europa  aanvan-
kelijk  twee  grote,duidelijk  te  lokaliseren  eenheden  naast  elkaar  bestaan.
In  het  noorden  -met  als  zuidelijke  begrenzing  de  Rijn  -,was  dat  de  trech-
terbekerkultuur  (TBR)  en  in  het  zuiden,vanuit  het  bekken  van  Parijs  tot  in
Zuid-en  oost-België  en  een  deei  van  Nederiands-Limburg,   de  Seine-oise-Mar-
ne-kultuur   (SOM).
Het  tussenliggend  gebied  gaf  lang  een  indistinct  beeld  te  zien,dat  voor  een
groot  deel  de  invloed  onderging  van  de  zuidelijke  SOM  en  voor  een  veel  ge-
ringer  deel  van  de  noordelijke  TBR.
Zowel   SOM  als  TBR  waren  van  oorsprong   "Megalietbouwers",die  in  dit   "tussen-
gebied"  de  grotten  danwel  de  grote  erratica  misten  voor  hun  bijzettingen  en
noodgedwongen  tot  een  andere  -  in  hun  relicten  minder  opmerkelijk  -  doden-
bestel  overgingen.
Er  heef t  zich  in  dit  "tussengebied"  een  min  of  meer  kulturele  eenheid  ont-
wikkeld  met  enkele  componenten,die  in  hun  materiëie  nalatenschap  vele
overeenkomsten  laten  zien,maar  ook  al  dan  niet  duidelijke  verschillen  die
mogelijk  verklaarbaar  zijn  door  adaptatie  aan  een  gewijzigde  biotoop   (VL).
Uit  het  "tussengebied"  in  ons  land  is  de  laatneolithische  Vlaardingen-Com-
ponent  met  zijn  goed  geconserveerde  nederzettingen  het  best  bekend.   Deze
Vlaardingen-Component   (VL)   tref fen  we  aan  in  de  lagere  holocene  gebieden
van  de  grote  rivierendelta  en  de  kuststreken  van  Zuid-en  Noord-Holland.

In  het  Limburgse  Maasgebied  en  Noord-Brabant  zijn  vondsten  bekend  die  te-
genwoordig  tot  een  tweede  component  uit  het   "tussengebied"  samengevoegd
worden  en  die   door  Louwe  Kooijmans   (1983)   de   "Steingroep"  wordt   genoemd  met
als  type-vindplaats  de  bekende  grafkelder  te  Stein.   Beide  bovengenoemde
componenten  vormen  samen  het   "Stein-Vlaardingen-Complex".
De  vraag  is  echter  in  hoever  de  variatiebreedte  van  de  componenten  uit  het
"tussengebied"  deze  opdeling  rechtvaardigen  en  of  de  variatiebreedte  tussen
de  vele  vindplaatsen  uit  het  klassieke  SOM-gebied  niet  minstens  even  groot
is.   Met  het  verdwijnen  van  de  mogeli].kheden  tot  megalietbouw  behoeft  een
"kultuur"  niet  te  verdwijnen.
Intussen  komen  er  steeds  meer  aanwijzingen  dat  de  SOM-kultuur  in  het  Maas-
gebied  duidelijk  verder  is  doorgedrongen  dan  de  weinige  hertshoornen  bijl-
vattingen  (gaines  á  talon)  uit  Maastricht,Heythuizen,Weurt  en  Ewijk  doen
vermoeden.Vergelijk  bi].voorbeeld  de  vondsten  uit  Mesch  en  vooral  die  uit
Kessel,besproken  in  dit  nummer   3  van  "Archeologie".
Een  korte  bespreking  van  deze  SOM-kultuur  kan  daarom,ook  met  het  oog  op  een
beter  begrip  van  het   "Stein-Vlaardingen-Complex",   bijzonder  nuttig  zijn.

De  SOM-Kultuur  heeft  zich,mede  beinvloed  door  het  voorgaande  Chasséen  en
de  megalithische  tradities  uit  het  Zuiden,Bretagne  en  mogelijk  zelfs  met
wederzijdse  beinvloeding  uit  Westfalen  en  Hessen,ontwikkeld  in  het  bekken
van  Parijs  (Seine-Oise-Marne-gebied).
Voor  een  rechtstreekse  ontwikkeling  uit  het  plaatselijk  Laat-Mesolithi-
cum,zoals  sommigen  voorstaan,   is  o.i.   onvoldoende  grond  aanwezig.
De  kultuur  werd  door  Bosch-Gimpera  en  De  Serra-Raffals   (1925  en   1927)   be-
naamd  en  beschreven  en  door  Bailloud   (1964)   samengevat  als  eenheid.
Haar  invloedsgebied  breiddé  zich  vrij  snel  uit  naar  Oost-Frankrijk  en  via
het  Maasdai  en  de  Famenne  ook  naar  oost-België  en  Nederlands  Limburg.
De   SOM-lieden  bewoonden  voornamelijk  open  terreinen,soms  met  enige  vorm  van
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strategische  posities  zoals  deze  ook  uit  de  iets  vroegere  -  en  in  zijn  laat-
ste  phase  ook  gelijktijdige  -Michelsbergkultuur   (MK)   bekend  zijn.
In  tegenstelling  tot  de  veel  oudere,vroegneolithische  Bandceramiek  (LBK  of
BK)   zijn  er  merkwaardiger  wi].ze  nog  geen  huisplattegronden  of  andere  bewo-
ningssporen  uit  goede  opgravingen  bekend.

Een  uitzondering  hierop  was  de  opgraving  van  Watté   (1975),die  te  Mon-
tivilliers  (Seine-Maritime,Fr. )  een  behuizingsplattegrond  met  rolsteen-
begrenzing  ontdekte.

Onze  kennis  van  de  SOM-kultuur  is  dan  ook  voornamelijk  verkregen  uit  de   "op-
vallende"  graven,waarin  mannen,vrouwen  en  kinderen  collectief  -soms  met
tientallen  in  één  graf  -werden  bijgezet.   Vaak  zijn  deze  graven  reeds  vroeg-
tijdig  leeggeroofd.
Uit  deze  wijze  van  begraving  meent  men  de  aanwijzing  te  zien  van  een  meer
langdurige  sessiele  bewoning  van  een  bepaald  gebied  met  mogelijkheden  van
een  agrarisch  en/of  arcadisch  bestaan.   Gezien  de  grote  hoeveelheden  pijlbe-
wapeningen  die  als  grafgift  werden  aangetroffen,moet  ook  de  ].acht  van  gro-
te  betekenis  zijn  geweest.
Opmerkelijk  in  dit  verband,is  het  voorkomen  van  vele  gebruiksvoorwerpen,
vervaardigd  uit  de  geweien  van  het  edelhert   (cervus  elephas  L.)   zoals:hak-
ken,hamers,priemen,vishaken  en  houders  voor   stenen  werktuigen,waaronder  de
bekende  al  of  niet  doorboorde  bijlvattingen  of  manchetten  (gaines  á  talon,
emmanchements).Ook  doorboorde  tanden  van  jachtwild  komen  voor.

