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REDACTIONEEL

U heeft geduld moeten hebben.  Tussen J4rc%eo/ogJ.e nr.  3  en het nieuwe nummer dat u nu voor u
heeft,  zit twee jaar verschil.  We hebben in die tijd echter niet stil gezeten, wat mag blijken uit de
kwaliteit van de artikelen  in dit blad.

Inmiddels  is er wel wat veranderd  in de samenstelling van de redactie van j4rcÄeo/ogJ.e, maar be-
langrijker nog zijn de veranderingen aan het blad zelf.  We hebben gemeend de lay-out aan te moe-
ten passen aan de huidige mogelijkheden die computers en tekstverwerkers ons bieden, wat ons
inziens de leesbaarheid sterk bevordert.  De bladspiegel is in zijn geheel rustiger geworden,  door
het gebruik van een geschikter letteriype,  minder "volgepropte" pagina's en het werken met kolom-
men.

Plannen voor de toekomst zijn er voldoende, zodat u de verwachting mag koesteren nog regelmatig
interessante bijdragen te kunnen te kunnen tegenkomen in volgende nummers van 14rcÄeo/ogj.e.
Uiteraard blijven wij open staan voor aangeleverde kopij (zie hiervoor het colofon).

Igor Zevenbergen

hoofdredacteur
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CLACTONIEN UIT DE ''ZANDMEREN" TE KERKDRIEL
(GEM. MAASDRIEL, N.-Br.)

door Olaf Stolzenbach

1. INLEIDING
Sinds de jaren veertig wordt er in de uiter-
waarden van de Maas bij Kerkdriel  (even ten
noorden van  's-Hertogenbosch) zand gewon-
nen ten behoeve van de betonindustrie en dijk-
verzwaring.  In maart  1982 zijn wij  bij  de
"Zandmeren" (figuur  1)  in eerste instantie be-

gonnen met het verzamelen van fossiele zoog-
dierresten, waaronder mammoetbotten. Naast

deze botten vonden we al gauw menselijke
fossielen en stenen werktuigen met een zeer
archa.i.sch karakter.

De oppervlakte van het wingebied be-
slaat ruim  100 ha. Na frequent verzamelen en
infomatie van de baggeraars bleek dat deze
werktuigen  in het midden en noordelijke deel
van de concessie massaal omhoog werden  ge-
bracht.  Vaak werden ze vergezeld door fossiele

beenderen van grotere  zoog-
dieren.  Daar de botten tegelij-
kertijd met de artefacten wer-
den opgezogen, rees het ver-
moeden dat ze wellicht even
oud zouden kunnen zijn.

Door het systematisch
opbaggeren van de zandlagen
en de daartussen voorkomende,
voor de baggeraar onbruikbare,
dikke kleilagen, kon al  spoedig
worden vastgesteld dat de ar-
tefactvoerende  laag zich op een
diepte van ca.  21  meter bene-
den het maaiveld bevond (fi-
guur 2).  Deze laag werd afge-
dekt door een ongeveer 2 me-
ter dikke grijze  leemlaag.  De
ar[efactvoerende  laag en het
onderste deel van de afdekken-
de leemlaag zijn door rotting

Figuur  1  Ligging van de  "Zand-
meren"  bij  Kerkdriel.  De gearceer-
de gebieden geven  aan waar de
meeste  Clacton-artefacten zijn  op-

gezogen.  Daarbuiten  is  ook mate-
riaal  aanwezig,  maar veel minder;
mogelijk  is  dit veroorzaakt door
verschillen  in de diepte waarop
werd gezogen.
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van organisch materiaal donkergrijs tot zwart
verkleurd.  Het grind  is hier ook donkerder van
kleur dan in de meeste andere lagen.  Zolang
men boven deze leemlaag baggerde werd er
geen enkel ar-tefact gevonden.  Echter,  zodra
men door de leemlaag heen was "regende" het
vondsten. Boven de leemlaag kwamen even-
eens veel fos-siele botten tevoorschijn. Deze
zijn van een to-taal andere habitus; ze verschil-
len in kleur en fossilisatiegraad van de onder
de leemlaag af-komstige exemplaren.

Jammer genoeg eindigt de concessie in
het voorjaar van  1993.  We verwachten van de-
ze plaats in de toekomst dan ook geen nieuwe
vondsten meer.  In dit artikel willen we één van
de belangrijkste vondstgroepen bespreken; de-
ze wordt door ons aan het oudpaleolithische -
Clactonien toegeschreven. Aansluitend hierop
volgt echter een overzicht van vondsten uit an-
dere periodes,  afkomstig uit de "Zandmeren".