Het  ~wordt  steeds  duideli].ker  dat  de  SOM-1ieden  ook  "handelaars"  zijn  geweest
die  de  produkten  van  de  vuursteenindustrie   (o.a.bijlen,messen  en  dolken  uit
Grand-Pressigny),"groensteen"  bijlen  (nefriet,jadeiet,chloromelaniet  e.a.)  en
kralen  uit  barnsteen  en  koper,tot  ver  in  Noordwest-Europa  hebben  verspreid.
Waarschijnlijk  zijn  ook  de  messen  en  dolken  van  Grand-Pressigny-vuursteen,
aangetroffen  in  de  graven  met  vroege  Klokbekers   (o.a.A00-bekers),via  de
SOM-lieden  verkregen.   De  SOM-kultuur  is  namelijk  nog  tendele  geli].ktijdig
geweest  met  de  vroege  Klokbekerkultuur.
De  SOM-graven  -  in  het  kerngebied  werden  er  honderden  onderzocht  -  zijn  zeer
gevarieerd  van  vorm.   Zowel  grotbegraving,steenkisten,kuilgraven  maar  voor-
namelijk  langgraven  (allées  couvertes)  komen  voor.   Het  meest  tot  de  verbeel-
ding  sprekend  zijn  de  megalithische  ''allées  couvertes",   die  identiek  zijn
aan  de  iets  oudere  "west-europäische  Steinkisten"  uit  Westfaien  en  Hessen.
Mogelijk  is  de  grafkelder  van  Stein   (Modderman,1964)   een  vroege  intermedi-
air   tussen  Westfalen-Hessen  en  het  SOM-gebied.
De  "allées  couvertes",die  afwijken  van  de  langgraven   (Hunnebedden)   van  de
TBR  in  Noord-Europa,kunnen  zowel   in  de  grond  uitgegraven,danwel  op  de  bodem
opgebouwd  zijn.De  wanden  van  dit  graftype   (zie  plattegrond  van  Fig.1:17)
bestonden  uit  grote,soms  afgevlakte,   danwel  uit  kleine  tot  muurtjes  gesta-
pelde  kleine  stenen.   Het  eigenlijke  langgraf   (a)  was  door  een  dwarssteen ®)
-  vaak  van  een  opening  of   "seelenloch"  voorzien  -  af gescheiden  van  het  voor-
graf   (c).   Het  geheel  was,evenals  bij  de  hunebedden,van  boven  afgesloten  door
grote  zwaren  dekstenen  of   "houten  balken".   Meestal  was  de  grafvloer  met
kleinere  stenen  ''bestraat".   Het  aantal  megalithische' graven  moet  aanvanke-
1ijk  zeer  veel  groter  zijn  geweest.In  de  loop  der  tijden,voornameli].k  van-
af  de  kerstening,zijn  grote  aantallen  van  deze  graven  gesloopt.   Ditzelfde
was  het  geval  met  de  hunebedden  in  Noord-Nederland.

Behalve  met  de  "west-europäische  Steinkisten"  uit  Westfaien  en  Hessen
bestaat  er  bli].kbaar  ook  verwantschap  tussen  de  SOM-graven  en  de  gale-
rijgraven  in  West-Zweden   (Skogsbo-graven).Deze  beinvloeding  zou  vol-
gens  sommige  Franse  archeologen  via  emigratie   (handelsroutes?)   over
zee  vanuit  West-Frankrijk  plaats  gevonden  hebben.   Anderen  zien  ook  re-
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1aties  tussen  de  SOM-en  de  Horgen-kultuur  in  Zwitserland.   De  oudere
Pfyn-kultuur  (Thürgau,Zwitserland) ,zou  -vooral  door  het  aardewerk  -
haar  invloed  op  de  Horgen-en  Som-kultuur  kunnen  demonstreren.Opmerke-
1ijk  in  dit  verband  zijn  een  viertal  hertshoornen  bijlvattingen  van
het  Horgen-type  uit  Maastricht,Heythuizen  (2  stuks)  en  Weurt,respec-
tievelijk  aanwezig  in  de  collecties  van:   Bonnefantenmuseum,Franssen,
Wouters,en  museum  Kam.De  bijl  uit  Weurt  is  vervaardigd  uit  jadeiet   .
(Zie:Wouters,1982   pag.236-240  met   twee  kleurenfoto's  en  Hoof   (1970,
Tafel   XIV  nr.118).   Zie  ook  Fig.2-A.

De  meeste  graven  van  al  deze  verwante  culturen   (componenten  van  één  cul-
tuur?)   bevatten  zoals  reeds  vermeld  inhumaties   (skeletgraven  van  meerdere
personen);   sporadisch  komen  echter  ook  krematies   (brandgraven)   voor.   In  het
Oostf ranse  en  Belgische  SOM-gebied  zijn  veruit  de  meeste  collectieve  graven
uit  deze  kultuur  ontdekt  in  grotten  en  onder  overhangende  rotsen  (abris
sous  roche)   o.a.   te  Foiches,Laveaux,Anseremme,Dinant,Marche-1es  Dames,Ben-
Ahui,Engis,Vaucelles,Baileux,Moha,Presles  en  vele  meer.   (Vg1. :De  Laet,1974).
Sommige  van  deze  grotten  waren  echte  massagraven.In  de  "Caverne  de  Sclaig-
neux"  te  Vezin  werden  zelfs  meer  dan  50  bijzettingen  aangetroffen  (Arnould,
1872).   De  langgraven  zijn  in  België  nu,   op  een  tweetal  in  Wéris  na,verdwe-
nen.   In  o'ns  land  is  alleen  de  grafkelder  te  Stein  bekend,die  duidelijke
reminisc,entieslaat  zien  aan  de  SoM  en  de  "West-europäische  Steinkisten".
Voor  nadere  informatie  verwijzen  we  naar  Modderman   (1964).

Mobiele   "nalatenschap"  van  de   SOM-1ieden.

In  Fig.1  en  de  tekeningen  bij  de  artikelen  over  Kessel  en  Mesch  in  dit  num-
mer  3  van  "Archeologie"  staan  de  belangrijkste  "mobilia"  uit  deze  kultuur
af gebeeld .
Het  aardewerk  is  zeer  eenvoudig,eenvormig,nagenoeg  onversierd  en  altijd  met
kwarts  verschraald   (Fig.1:4  en  5).De  bodem  is  altijd  vlak  en  kan  al  dan
niet  een  iets  aangezette  standvoet  hebben.   De  bredere  bovenrand  kan  vlak
of  uitgebogen  zijn.   In  de  lössgebieden  zijn  de  scherven  van  dit  slecht  door-
bakken  aardewerk  nagenoeg  onherkenbaar  geworden  danwel  volkomen  "verteerd".
In  het   zandige  milieu  van  Midden-Limburg   (o.a.Kessel)   zijn  nog  enige  scher-
ven  bewaard  gebleven.In  grotten  en  megalithische  graven  zijn  ook  vrij  com-
plete  potten  geborgen.
Zowel  De  Laet  als  Modderman  wijzen  op  de  identieke  Horgen-ceramiek  uit  Zwit-
serland  die  waarschijnlijk  weer  gestoeld  is  op  de  oudere  Pfyn-kultuur  al-
daar .
Ook  de  stenen  artefacten  zijn  als  "complex"  specifiek.   Prachtige,soms  tot

í2ji:el3:3?sË:==ËÏ:n!Ïi3i: : Ëia=ÈÍïjË:Ë?ÏS:Èg(::=. d?pÏ??=e:;  ?Ïpá3:::::Ë
ook  Zuid-Limburg  (Rijkholt?).   Het  bekendst  -ook  als  handelsobject  -zijn
de  klingen  en  dolken  uit  Touraine-vuursteen  (o.a.   Le  Grand-Pressígny).
Sporadisch werden deze  klingen  dorsaal  geslepen  (vgl.Kessel  in  "Archeologie"
nr.1,pag.46   en  de  kleurfoto  in  dit  nummer   (Vossen-Wouters,1991).
De  silexbijlen  zijn  van  het  Westeuropese  type  (Fig.1:1)  en  meestal  vrij
klein  van  afmeting.Ook  ongeslepen  exemplaren  werden  verhgndeld.   Vrij   zeld-
zaam  zijn  bijltjes  uit  Touraine  vuursteen.   Ook  jadeiet,nefriet,serpentijn
en  chloromelaniet  werden  als  grondstof  voor  de  bijlfabrikage  gebruikt.
Bailloud   (1974)   stelde  vast  dat  ongeveer   107o  van  de  SOM-bijlen  uit  deze
"groensteenvarianten"  werd  vervaardigd;vaak  als  inzetbijltjes  voor  de  ty-

pische  hertshoornen  bijlhouders  van  deze  kultuur(Fig.1:2).
Signif icant  voor  de  SOM  zijn  de  aan  de  top  biconisch  doorboorde  micro-bi].1-
tjes  (votíefbijltjes,haches-amulettes,Fig.1:8),die  vaak  van  geimporteerde
gesteenten  werden  vervaardigd.   Ook  smalle,haast  rolronde  bijltjes  (beitel-
tjes)   komen  voor.
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ENIGE   VOORBEELDEN    UIT    HET    "ARTEFACTCOMPLEX"    VAN    DE    SOM-KULTUUR.(Fr.).

1.Bijl   van   het  Westeuropese   type.   2.Hertshoornen  bij|vatting   (gaine   á
talon)   met   overdwarse   doorboring   en   kleine   geslepen  bijl.Deze   bijlvat-
tingen   zijn   een  der   gidsartefacten   van   de   SOM-kultuur.   8.Gepolijst
jadeietbijltje  met  biconische  doorboring.   Ook  deze   zgn.   amulet-bijl-
tjes   zijn   typerend   voor   de   SOM-kultuur.   9.Vatting   (emmanchement)   uit

::::s:::::oÏ:::e:á:  :S:::::::gYaï|Ï:Ë:Ë:::::e:::::ás:::::  :::ècíé:o:-

§iiï§Ï;;i::;8Í::i;:!§:Ïi::Ï§ÍÍ:{iÈÍ§iï::§ii!Í§ii:§;ÏÍ;ËÏ§::;§:ií;!::::_
ger   (penditif   aciforme)   van   schist  met   dubbele   einddoorboring.   16.Bi-
conisch   doorboorde   kraal   van  barnsteen.Deze   kralen  werden   ook  vervaar-
digd   van   been,kalk,git   en   koper.   4.5:Typische   SOM-potten   (Vaucelles-
type).Zeer   zelden   komen   ook   lagere   en   bredere   potten   voor   en   ceramiek

:::d::::Ïe:::::;t3;::ä:::::sË;.:::t::::::äyta:ne::  :::;::::uï:|::edit
couverte ) .

Tekening   door   F.Somers   naar   vondsten   uit   Mériel,Fontenay,Montigny-Es-
bly,Congy   en   Petit   Morin   (Frankrijk).
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Opvallend  zi].n  de  vaak  in  een  groot  aantal  voorkomende  hoef ijzervormige
schrabbers   (horse-shoe  /  Scheibenkratzer).
De  pijlbewapeningen  bestaan  voor  meer  dan  90%  uit  lang-smalle  transversaal-
spitsen,meestal  van  tamelijk  groot  formaat   (Fig.1:11-12).Deze  pijlpunten
zijn  behalve  in  SOM  ook  in  TBR,Stein-Vlaardingencomplex  en  Horgenkultuur
zeer  algemeen.De  effectiviteit  van  deze  artefacten  bli].kt  uit  de  menselij-
ke  wervel  met  ingeschoten  transversaalspits   (Fig.1:10).   Meer  specifiek  zi].n
voor   de  SOM-kultuur   de  zeldzamere  ruitvormige  spitsen   (Fig.1:13)   en  de
smalle  en  brede  bladvormige  dubbelspitsen   (Fig.1:14).   Ook  de  in  meerdere
kulturen  voorkomende  spitsen  met  doorn   (Fig.1:15)   zijn  bekend.
Artefacten  vervaardigd  uit  been  en  gewei  zijn  in  vele  SOM-graven  aangetrof-
fen.   De  kultuurbepalende  bijlvattingen   (Fig.1:2)  werden  al  vermeld  evenals
hakken,hamers,artefacthouders   (Fig.1:9) ,beitels,priemen  en  vishaken.

Zeer  overvloedig  zijn  in  deze  kultuur  de  sieraden.   Behalve  de  doorboorde
"hache  amulettes"  (Fig.1:8)  kennen  we  de  boogvormige  hangers   (penditifs
aciformes)  met  eindstandige  dubbele  doorboring  van  schist   (Fig.1:7),knopen
van  parelmoer,hangers  uit  doorboorde  schelpen,tanden  en  schedeltrepanaties
en  kralen  van  been,kalksteen,git,barnsteen  (Fig.1:16)  en  sporadisch  van
koper .

Opmerkelijk  zijn  de  uiterst  zeldzame  kraagf lesjes  die  ook  in  enkele  mega-
lithische  SOM-graven  uit  het  kerngebied  werden  aangetroffen  (Fig.1:3).Dit
aardewerk,dat  in  verschillende  megalithische  en  hieraan  verwante  laatneoli-
thische  kulturen  -  in  meerdere  vormen  -  werd  aangetrof f en  (West-europäische
Steinkisten,TBR  (ook  in  Denemarken  en  Engeland) ,Stein-Vlaardingen-Complex,
Bernburger  Kultur  e.a.)   is  bij   losse  vondsten  zoals  in  Midden-Limburg   (Neer,
Kessel)  moeili].k  te  plaatsen.Zeer  waarschi].nlijk  is  een  toewijzing  aan  het
Stein-Vlaardingen-Complex    het  meest  waarschijnlijk.
Deze  summiere  beschrijving  van  de  SOM-kultuur  is  bedoeld  als  inleiding  op
de  twee  vondstberichten  uit  Kessel  en  Mesch  in  dit  nuinmer.Voor  uitvoerige-
re  kennisname  verwijzen  we  naar  onderstaande  literatuurlijst.
Met   dank  aan  de  heer  F.Somers  voor   de  tekeningen  en  de  heren  J.Smeets  en  W.
Vossen  voor  de  gegevens  betreffende  de  kraagflesjes  uit  Midden-Limburg.

Den  Bosch,februari   1991.
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VINDPLAATS    VAN    DE    SEINE-OISE-MARNE-KULTUUR    (S.O.M.)     IN    KESSEL.

door

W.Vossen    en   A.Wouters

ln  "Archeologie"  nr.1   (pag.46-49)  werd  een  concentratie  artefacten  beschre-
ven  die  in   1954  te  voorschijn  was  gekomen  bij   de  voorbereidende  grondwerk-
zaamheden  van  de  aanleg  van  een  aspergeveld  in  Kessel   (Midden-Limburg).
Onlangs  werden  ter  plaatse  door  de  eerste  schrijver,bij  hernieuwde  grondbe-
werking,opnieuw  weer  een  aantal  artefacten  geborgen  die  tot  dezelfde  laat-
neolithische  Seine-Oise-Marne  kultuur   (S.0.M.)   te  rekenen  zijn  en  die  samen
met  nog  aanwezig  depotmateriaal,het  gegevensbestand  uit  de  vijftiger  jaren
bevestigen  en  completeren.