2. DE GEOLOGISCHE SITUATIE
De geologische situatie in het gebied rondom
Kerkdriel  is, evenals in andere gebieden in Ne-
derland waar de grote rivieren,  zoals de Maas
en de Rijn sediment hebben gedeponeerd, ta-
melijk ingewikkeld. Aanvankelijk hebben we
geprobeerd om via de ter plaatse werkzaam
zij nde baggermaatschappij  gegevens betreffen-
de de geologische situatie te verkrijgen.  Hoe-
wel de medewerkers van dit bedrijf ons zeer
ter wille waren, heeft deze infomatie niet
meer opgeleverd dan op welke diepten beton-
zand,  ophoogzand, kleilagen etc.  voorkomen.

Al vragend bij  verschillende instanties
terechtgekomen, vertelde men ons dat gege-
vens niet altijd voorhanden waren, omdat ver-
schillende boringen niet verwerkt waren of el-
kaar min of meer zouden tegenspreken.  We ,/
hadden dus nog steeds geen duidelijke infor-
matie omtrent de geologische omstandigheden
ter plaatse. De verse conditie van de meeste

artefacten en de concentratie waarin we ze
aantroffen,  duidde ons inziens op het onver-
spoelde karakter van deze groep.

Daarom bleven we hameren op het
verkrijgen  van gegevens van de verschillende
instanties. Pas in het voorjaar van  1989 be-

gonnen de gegevens binnen te stromen.  De
heer Van der Staay, oud medewerker van de
Rijksgeologische Dienst (R.G.D.),  schreef ons
via Ad Wouters (c7.c7.  22-5-1989)  dat de door
ons bedoelde  laag op een diepte van ongeveer
21  meter valt onder de afzettingen van de
Nuenen-groep.  Deze afzettingen bestaan uit
dekzanden en fluvio-periglaciale  afzettingen.
Meer kon de heer Van der Staay ons echter
ook niet vertellen en verwees ons door naar de
heer J. Broertjes,  eveneens van de R.G.D. De
heer Broertjes vertelde ons wederom  dat het
niet eenvoudig was, maar dat hij  wel een idee
had over de mogelijke laagopbouw ter plaatse.
Hij  schreef ons het volgende (c7.c7.  4-4-1990):

"Voor  ongeveer  450.000 jaar geleden stroomde de

Rijn in het gebied en vormde de Formatie van
Sterksel, waarvan de bovenkant ongeveer 28 meter
onder maaiveld voorkomt.  Hierop rust nog een
pakket van de Rijn en wel de Formatie van Urk,  die
in dit gebied gemengd werd met die van de Maas
(dit  is  de Formatie van Veghel).  In een uitgebracht
geologisch kaartblad ten noorden hiervan komt de
Formatie van Urk als erosieresten voor en vormt
daar een aangesloten pakket.  De ouderdom hiervan
is vooralsnog niet bekend en werd ook niet  gege-
ven,  het enige wat gezegd werd dat het in het El-
sterien zou kunnen worden geplaatst.  De huidige
visie is dat het wel eens  ouder zou kunnen zijn en
wel uit  het Cromerien.

Aangezien deze formatie aan de Formatie
van Veghel  in Brabant  lijki aan te sluiten,  en deze
in dit  gebied ook wel eens uit het Cromerien kan
dc[teren, lijkt het erop dat de ouderdom wel eens
tussen 450.000  en 350.000 jaar  kan liggen.  Het  is
echter niet uitgesloten dat deze formatíes ook jon-
ger kunnen zijn".

Figuur 2   Schematisch overzicht van de stratigrafie van de "Zandmeren".  De diepten en dateringen zijn bij
benadering aangegeven.  Tevens  is verineld uit welk niveau de Clactonien-vondsten en andere vondsten (zie
het artikel hiema) vermoedelijk  afl{omstig zijn.  Opgemerkt moet worden dat in het hele profiel hier niet
ingetekende kleilaagjes  en veenpakketjes voorkomen.
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Tenslotte geeft Broertjes nog een samenvatting
van de laagopeenvolging ter plaatse:

0-4 m Betuwefomatie (10.000 tot heden);
4-14 m Fomatie van Ki.eftenheye (130.000 tot
10.000 jaar oud met een redelijk grote kans
dat het jonger is dan  115.000 jaar);
14-28  m Fomatie van Urk (450.000 tot
350.000 jaar oud);
28-69 m Fomatie van Sterksel (ouder dan
450.000 jaar).