De  verzamelde  pijlpunten  bestaan  ook  nu  weer  voor  het  grootste  gedeelte  uit
transversale  pi].1punten   (Fig.1:1-6  en  Fig.2:5-8),zodat  er  van  deze  kleine
concentratie  al  ruim  20  van  deze  "hoge  vierhoeken"  bekend  zijn.   Uitzonder-
1ijk  groot  is  het  artefact  van  Fig.1:1.   Fig.1:61aat  een  schokbreuk  zien,
terwijl  Fig.2:6  vervaardigd  werd  uit  een  afslag  van  een  geslepen  bijl.Zeer
opvallend  is  een  transversale  pijlpunt  met  oppervlakte-retouche  en  van  een

::wÈjä:#:?vrïä5E=?::=?rí?t3::rgigi: : t:,)á?iia=ËË?g;;.ook  bekend  uit  enke-
Zoals  wij  reeds  in  "Archeologie"  nr.1  opmerkten  kunnen  de  ruitvormige  pijl-
bewapeningen  (fléches  losangiques)  als  een  der  gidsartefacten  van  de  S.0.M.
gezien  worden.Naar  de  Belgische  vindplaats  Vaucelles  (Trou  des  Braireaux,
i)rov.Namen)   worden  ze  wel  Vaucelles-spitsen  genoemd   (Fig.1:8-10  en  Fig.2:4).
Met  de  beide  in  "Archeologie"  nr.1  op  pag.46  afgebeelde  exemplaren  zijn  nu
uit  Kessel  zes  exemplaren  van  dit  spitstype  bekend.De  Vaucelles-spits  uit
Helden   (L)   werd  reeds  eerder  vermeld   (Wouters,1990).

Intussen  werden  door  de  heer  H.Nelissen  op  de  door  hem  ontdekte  kleine
S.0.M.-concentratie  te  Mesch   (Z.L.)   ook  enkele  soortgelijke  ruitvormige
Vaucelles-spitsen  gevonden  (Zie  elders  in  dit  nummer  van  "Archeologie").
Meer  uitzonderli].k  zijn  de  brede  dubbelspitsen  van  Fig.1:15-16.   Dit  type
is  -ook  in  slankere  vorm  -eveneens  bekend  uit  S.0.M.-vindplaatsen  uit  het
kerngebied  van  Noord-Frankrijk  (Petit-Morin,Cogny  e.a.).   Ook  op  de  vind-
plaats  Mesch  van  Nelissen  werd  dit  type  spits  gevonden   (zie  aldaar  Fig.1:7).
Behalve   de  voor   de  S.0.M.   typische  pijlbewapeningen  komen  we  in  deze  kul-
tuur  ook  de  driehoekige  spitsen  met  middendoorn  tegen   (Fig.1:7).   Soms  heb-
ben  deze  spitsen  ook  rudimentaire  weerhaakjes.De  onderlinge  beinvloeding
van  de  omringende  Laat-Neokulturen  zullen  hieraan  wel  niet  vreemd  zijn  ge-
weest .

Weer   typisch  voor  het   S.0.M.   zijn  de  micro-bijltjes   (Fig.1:17  en  Fig.2:3).
Dergelijke  -  mogelijk  votiefbijltjes?  -  zi].n  waarschijnlijk  als  hanger  ge-
bruikt.Soms  zijn  deze  hangers  aan  de  top  doorboord.Een  compleet  doorboord
exemplaar  van  de  vindplaats  Kessel  is  bekend,maar  kon  tot  nu  toe  niet  wor-
den  achterhaald.Het  bijltje  van  Fig.2:3  is  op  de  doorboring  afgebroken  en
daarna  weer  bijgeslepen.   Het  afgebeelde  micro-bijltje  van  Fig.1:17  is  ver-
vaardigd  uit  jadeiet.   In  de  S.0.M.-kultuur  werd  jadeiet,evenals  dioriet-
groensteen  en  serpentiniet  veelvuldig  als  grondstof  voor  de  bijlfabrikage
gebruikt.(Het  artefact  van  Fig.1:17  is  in  onderzoek  bij  dr.H.Kars  van  de
R.0.B. ) .
Evenals  klingen  (dolken) ,bijlen  en  pijlpunten  uit  Grand-Pressigny.-vuur-
steen  werden  bijlen  -  ook  van  het  Bretons  type  -  uit  deze  "groensteen-
varianten"  tot  ver  buiten  het  S.O.M.-kerngebied  verhandeld.
Behalve  doorboorde  micro-bijltjes  werden  in  deze  kultuur  ook  aan  twee  ein-
den  geperforeerde  boogvormige  halssieraden,doorboorde  tanden,schelpen,kra-
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1-6 : 'ITansversaal  pijlpmten .
7 : pijlpmt  met  middendoorn.

8-10  :Ruitvormige  pijlpmten  van
het  type  Vaucelle.

17  :Micro-bijltje  van  jadeiet.
11 -12 : Sdhrabbers .

13 :Dc)orboord  slijpsteentje
(hanger ) .

14 : Barnstenen  kraal.
15-16 : Brede  dubbelspitsen.

S.o.M. -vonds_ten  uit  Kessel   ÍMidd?nTLiri?uLËgj`_.
Collecties :W.Vossen  en  A.W.
Tekeningen:F.Somers  en  A.W.
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Micro-beiteltje.

Micro-bijltje   met   doorboring   (hanger).

0
9-14 : Schrabbers .
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ARTEFACTEN    UIT    DE    S.O.M.-KULTUUR    TE    MESCH     (Z.L.)    ?.

door

Ad    Wouters

Door   de  heer  H.Nelissen  te  Banholt   werd   onder  Mesch   (Z.L.),op  een   geploegde
akker,een  aantal  artefacten  verzameld  die  een  dusdanige  samenstelling  laten
zien,dat  met  zeer  grote  waarschijnlijkheid  gedacht  kan  worden  aan  de  Seine-
Oise-Marne-kultuur   (S.0.M. ).
De  vindplaats  bevindt  zich  op  een  bepaald  deel  van  wat  men  met   "Mescher  Hei-
de"  aanduidt.   Het  gehele  betreffende  gebied  is  zeer  rijk  aan  archeologica,
typologisch  te  rekenen  tot  het  Midden-en  Jong-Paleolithicum,het  Laat-Meso-
1ithicum  en  het  Neolithicum.