De artefacten zijn vooral van Maas-
vuursteen, maar ook wel van in Rijnafzettingen
voorkomende vuursteensoorten gemaakt. Deze
"Rijn-vuursteen" heeft een translucide karakter,

lijkt vrij  sterk op noordelijke silex en is sterker
aangetast door klimatologische omstandighe-
den.  Deze vuursteensoorten komen veel voor
in de Rijn tussen Woms en Lobith. Dit duidt
op een menging van Maas en Rijn-sedimenten.
Dit zou, indien de laag inderdaad tot de For-
matie van Urk behoort, te verklaren zijn door
Zonneveld's hypothese, die stelt dat gedurende
de Urk-fomiatieperiode  de Maas vemoedelijk
op de lijn Mook-Den Bosch in de Rijn uit-
mondde.

3. IIET CLACTONIEN
3.1 Een kennismaking
Velen zien het Clactonien als een techniek
binnen een Oud tot Midden-Acheuléen-traditie
en dus niet als een cultuur.  Het Clactonien,
genoemd naar de Engelse vindplaats Clacton-
on-Sea, kenmerkt zich door het voorkomen
van veelal korte,  gedrongen afslagen met pri-
mitieve retouches en notches en in mindere
mate kemwerktuigen.  Bij veel Acheuléen-tra-
dities zien we meerdere kemwerktuigen,  zoals
bifaces en hachereaus.  Ook bij  de meeste ons
bekende Acheuléen-tradities komen veel clac-
to.i.de stukken voor,  maar eigenlijk altijd samen
met in andere technieken (vanaf het Midden-
Acheuléen vnl.  Levallois) geslagen werktuigen.
Er zijn groepen die uitsluitend bestaan uit clac-
to.i.de materiaal met een lichte proto-Levallois
inslag.

Clacto.i.de afslagen zijn vaak snel te
herkennen aan een niet of nauwelijks gepre-
pareerd restslagvlak, met daarbij  een opvallend

grote (stompe) slaghoek van vaak meer dan
115°.  Hierop komen we verderop  in dit artikel
nog terug.

3.2 Hoe def]niëren andere auteurs het C]ac-
tonien? Een literatuuroverzicht
Sinds het soort werktuigen,  zoals dat in het
Clactonien voorkomt, herkend en/of erkend
wordt, hebben diverse auteurs in verschillende
publicaties getracht gestalte te geven aan een
definitie van het Clactonien. De resultaten
hiervan lopen echter zodanig uiteen dat we
ervoor gekozen hebben om niet één definitie
als juiste te beschouwen, maar een samenvat-
ting van de verschillende meningen te geven,
om daama met gebruikmaking van eigen er-
varingen en vondsten tot goed onderbouwde
conclusies te komen.

Welnu, wat zeggen de diverse auteurs.
Wanen (1951) definieert het Clactonien als
volgt:

"In summarising this iníerpretation cif the

Clactonian industry 1 would like to stress
the point that while keemedged flake-bla-
des and trimmed flake implements form an
important section of the work,  in my view
the corïventional Clactonian spall is the
waste and not the purpose of the industry.
My primary defienition of the industry rests
on the nodule-tools, particulary the chop-
per,  pointed and axe-edged.  In the past
these have been widely classed as cores,
but now that the early pebbletool indus-
tries of Asia and Afi.ica are accepted 1 f;eel
that the two groups are so similar the one
to the other that the primitive clacton bi-
faces must be placed on the same footing".

Desmond Collins (1969) plaatst het
Clactonien van West-Europa in een late geo-
logische context, namelijk het Holstein-inter-
glaciaal of het proto-Riss. Tevens zegt hij:

"The author considers the evidence for a

Clactonian tradition seperate ftom and
corïtemporary with the Acheulian of Hol-
steinian and Ríss  date".

Milla Y.  Ohel (1979) komt tot de vol-
gende conclusie:

8
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"Formerly collected and recently excavaied

Clactonian and Acheulian lithic assem-
blages flom southeastern Brítain have been
reviewed,  examened,  and analyzed.  Two
oíverall alternative írïterpretations have
resulted.  One envisages the Clactonian as
an indigenous technological entity distinct
ftom the Acheulian,  but episodical both
temorally and spatially. The second does
not e"isage a Clactonian at all, viewing
the so-called Clactonian occurences as
preparatory areas of Acheulian people".