In  de  hier  te  bespreken  "assemblage"  bevinden  zich  enkele  typische  ruitvor-
mige  pijlspitsen  van  het  "Vaucelles-type"  (Fig.1:5  en  6).Deze  "fléches  los-
angiques"  zijn  erg  typerend  voor  de  S.O.M.-kultuur.   Hetzelfde  geldt  voor
de  brede  dubbelspits   (Fig.1:7)   die  we  ook  in  Kessel   (Midden  Limburg)   tegen
kwamen.   Ook  de  vrij  grote  transversaalspitsen  als  afgebeeld  in  Fig.1:8-11
zijn  -  alhoewel  niet  exclusief  -  meestal  in  een  groot  aantal  in  deze  kul-
tuur  aanwezig.
Van  de  driehoekige,1aatneolithische  pijlbewapeningen  werd  alleen  het  slanke
type  met  vrij   forse  middendoorn  aangetroffen  (Fig.1:2-4).   Ze  zijn,evenals
nog  enkele  andere  artefacten  van  deze  vindplaats,van  een  voor  deze  streek
afwijkende  vuursteenvariëteit.
Ook  afwijkend  -alhoewel  juist  in  de  S.0.M.-kultuur  niet  ongebruikelijk  -
is  het  kleine  bijltje  van  jadeiet  (Zie  hiervoor  ook  het  artikel  over  de
S.0.M.-vondsten  van  Kessel  in  dit  blad).Het  artefact   (Fig.1:1),is  een  over-
gang  van  type  G.1   (Spitznackige  Grünsteinbeile)   naar  de  Beile  von  gedrunge-
ner  Gestalt   (Hoof,1970).Ook  dit  fraaie  bijltje  is  in  onderzoek  bij  dr.H.
Kars  van  de  R.0.B.  Waarschijnlijk  is  het  artefact  in  een  hertshoornen  bijl-
houder   (emmanchement)   -voor  de  S.O.M.-kultuur  al  of  niet  doorboord  gebrui-
kelijk  -geschacht  geweest.
Behalve  de  kleine  schrabbers,klingen  en  afslagen  werd  een  combi-artefact
gevonden  van  retouchoir,slijp-en  slagsteen   (Fig.1:12).De  ventrale  zijde,die
ook  sporadisch  slijpsporen  vertoont,werd  -gezien  de  vele  klopsporen  -voor-
namelijk  als  onderlegger   (aambeeld].e)   gebruikt.   De  dorsale  zijde  vertoont
tendele   (bi].  K)   dezelfde  klopsporen,maar  werd  voornamelijk  als  slijpsteen
gebruikt.   De  laterale  zi].den  laten  de  sporen  van  druktechniek  (retouchoir)
zien.  Opmerkelijk  is  ook  een  kernsteker  van  Franse  Touraine  vuursteen.
Potscherven  van  "Vaucelles-aardewerk"  werden  op  "Mescherheide"  niet  aange-
troffen.Dit  was  -gezien  de  slechtdoorbakken  ceramiek  van  de  S.O.M.-Kultuur
in  het  algemeen  -op  de  Limburgse  löss  ook  niet  te  verwachten.

De  artefacten  bevinden  zich  in  de  collectie  van  de  vinder.Wij  bedanken  de
heer  H.Nelissen  voor  het  beschikbaar  stellen  van  de  artefacten  en  vondstge-
gevens  en  de  heer  F.Somers  voor  het  maken  van  de  perfecte  tekeningen.

Literatuur :
Den  Bosch
febr .1991

Hoof,D.(i87o)   Die   Steinbeiie   und   Steinäxte   imGebiet   des   Niederrheins   und
der   Maas.Bonn.

Vossen,W   en   A.Wouters    (1991)   Vindplaats   van   de   Seine-Oise-Marne-Kultuur
(S.O.M.)    in   Kessel.Archeologie   nr.3.Duizel.

Wouters,A.(1989)   Vindplaats   van   de   S.O.M.-Kultuur   in   Kessel    (L).Archeo-
logie   nr.1.Duizel.
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S®¢i7ondsten  uit
MESCH   (Z.L.).

Coll. :H.Nelissen
Ebnholt.

Tek . : F . Sorrers .

1.Bijltje  van  Jadeiet.  2-4.Pijlpunten  met middendoom.  5-6.Ruitvormige pijlpunten  van het
type Vaucelle.  7.Brede  dubbelspits.  8-11.'ITansversaalspitsen.  12.Fragment van  slijpsteen.
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1:Nefrietbijl   van   hettype   Hoof   G-1.

Vindplaats:Eckelrade    (Z.L.).
Collectie : H . Nelissen .
Tekening:F.Somers.                                              Fig.|

VON DSTMELDI NGEN

door
H.Nelissen   en   A.Wouters.

1.Nefrietbijl  uit  Eckelrade   (Z.L.)

Te  Eckelrade  vonden  we  een  "groensteenbi].1"  van  donkere  nefriet,in  vorm  ge-
klopt   (Pickung  of  pecking)  en  daarna  geslepen...In  de  typelogie  van  Dieter
Hoof     (1970)   betreft  het  een   "spitznackige  Grunsteinbeile  mit  ovalem  Quer-
schnitt"   (Type:G-1).   De  snede  verloopt  schuin.   Het  is  niet  met  zekerheid  te
zeggen  of  dit  een  gevolg  is  van  gebruiksslijtage  of  dat  de  bijl  opzettelijk
zo  geslepen  is.   Deze  schuine  snedes  zijn  vrij  algemeen  bij   de  westeuropese
bijlen.   In  het  Maasgebied  komt  dit  type  "groensteenbijl"  zowel  in  de  SOM-,
Michelsberg-als  bekerkultuur  voor   (Zie  Fig.1-1).

2.Jadeietbijl  uit  Sint  Geertruid  (Z.L.)

Deze  bijl  komt  van  "De  Kaap",een  gebied  waar  zowel  artefacten  uit  het  Mid-
den-en  Jong-Paleolithicum,en  -in  overv|oed  -uit  het  Neolithicum  verza-
meld  werden.   Deze  bijl   (Fig.2-1),is  van  het  typeHoof   :F1-a  (Grünsteinbeile
mit  Kantenschliff).  Het  artefact  heeft  lichte  verweringsverschijnselen  en
aankoekingen  van  mangaanoxyde..

3.Driehoekige  pijlpunt  uit  Touraine  vuursteen

ln  de  onmiddellijke  omgeving  van  de  bijl  van  Fig.2-1  werden  een  drietal
pijlpunten  gevonden.Ze  zijn  alle 'van  het  grote  driehoekige  type  met  rechte
basis.   Uitzonderlijk  is  Fig.2-2,gemaakt  uit  Touraine  vuursteen  (Grand-Pres-
signy,type  I-A).   Pijlpunten  uit  deze  prachtige  bruinig-gele  vuursteen  zijn
in  ons  land  nagenoeg  onbekend.   Samen  met  deze  spits  werd  een  identiek  spe-
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cimen  gevonden  uit  glasachtige,eveneens  streekvreemde,zwarte  vuursteen
(Fig.2-3).   De  derde  spits,geretoucheerd  uit  een  dunne,brede  kling  is  van
Rijckholt-vuursteen  met  een  eenzijdige  zeer  lichte  blauwige  patina  (Fig.2-
nr.23.).Dit  type  pijlbewapening  is  vooral  bekend  uit  de  Michelsbergkultuur
De  beide   "groensteenbijlen"  zijn  in  bewerking  bij   dr.H.Kars  van  de  R.0.B.
in  Amersfoort.

Banholt-Den  Bosch.   Februari   1991.
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LITERATUURBESPREKING

door

Pieter   Di].kstra

Wil  Roebroeks:   Oermensen  in  Nederland.   De  archeologie   van  de  Oude  Steentijd.
Meulenhoff ,   Amsterdam,   1990,   120  pagina's.   ISBN  90  290  9659  4/CIP.   Pri].s
f   29,50.

De  laatste  ti].d  verschi].nen  in  Nederland  steeds  meer  artikelen  en  monografieén
die  aangeven  dat  er  in  toenemende  mate  belangstelling  voor  het  Paleolithicum
is.   Recentelijk  verscheen  van  de  hand  van  Dr.   W.   Roebroeks  een  populair  weten-
schappeli].k  boek,   dat  kan  worden  gezien  als  een  voor  een  breed  publiek  toegan-
keli].ke  versie  van  zi].n  dissertatie,   voorzien  van  enkele  aanvullingen.   In  een
negental,   geli].kmatig  over  de  pagina's  verdeelde  hoofdstukken  wordt  de  lezer
geïnformeerd  over  de  werkwijze  en  het  denken  van  de  auteur.

In  het  eerste  hoofdstuk  gaat  de  auteur  op  recent  onderzoek  in  Nederland  in.
Vervolgens  wordt  een  beknopt  overzicht  gegeven  van  de  historie  van  de  paleo-
1ithische  archeologie,   de  speurtocht  naar  de  "ontbrekende  schakel"  en  de  ont-
wikkeling  en  verspreiding  van  de  eerste  mensen.   Daarna  wordt  aandacht  besteed
aan  de  gevolgen  van  klimaatsveranderingen.

Een  volgend  hoof dstuk  gaat  over  problemen  die  zich  voordoen  bij   de  inter-
pretatie  van  archeologische  gegevens.   De  auteur  gaat  in  op  de  voors  en  tegens
van  parallelstudies,   zoals  etno-archeologie  en  het  onderzoek  naar  primaten.
Direct  aansluitend  op  deze  "vertaalproblematiek"  komt  het  aspect  van  site-
formatieprocessen  aan  de  orde:   hoe  ontstaat  de  archeologische  context?  Welke
problemen  zich  o.a.   kunnen  voordoen  bij   de  interpretatie  van  bewoningsresten
als  gevolg  van  verstoring  en  hoe  deze  verstorende  factoren  kunnen  worden  on-
dervangen  of  weggefilterd.   Maar  ook  wordt  aandacht  besteed  aan  de  problemen,
waarmee  de  archeoloog  wordt  geconfronteerd  na  de  verstorende  processen  gere-
construeerd  te  hebben.

Hierna  komt  dan  het  door  Roebroeks  geleide  Belvédère-onderzoek  ter  sprake.
Het  geeft  de  buitenstaander  een  beeld  van  de  moeili].ke  omstandigheden,   waar-
onder  het  onderzoek  in  de  groeve  plaats  heeft  gevonden,   maar  ook  op  welke
wijze  het  onderzoek  werd  gestructureerd.   Vervolgens  worden  de  voorlopige  re-
sultaten  in  de  Noordeuropese  context  geplaatst.   In  het  laatste  hoofdstuk
stelt  Roebroeks  zich  de  vraag,   waar  de  moderne  mens  vandaan  komt.

Het  boek  is  verlucht  met  een  groot  aantal  zwart/wit  en  kleurenfoto's  en
tekeningen;   ].ammer  is,   dat  deze  vaak  niet  groter  dan  postzegels  zi].n.   De
lay-out  is  goed  verzorgd  en  ademt  een  rustige  sfeer.   In  het  algemeen  kan  men
stellen  dat  duideli].k  naar  voren  komt  dat  de  bestudering  van  het  Paleolithicum
een  multidisciplinaire  aanpak  vereist.   Roebroeks'   boek  heeft  in  het  NRC-
Handelsblad  en  Elseviers  Magazine  positieve  kritieken  ontvangen,   o.a.   vanwege
de  vlotte  manier  waarop  het  is  geschreven.

Toch  moet  worden  geconstateerd  dat  de  titel  de  lading  niet  dekt.   De  nadruk
ligt  op  het  Midden-Paleolithicum  en  de  hoof dstukken  werken  naar  de  Belvédère
toe;   het  Jong-Paleolithicum  komt  slechts  in  het  laatste  hoofdstuk  aan  de  orde.

Bezwaarli].ker  is  dat  daar  waar  verschillende  meningen  tegenover  elkaar  wor-
den  gezet,   met  name  die  van  de  auteur  onevenredig  meer  aandacht  kri].gt  dan  de
andere  mening!   Zo  is  zijn  "discussie"  over  de  vondsten  van  Vermaning  een  mono-
1oog  die  van  het  BAl  had  kunnen  komen.   Nu  is  het  niet  gemakkeli].k  om  in  een
beperkt  aantal  pagina's  uitgebreid  op  discussies  in  te  gaan,  maar  dan  mag  op
zi].n  minst  verwacht  worden  dat  de  lezers  via  een  literatuurlijst  toegang  wordt
verleend  tot  deze  discussies  en  dat  is  niet  het  geval.

Ook  het  onderzoek  in  de  stuwwallen  bi].   Rhenen  kri].gt  hoofdzakeli].k  aandacht
vanuit  de  onderzoeksresultaten  van  het  BAl  dat  concludeert  dat  in  de  stuwwal-
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1en  slechts  één  artefactvoerende  laag  aanwezig  is  (eenheid  5)!   Roebroeks  rela-
tiveert  deze  stelling  wel  enigszins,   door  te  vermelden  dat  de  hierin  aange-
troffen  vondsten  goed  een  menging  uit  verschillende  periodes  kunnen  zi].n.
Franssen  en  Wouters  worden  in  verband  met  de  stuwwallen  slechts  één  maal  in  de
literatuurlijst  genoemd.   Aldus  worden  de  Belvédère-vondsten  de  oudste.  Wel
neemt  Roebroeks  een  aantal  vondsten  op,   waarvan  de  geologische  context  niet
meer  bekend  is  (bladspits  Eindhoven,   Mander,   een  vuistbijl  uit  Rhenen).

Het  "pseudo-artefacten"-probleem  komt  kort  aan  de  orde.  Ten  eerste  stelt  de
auteur  dat  vondsten  die  ouder  zouden  moeten  zi].n  dan  250  tot  300-duizend  jaar
(Belvédère)  moeilijk  dateerbaar  zi].n  door  de  beperkte  geologische  gegevens  (in
veel  gevallen  is  dit  ].uist,   vgl.   Peeters,   Musch  &  Wouters,   1988,   L'Anthropolo-
gie).   Andere  voorwerpen  zouden  natuurproducten  zi].n:   natuurli].ke  processen
kunnen  "...soms  vormen  bewerkstelligen  die  lijken  op  door  mensenhanden  bewerk-
te  stenen..."   (p.17).   Hiermee  wordt  foutief  de  suggestie  gewekt  dat  de  dis-
cussie  draait  om  "vormen",   maar  het  zi].n  de  "breukpatronen"  die  een  centrale
rol   (zouden)   moeten  spelen!   Roebroeks  slaat  de  plank  volkomen  mis,   door  niet
uit  te  gaan  van  technologische  kenmerken.

Een  mogeli].k  nog  storender  aspect  is  te  vinden  in  hoofdstuk  6,   op  pagina  65.
Hier  wordt  op  een  onfatsoenli].ke  manier  de  reconstructie  van  de  Terra  Amata-
hut  van  tafel  geveegd.   Op  zich  kan  men  zich  afvragen  of  hier  nu  bij   stil  ge-
staan  moet  worden,   terwijl  het  boek  zoveel  anders  te  bieden  heeft.  Maar
Roebroeks  geeft  hier  een  voortreffelijke  illustratie  van  wat  hij  anderen  vaak
verwijt:   gebrek  aan  bronnenkritiek!   Hij   wekt  de  suggestie  dat  de  opgraver
(H.   de  Lumley)   na  de  opgraving  op  grond  van  ingetekende  vondstverspreiding  tot
de  hutreconstructie  is  gekomen.   De  interpretatie  zou  niet  juist  zijn,   omdat
].aren  later  bleek  dat  vondsten  uit  verschillende  niveaus  aan  elkaar  pasten,
zodat  de  ruimtelijke  patronen  niet  zouden  mogen  worden  beschouwd  als  resultaat
van  menselijke  activiteit.   De  site  zou  door  allerlei  bodembeweging  geheel  ver-
stoord  zi].n.