Verderop in de tekst prefereert de auteu de
tweede visie.  Eerder schreef Ohel (1978):

"Since "Clactonian flaking" is just primcïry

flaking,  as here argued,  it is therefiore the
natural predecessor cif almost a:ny kind of
stone tool manufiacture.  It is no more than
a basic stage in the flaking process, and
thus meaningless in the discrimination of
"cultures"  or  "specífiic technological tra-

ditiom" as practiced in the past and often
still used in the present".

Singer eJ cr/.  (1973)  signaleren de vol-

gende drie visies omtrent het Clactonien:

"1.  The Clactonian flake and chopper-core

industry represents a primitive industry
which preceded and evolved into the hand-
ccxe industries.
2. The Clactonian industry represents a
dif fjerent but parallel line of stoneworking
technology, which mqy reflect a human
group with different cultural traditions and
eNen physical origins.
3.  The Clactonian índustry is  only a fiacies
of the hand-axe industries prompted by
particular circumstances".

Toepfer (1968)  schrijft:

"Der  dort gefiundenen Ärtefiakte gehören in

den älteren Absnitt des sog.  grossen ln-
terglazials  (zwischen Elster- und Saale-
Vereisung = Drenthe-Kaltzeit)  oder der
Holstein-Warmzeit  (Holstein 1) ".

"í spïeekt steeds over " ...diese altpaläolithi-
sche Abslag:kultur" .

Tenslotte concludeert Georg A.  Cubuc
(1976),

"Ganz sicher erscheint,  dass sích bei bem

Fundkomplex des Basisschicht um den
Schlegplatz einer völlig .í;austkeilfteien Ab-
slaiiindustrie handelt,  die sich am ehesten
den als Clacton-industrie bezeichnenden
Komplexen zuordnen lässt.  Eine stcmdar-
disierte Werkzeugherstellung,  die z.B. für
das Acheuleen bezeichnend ist,  lässt sich
nícht feststellen".

Zoals u ziet lopen de meningen nogal uiteen.
Wat was nu het doel van de steenbewerking?
Het vericrijgen van afslagen? Of waren de af-
slagen slechts het afval en de kemwerktuigen
het doel? Was het een cultuu of slechts een
onderdeel van het Acheuléen, of was het
slechts het afi/al van de voorbewerkingsfasen
van de beter ontwikkelde technieken? We heb-
ben niet de pretentie om deze vraag te kunnen
beantwoorden. We proberen enkel te komen
tot een plaatsing in tijd en techniek van de
door ons gevonden Clacton-groep.

4. HET LITIIISCII MATERIAAL UIT
KERKDFmL
4.1 Grondstoffen
Het overgrote deel van de stenen artefäcten is
gemaakt van vuursteen afl{omstig uit het
stroomgebied van de Maas. De oorspronkelijke
kleu is veelal grijs of honinggeel. Verder zijn
er sporen van door de Rijn aangevoerde vuur-
steensoorten. Hierbij  gaat het slechts om en-
kele stukken. Het moet voor de maker van de-
ze artefácten niet moeilijk geweest zijn om aan
zijn dagelijks benodigde hoeveelheid vuursteen
te komen, getuige de enome hoeveelheden ru-
we aftlagen, maar vooral ook de onbewerkte
vuursteenknollen die tegelijk met de artefácten
omhoog kwamen.

De vuursteen is van redelijk tot goed
bewerkbare kwaliteit en is na al die tijd in de
grond slechts van een dunne grijze tot diep-
zwarte kleurpatina voorzien.  Verreweg het
merendeel van de artefacten is in het geheel
niet of nauwelijks gerold. Dit laatste duidt ons
inziens op de plaatselijke bewerking van de
vuursteen en sluit dus van transport over grote

9
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afstmd uit.

4.2 Slaghoeken en -vlakken
We hebben al eerder gesproken over slaghoe-
ken.  Deze zouden bij  clacto.i.de materiaal groot
moeten zijn.  Om onze vondsten te controleren
op het voorkomen van deze kenmerkende gro-
te slaghoek hebben we een leek  100  stukken
uit de totale collectie (zie tabel 1)  laten halen.
Van deze willekeurig gekozen stukken bleken
er 77 compleet genoeg om te worden gemeten.
Na meting bleek het gemiddelde van de hoe-
ken te liggen op  122,8°.  De grootste en de
kleinste hoek waren,  respectievelijk  141 °  en
101°.  Het merendeel van de hoeken lag echter
zeer dicht in de buurt van het gemiddelde (fi-
guur 3).  Dit alles in ogenschouw nemende, ko-
men we voor wat de slaghoeken betreft toch
ruim boven de vaak genomen grenswaarde van
1150  uit.

De slagvlakken zijn veelal ongeprepa-
reerd en bij de kemen is sprake van een alter-
nerende afbouw, waarbij  het ene afslagnegatief
als slagvlak voor de volgende afslag dient.

Artef iacl                Aantal   percent.
Kem                                   121             7,12
Afslag                            1090          64,16
Schaaf/schrabber         15 7            9,24
Holschaaf                       74           4,3 6
Spitsschaaf                       9            0, 53
Spitsvom                          7           0,41
Mes                                       71             4,18
Boor                                  69            4,06
Beksteker                          15            0,88
Trekker                              10            0,59
Hachereau                         8           0 , 4 7
Proto-biface                       7            0,41
C hopper-core                    5            0 , 29
Chopper                             4           0,24
Pic                                             3              0,18
Bewerkt Maas-ei           37            2,18
Aambeeld                           1            0,06
Indet.                                      11              0,65
Totaal                         1699       100,00

TabeL I   Overzicht van de aantallen artefacten uit
Kerkdriel (bijgewerkt tot 7-4-1990).
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4.3 Beschrijving van de artefacten
Uit de collectie hebben we een aantal repre-
sentatieve artefacten geselecteerd en afgebeeld
(figuur 4-66).  Alle beschreven en afgebeelde
artefacten zijn ongerold en zijn op ware groot-
te weergegeven.

4.3.1  Kernen en kemwerktuigen
De kemen variëren  in grootte van enkele cen-
timeters tot ±  15  centimeter.  De gemiddelde
grootte bedraagt 7 á s centimeter.

Fig. 4    Zwart gepatineerde Clacton-kem,  ge-
slagen uit grijze Maas-vuursteen. De
cortex is witgrijs van kleur.  Eén vlak
verraadt een natuurlijke slijting van
vóór de bewerking.  Deze vlakken ko-
men veel voor op het materiaal van
Kerkdriel  en zijn ook allen veel zwaar-
der gepatineerd dan de gemodificeerde
vlakken.  De korte brede,  veelal  in hin-
ges eindigende afslagnegatieven wijzen
op het gebruik van directe harde per-
cussie (van  steen op steen).  Tenslotte
heeft de silex een matte silicaglans.

Fig.  5    Platte kem met een enigszins Leval-
lois-achtig uiterlijk.  Grijze vuursteen
die is voorzien van een chocolade-
bruine, vettig glanzende patina.

Fig.  6    Chopper-core.  Het stuk is donkergrijs
tot zwart gepatineerd; een kleine be-
schadiging toont een grijs-witte vuur-
steen onder de patina. Vettige, tot dof
overlopende silicaglans.

„
3530Ë2:Ë15Ë1050¢

111 11 -100-110-120-130-140-

105           115           125           135           145

Figuur 3   Meetgegevens van de slaghoeken.
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Fig.  7    Micro-kemtje.  Diepzwart gepatineerd
met doffe glans.

Fig.  8    Chopper-core.  Het betreft een kem die
later tot werktuig is gemodelleerd en

vemoedelijk als cleaver (hachereau) werd ge-
bruikt.  Donkergrijs tot zwart gepatineerde,
grijze vuursteen met een vette tot doffe glans.
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Figuur 7

Figuur 9

Figuur 10
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Fig.  9    Chopper-core.  Donkergrijs,  dof glan-
zend gepatineerd.  Het stuk is vemoe-
delijk als schaaf gebruikt.

Fig.10   Pic-achtige  "protobiface".  Groen-zwar-
te patina met een vette glans.

Fig.11   Protobiface met duidelijke Clacton-
notches. Donkergrijs tot zwart gepati-
neerde grijze vuursteen met een mat
glanzend oppervlak.

Fig.12   Hachereau met steile,  laterale retouche.
Donkergrijs tot zwart gepatineerde
grijze vuursteen met een matte glans.