Roebroeks  maakt  geen  melding  van  Paola  Villa,   die  als  eerste  heeft  vastge-
steld  dat  stukken  uit  verschillende  stratigrafische  niveaus  aan  elkaar  passen.
Deze  auteur  is  niet  eens  zo  negatief  als  Roebroeks  zelf ,   want  zij   vecht  het
bestaan  van  de  hutstructuren  niet  aan.   Haar  mening  over  de  aan  elkaar  passende
stukken  is  veel  genuanceerder:  40%  van  de  refits  is  afkomstig  uit  meerdere  ni-
veaus,  maar  het  meerendeel  ligt  slechts  enkele  centimeters  uit  elkaar  en
slechts  enkele  stukken  liggen  meer  dan  20  centimeter  uit  elkaar.   Terra  Amata
is  onder  grote  tijdsdruk  opgegraven  en  in  veel  gevallen  werd  niet  geregi-
streerd  wat  de  verticale  positie  van  stenen  was.   Hiermee  is  het  verhaal  over
"omhoog  en  omlaag  gedrukte  stenen"  al  sterk  afgezwakt.

Gaan  we  te  rade  bij   de  publicaties  en  de  opgraver  zelf ,   dan  komt  men  tot
de  ontdekking  dat  de  interpretatie  van  hutstructuren  niet  tot  stand  kwam  door
achteraf  stoeien  met  tekeningen.   Al  tijdens  de  opgraving  werden  in  meerdere
niveaus  structuren  ontdekt:   uitgegraven  haarden  omgeven  door  "stenen  muurt].es",
sporen  van  palen,   grote  stenen  ter  ondersteuning  van  de  hutpalen  en  asvlekken
op  de  hutvloeren.   Roebroeks  rept  niet  over  deze  gegevens.   Wel  noemt  hij   even-
eens  zeer  verstoringsgevoelige  zaken  als  coprolieten  en  een  voetafdruk  die  ge-
vonden  zijn.   Hoe  wil  hij   de  aanwezigheid  hiervan  verklaren  als  hij   de  sugges-
tie   wekt  dat   de  stenen  artefacten  als  vissen  in  een  aquarium  zouden  rond-
zwemmen!?   Dit   bli].ft  een  volkomen  raadsel.

Er  blijft  van  Roebroeks'   kritiek  nog  maar  weinig  over.   Laten  we  hopen  dat
deze  gebrekkige  bronnenkritiek  niet  maatgevend  is  voor  zi].n  hele  boek,   want
dan  moeten  we  toch  vrezen  dat  hij   zijn  hoge  pretenties  niet  waarmaakt.   Voor
wat  betreft  Terra  Amata  slaat  hij   de  plank  echter  opnieuw  volkomen  mis.   Voor
de  geïnteresseerde  nemen  wij  wel  een  lijst  met  relevante  literatuur  op.   Be-
denkelijk  is  ook  zijn  zgn.   koppeling  technologie  en  mobiliteit  bij   het  gebruik
van  de  Levallois-techniek,   waarmee  hij   de  suggestie  wekt  dat  het  zijn  idee  zou
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zijn.   Maar  zeker  is  dat  Roebroeks  goed  geluisterd  heeft  naar  A.E.   Marks  die
zijn  bevinding  tijdens  een  Neanderthal-Congres  te  Luik  in  1988  ten  doop  hield
en  later  een  publikatie  n.a.v.   deze  lezing   in  ERAUL  35-VOL  8-1988  verzorgde.
De  lezers  van  Roebroeks'   boek  wordt  geen  eerlijk  beeld  voorgehouden;   deze  za-
ken  komen  een  positieve  waardering  niet  ten  goede.   Wanneer  de  lezer  dan  ook
nog  tegen  de  redeli].ke  prijs  van  het  wel  goed  verzorgde  boek  aanhikt,   is  het
misschien  beter  te  wachten  totdat  het  bi].   "De  Slegte"  op  de  plank  ligt.

LITERATUUR  m.b.t.   Terra  Amata

Lumley,   H.   de  (1975):   Cultural  evolution  in  France  in  its  palaeoecological
setting  during  the  Middle  Pleistocene.   In:   Butzer,   K.W.   &  G.Ll.
Isaac   (eds.):   "After  the  Australopithecines",   Mouton,   The  Hague,
pp.   745-808.

Lumley,   H.   de  &  Boone,   Y.   (1976):   Les  structures  d'habitat  au  Paléolithique
inférieur.   "La  Préhistoire  francaise",   vol.1-1,   pp.   626-643.

Villa,   P.   (1977):   Sols  et  niveaux  d'habitat  du  Paléolithique  inférieur  en
Europe  et  au  Proche  Orient.   "Quaternaria",   19,   pp.   107-134.

Villa,   P.   (1982):   Conjoinable  pieces  and  site  formation  processes.   "American
Antiquity",   47,   pp.   276-290.

Villa,   P.   (1983):   "Terra  Amata  and  the  middle  pleistocene  archaeological  re-
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B0EKBESPREKING

door

Anton   van   der   Lee

Hemmy  Clevis/Mieke  Smit:   "Verscholen  in  vuil".   Archeologische  vondsten  uit
Kampen,    1375-1925.
ISBN  90-72833-02-0.   Prijs  f  47,50.   Te  bestellen  door  overschrijving  van
bovenvermeld   bedrag   op   rekening   96.14.77.814  Bondsspaarbank  Kampen  t.n.v.
Stichting  Archeologie  IJssel/Vechtstreek  onder  vermelding  van  de  hoofd-
titel.

De  laatste  jaren  is  de  belangstelling  voor  middeleeuwse  en  latere  vondsten
sterk  toegenomen.   Enerzi].ds  is  dit  een  gevolg  van  de  grotere  aandacht  voor
stadsarcheologie  en  de  benoeming  van  stadsarcheologen  in  een  groot  aantal
Nederlandse  steden,  maar  anderzijds  is  de  groei  van  het  aantal  metaaldetec-
tor-zoekers  hier  niet  vreemd  aan.   De  stadsarcheologen  hebben  gelukkig  ge-
zorgd  voor  een  in  vele  gevallen  publiekgerichte  verslaglegging  van  hun
activiteiten,   ten  dele  wellicht  uit  welbegrepen  eigenbelang,   omdat  ze  alleen
op  die  manier  de  relevantie  van  hun  werk  op  het  niveau  van  de  plaatseli].ke
politiek  kunnen  verkopen.   Hoe  het  ook  zi].,   het  gevolg  van  deze  situatie  is
het  verschijnen  van  verschillende  boekwerken  met  een  aantrekkeli].k  lay-out,
maar  vooral  met  een  schat  aan  vergelijkingsmateriaal  ten  behoeve  van  de
amateurs,   die  zich  met  archeologie  van  de  historische  tijd  bezig  houden.
Een  van  de  eerste  -  en  wellicht  het  meest  informatieve  -  was  het  boek  van
Baart  e.a.   over  opgravingen  in  Amsterdam  (uitverkocht),   maar  ook  de  Rotter-
dam  Papers,   Van  Bos   tot  Stad   ('s-Hertogenbosch),   Weggegooid  en  Teruggevonden
(Deventer)   en  vele  andere  zijn  gevolgd.   Momenteel  is  het  aanbod  op  dit  gebied
dan  ook  zeer  ruim.