4. 3. 2 Af islagwerktuigen
Veruit de meeste werktuigen zijn van afslagen
gémaakt, of het betreft gebruikte,  ongeretou-
cheerde afslagen. Op de laatstgenoemde groep
afslagen is de gebruiksretouche zeer duidelijk
waameembaar.  Omdat de afslagen zo vers en
ongerold zijn, is het goed mogelijk om ze aan
een gebruikssporenonderzoek te onderwerpen.
Dit zal in de toekomst dan ook gebeuren.

Fig.13   Hachereau op een,  bij  een slag vrijge-
komen natuurlijke splijting. Matte,
donkergrijs tot zwart gepatineerde,
grijze vuursteen.

Fig.14   Beksteker op rondom  geretoucheerde
afslag. Matglanzend, zwart gepati-
neerd.

Fig.15   Beksteker op geretoucheerde  afslag.
De onderzijde is met enkele slagen
"opgefiist". Donkergrij s gepatineerde,

lichtgrijze vuursteen.
Fig.16   Dubbele ruimboor op afslag.  Donker-
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grijze tot zwarte, matte patina.
Fig.17   Zorgvuldig geretoucheerde boor op

natuurlijke  splijting. Glanzend, diep-
zwart gepatineerde grijze, vuursteen.

Fig.18   Boor op afslag, met fijne retouche.
Mat, grij s-zwart gepatineerd.

Fig.19   Micro-boortje op productie-afslagje.
Zwart gepatineerd, met een mat tot
glanzend oppervlak.

Fig.20   Afslag met Clacton-notch. Het stuk
vertoont rondom  gebruiksretouche.
Mat-glanzend, gitzwart gepatineerde,
grijze vuursteen.

Fig.21   Afslag met drie notches (zaag-/snij-
fiinctie).  Volkomen dof en grijs gepa-
tineerd.

Fig.22   Schaaf met notch op de ventrale zijde,
geretoucheerd  op een afslag.  Donker-
grijze patina met vettige glans.

Fig.23   Schaafje op afslag.  Donkergrijs gepa-
tineerde, wit-grijze vuursteen, met een
vette glans.

Fig.24   Rechte schaaf op afslag. Matte, zwart
gepatineerde,  grijze vuursteen.

Fig.25   Getande schaaf op afslag.  Grijze,
enigszins translucide vuursteen, met
een diepzwarte,  lichtglanzende patina.

Fig.26   Schaaf op afslag.  Grijze vuursteen, met
dondergrijze tot zwarte patina. Deze
patina heeft een nauwelijks waameem-
bare glans.
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Figuur 20
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Figuur  19

Figuur 21

Fig.27   Convexe, convergerende schaaf op een
natuurlijk splijtstuk. Diepzwart en
glanzend gepatineerd.

Fig.28   Rechte schaaf op afslag. Volkomen dof
en donkergrijs tot zwari gepatineerd.

Fig.29   Convexe schaaf op afslag.  Lichtglan-
zend, grijs gepatineerde,  lichtgrijze
vuursteen.

Fig.30   Schaaf met concaaf geretoucheerde zij-
de. Licht glanzende, zwarte patina op
grijze vuursteen.

Fig.31   Convergerende  schaaf op afslag. Zwar-
te,  licht glanzende patina op grijze
vuursteen.

Fig.32   Schaafie/schrabbertje  op afslag.  Zwart
gepatineerd.

Fig.33   Zware schaaf met rondom gebruiksre-
touche op afslag. Nauwelijks glanzend,
zwart gepatineerd.
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Figuur 29

Figuur 32

Figuur 30

Figuur 31

Figuur 33
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Figuur 34



í4JicfJEOLOGJE,  No.4,  1993

Figuur 37

Fig.34   Schrabber op afslag.  Licht glanzend,
zwart gepatineerd.

Fig.35   Schrabber op afslag.  Grijs-zwart gepa-
tineerd.

Fig.36   Schaaf met geretoucheerde rug op af-
slag. Donkergrijze,  vettig glanzende
patina op lichtgrijze vuursteen.

Fig.37   Convexe, getande schaaf op afslag.
Donkergrijs,  licht glanzend gepatineer-
de lichtgrijze vuursteen.

Fig.38   Rugmes op afslag met altemerende
retouche.  Donkergrij s gepatineerde,
lichtgrijze vuursteen.
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Fig.39   Mes/schaaf op afslag.  Diepzwart ge-
patineerd met vettige glans.

Fig.40   Mes op kling, met zware gebruiksre-
touche.  Licht glanzend, zwart gepati-
neerd.  Dit soort klingen zijn hier ui-
terst zeldzaam (toevalstreffer).

Fig.41   Getand mesje op afslag met bifaciale
retouche. Vettig glanzende, donker-
grijze tot zwarte patina.

Fig.42   Afslag met gebruiksretouche.  Diep-
zwarte, vettig glanzende patina op
grijze vuursteen.

Fig.43   Afslag met gebruiksretouche.  Zwarte
patina met lichte glans op grijze vuur-
steen.

Fig.44   Rugmes op afslag.  Zwart gepatineerde,
grijze vuursteen; zeer licht glanzend.

Fig.45   Lange afslag met gebruiksretouche.
Mat, donkergrijs tot zwart gepatineerd.

Fig.46   Afslag met gebruiksretouche.  Zwarte,
licht glanzende patina op grijze vuur-
steen.

Fig.47   Afslag met gebruiksretouche.  Matte,
donkergrijze patina op lichtgrijze vuur-
steen.

Fig.48   Afslag met gebruiksretouche.  Donker-
grij s gepatineerd.

Fig.49   Spitsvomige afslag met gebruiksre-
touche.  Dorsaal komt enig chalcedoon
voor. Matte, zwarte patina op grijze
vuursteen.

Fig.50   Geretoucheerde afslag.  Donkergrijze
patina met lichte glans op lichtgrijze
vuursteen.

Fig.51   Afslag met gebruiksretouche.  Donker-
grijze tot zwarte patina op lichtgrijze
vuursteen.

Fig.52   Kling met gebruiksretouche.  Diepzwart
gepatineerd.

Fig.53   Geretoucheerde kling/mes. Donker-

grijze patina op lichtgrijze vuursteen.
Fig.54   Spitsvomige afslag met lichte ge-

bruiksretouche.  Donkergrij s gepati-
neerd.

Fig.55   Spitsvomige afslag met gebruiksre-
touche. Zwarte patina met vettige
glans.

Fig.56   Getande,  spitsvomige afslag met diep-
zwarte,  licht glanzende patina op grijze
vuursteen.
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Figuur 38

Figuur 40

Fig.57   Spitsschaaí/mes op afslag met fiaaie
retouche.  Diepzwarte patina op grijze
vuursteen.
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Figuur 41

Figuur 39

Fig.58 t/m 61   Productie-afslagen.  Zwart ge-
patineerde,  grijze vuursteen met lichte
glans.



ÁRcf#O£OG/E,  NO.4,  1993

20



ÁRcfJEO£OG/E, NO.4,  1993

Figuur 46
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- Figuur 52

Figuur 54

Figuur 56

Figuur 55
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4.3. 3  Bewerkte Maas-eieren
Deze Clacton-groep kent eveneens, al is het in
zeer geringe aantallen, het gebruik van zoge-
naamde Maas-eieren (rolstenen aflcomstig uit
miocene, mariene afzettingen). Enkelen daar-
van hebben we afgebeeld.

Fig.62   Mes met gebruiksretouche.  Grijze,
licht glanzende patine op grijze vuur-
steen. Grijze cortex.
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Figuur 58

Figuur 59

Figuur 60

Figuur 61

Fig.63   Concaaf geretoucheerd Maas-ei, mo-
gelijk gebruikt als holschaaf. De gere-
toucheerde zijde is donkergrijs gepati-
neerd.  Grijze cortex.

Fig.64   Bewerkt Maas-eitje. Het geretoucheer-
de oppervlak is bruin gepatineerd;  de
cortex is grijs.

Fig.65   Bewerkt Maas-eitje. Bruin gepatineerd.
Fig.66   Boor/steker op Maas-ei. Diepzwarte

patina en grijze cortex.
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Figuur 64
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Figuur 65

8uur 62
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5. DE FOSSIELE BEENDEEEN VAN
KERmRIEL
5.1 De bewerkte beenderen
De hier afgebeelde bewerkte beenderen beho-
ren vrijwel zeker ook tot de Clacton-groep.
Aanwijzingen daartoe zijn, dat ze gelijktijdig
met het lithisch materiaal omhoog kwamen.
Daamaast zijn de botten zeer zwaar gefossili-
seerd; zwaarder nog dan de mammoetbotten
uit de hoger gelegen lagen.  De bewerkings-
sporen zijn voorts van zeer primitieve aard.