Waarom  dan  juist  een  signalering  van  het  boek  van  Hemmy  Clevis  en  Mieke  Smit?
Wel,   vooral  omdat  het  de  amateur  zoveel  waar  voor  zi].n  geld  biedt.   Het  is
een  fors  boekwerk  in  A4-formaat,   241  pagina's,   rijk  geï11ustreerd  met  meer
dan  300  foto's  en  220  tekeningen,   waarin  9  specialisten  elk  een  deelgebied
behandelen  zoals  aardewerk,   glas,   leder,   hout,   textiel,   pijpen,   metalen  voor-
werpen  en  botanisch  onderzoek.   Het  geheel  wordt  afgesloten  met  een  catalogus
van  aardewerk-en  glasvondsten,   voorzien  van  dateringen.   De  uitgever  heeft
daarbij   de  moed  gehad,   de  afbeeldingen  een  funktioneel  formaat  te  geven,   wat
uiteraard  heeft  geleid  tot  een  vrij  hoge  prijs  van  het  boek,  maar  wat  ander-
zi].ds  de  bruikbaarheid  als  naslagwerk  aanmerkeli].k  heeft  vergroot.   In  dit  op-
zicht  steekt  het  erg  gunstig  af  t.o.v.   "Verborgen  Steden.   Stadsarcheologie  in
Nederland",   redactie  H.   Sarfatij   en  verschenen  bij  Meulenhoff ,   waarin  veel
afbeeldingen  zijn  gereduceerd  tot  postzegelformaat  en  daardoor  nietszeggend
zi].n  geworden.   "Verscholen  in  Vuil"  is  een  boek  om  in  de  kast  te  hebben,   ook
voor  de  niet  speciaal  in  stadsarcheologie  geïnteresseerde  amateur,   omdat  die
desondanks  vaak  ongewild  en  door  toeval  met  "jonge"   vondsten  wordt  gecon-
fronteerd .
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IN    MEMORIAM    ERNST    THURING    S.J.

door

Huisgemeente   Hogesteen

Op  13  ].uni   1990  overleed  Ernst  Thuring,   jezuiet  en  lid  van  de  religieuze
leefgemeenschap  "Het  Hoge  Steen"   te  Langenboom,   op  62-].arige  leefti].d.
Ernst  was  geen  bekende  persoon  in  de  archeologische  wereld.   Hi].   behoorde
eerder  tot  die  grote  groep  stille  amateurs,   die  met  noeste  arbeid  hun  veld-
werk  doen.   Hoogtepunt  vormde  voor  hem  de  jaarli].kse  ontmoeting  met  Ad
Wouters  sr.   om  de  oogst  te  determineren.   Hij   genoot  van  de  kennis  van  Ad
en  de  gastvri].heid  van  Paulien.
Ernst  zocht  niet  naar  spektaculaire  vondsten  die  de  krant  halen,  maar
werkte  vanuit  een  diep  verlangen  de  pré-historie  tastbaar  aanwezig  te  voelen.
Zi].n  leven  lang  was  Ernst  op  zoek  naar  de  bron  van  het  religieuze  bewustzijn
in  de  mens.   Zijn  priesterschap  werd  gevoed  door  oudere  wortels  dan  die  van  het
katholicisme.   Interesse  in  het  Jodendom,   en  de  daaronder  nog  ouder     liggende
lagen,   brachten  hem  bij   de  oer-mens.   Samen  met  zijn  huisgenote  Mario  de  Groot
schreef  hij   een  katechese  methode  voor  middelbare  scholieren:   "God  -  oer-
menselijk".   Honderden  leerlingen  hebben  via  deze  cursus  kennis  gemaakt  met
de  fascinerende  sporen  van  onze  vroege  voorouders.   Hi].   was  zich  er  steeds  van
bewust  dat  uiteindeli].k  iedere  religieuze  expressie,   op  den  duur  vaak  vast-
geroest  in  starre  stelsels  en  dogma's,   voeling  moest  blijven  houden  met  haar
diepste  oorsprong.   Een  prehistorisch  artefact  wekte  zi].n  bewondering  en  eer-
bied  voor  de  enorme  inventiviteit  van  de  mensheid.   De  grottenkunst  liet  hem
delen  in  de  ervaring  dat  leven  niet  los  te  denken  is  van  het  niet-bestaan.
Dood  en  leven  als  een  cyclisch  geheim  dat  de  mensheid  vanaf  de  dageraad  van
haar  ontstaan  in  zich  meedraagt.  Zo  leefde  Ernst  en  zo  stierf  hij,   de  stille
getuigen  van  zi].n  zoektocht  achterlatend.

IN    MEMORIAM    PIETER    MUDSTRA

door

Klaas   R.    Henstra

Op  donderdag  26  juli   1990  overleed  Pieter  Mudstra  uit  Sumar   (Fr.).   Geboren
in  1901,   maakte  hij   in  zi].n  ].onge  jaren  kennis  met  het  begrip  armoede.   Het
kon  dan  ook  moeili].k  anders  of  de  werkverschaffing  werd  ook  zijn  lot.
Aangezien  Mudstra  een  open  oog  had  voor  zi].n  omgeving,   ontstond  in  die  tijd
zijn  belangstelling  voor  de  archeologie.   Oostelijk  Friesland  kwam  gedurende
de  werkverschaffing  op  de  schop  en  Mudstra  kon  tijdens  zijn  dagelijks  werk
vele  ontdekkingen  doen.   Toen  hij   ouder  werd  vertelde  hi].   meerdere  malen,
dat  de  liefde  voor  de  historie  hem  er  in  die  crisis].aren  had  doorgesleept.
Zi].n  belangri].kste  ontdekking  deed  Mudstra  gedurende  de  oorlogsjaren
1940-1945,   toen  hij   in  opdracht  van  dr.   A.   Bohmers  de  Friese  bodem  af-
speurde.   Bij   Ureterp  vond  hij   een  groot  Hambúrg-komplex.   Een  latere  opgra-
ving  toonde  aan,   dat  deze  vindplaats  voor  de  archeologie  van  i]itzonderli].k
belang  was.   In  de  jaren  60  heeft  Mudstra  nog  een  aantal  ].aren  voor  het  Fries
Museum  voortreffelijk  werk  verricht.   Daarnaast  was  hij   gedurende  vele  decennia
vraagbaak  voor  een  groot  aantal  amateur-archeologen.
Samenvattend  kan  dan  ook  worden  gesteld,   dat  Pieter  Mudstra  voor  de  archeo-
1ogie-beoefening  in  Friesland  een  man  van  importantie  is  geweest,   die  zi].n
liefde  voor  de  artefakten  gedeeld  heeft  met  en  doorgegeven  aan  anderen.
Het  Streekmuseum  Tytjerksteradiel  te  Burgum  getuigde  hiervan  door  aandacht
te  besteden  aan  zijn  leven  en  werk.
Zijn  vrienden  zullen  hem  niet  vergeten.
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dt:Passing  van  2  klingen.Ze  vormen met a+b+c van  Fig.1  een
passing van  5  klingen.

K:Bekapte  ongeslepen  bijl  (beiteltype) ,volkcmen passend bij
de  reeks bijlen van het depot  1951.

L:Eenzijdig  bekapte  bijl  op afslag.Hamal  sHeekt  hier  van  een
"Tranchet-Rabot".

M:Alzijdig geretoucheerde  breedtoppige  kling van het  type  11-8
(Dijkstra-Peeters ,1984 ) . (Alzijdige klingschaaf ) .

Erratum:

De   "SUMMARY"   van  het  artikel:
"De  Hoogaard",een  kultusplaats  in  Maaspoort,Den  Bosch"

door   A.Verhagen
pag.99  e.v.

staat  op  pag.37,beginnend  vierde  regel  van  onder  en  pag.38.