Fig.67   Dijbeenftagment van een steppewisent
(Bz.so# prz.scz/s). Aan beide uiteinden  is
deze botsplinter geretoucheerd. Niet
afgebeeld zijn enkele afsplinteringen
aan de binnenkant, die het geheel haar
langgerekte vom geven. De bovenste
spitse punt is mogelijk gebruikt als
schrabber.

Fig.68   Pijpbeenfi.agment (hert?).  De spitse
punt is volledig geretoucheerd  en is
vergelijkbaar met retouche op vuur-
steen. Vemoedelijk werd het werktuig
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Fig.69   Pijpbeenfragment.  De punt is bifaciaal
tot mes geretoucheerd.

Fig.70   Bovenste helft van het spaakbeen van
een hert.  Het stuk is middels bekap-
ping schuin aangepunt.  Mogelijk is dit
bot gebruikt als graafwerktuig.

Fig.71    Scheenbeenfiagment van een jonge
wisent.  Waarschijnlijk is dit bot even-
eens als graaf\verktuig  gebruikt.

Fig.72   Pijpbeenfiagment (hert?),  waarvan de
bovenste zijde tot een beitelachtig
werktuig  is geretoucheerd.

Fig.73   Pijpbeenfiagment (hert?).  Dit stuk is
rondom tot een mes geretoucheerd.

Fi8uur 70

Figuur 69
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5.2 Menselijk bot
Naast deze bewerkte botten is er ook een men-
selijk bot gevonden, waarvan we het sterke
vemoeden hebben dat het bij de Clacton-
groep behoort.

Fig.74   Bovenste helft van een opperambeen
van een mens(achtige). Vanwege de
identieke fossilisatie en vondstom-
standigheden als de al eerder beschre-
ven bewerkte botten, behoort dit bot
mogelijk tot de Clacton-groep.  Als dit
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zo is, zou het dus een bot van een
f7omo e7`ec/2/s zijn.  We durven dit ech-
ter niet met  100% zekerheid te stellen.

6. DISCUSSIE
ln dit hoofdstuk proberen we enkele vragen
die betrekking hebben op de artefacten uit
Kerkdriel te beantwoorden. De eerste vraag die
bij ons opkwam was: is de groep uit Kerkdriel
nu als Acheuléen-groep met veel clacto.i.de
werktuigen, of als een zuivere Clacton-groep te
beschouwen en in hoeverre heeft het proto-
Levallois invloed op de bewerkingstechniek,
zoals die in Kerkdriel  gebezigd is?

Na alle werktuigen en afslagen te heb-
ben bekeken en met andere groepen uit Enge-
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land (Collins  1968,  1969;  Ohel  1978,  1979;
Singer e/ a/.  1973),  Duitsland (Collins  1968;
Toepfer  1968),  België (Cubuc  1976) en Neder-
land (Franssen & Wouters  1979; Peeters ef cz/.
1988) te hebben vergeleken,  lijkt het Kerk-
driel-materiaal toch tot een zuivere Clacton-
groep te behoren. De voor het Acheuléen zo
kenmerkende vuistbijltypen ontbreken hier to-
taal. Nu kan men zeggen dat het toeval kan
zijn dat deze niet zijn gevonden. De kans daar-
op is echter zeer gering, omdat we systema-
tisch alle bewerkte stukken hebben verzameld.
Ook zouden dan, alleen statistisch gezien al,
diverse vuistbijlen gevonden moeten zijn.  We
nemen aan dat onze groep volledig vuistbijl-
vrij  is. Tenslotte geeft de gehele groep  in tech-
nologisch opzicht een zeer homogene indruk;
artefacten zijn alleen door directe harde per-
cussie en/of met de buffertechniek verkregen
en kemen zijn vooral altemerend afgebouwd.

De invloed die het proto-Levallois (dat
wil zeggen een vroege ontwikkeling van de af-
slagproductie volgens ideeën die aan de basis
van het Levallois liggen) op de bewerkings-
technieken in Kerkdriel heeft,  lijkt ons zo be-
zien minimaal of niet aanwezig, omdat slechts
zeer weinig stukken met Levallois-achtige ken-
merken voorkomen. In dit geval kan zeer goed
sprake zijn van toeval, net zoals de weinige
"klingen" eerder als toevalstreffers  zijn te be-

schouwen.
Op de vraag of het Clacton als cultuur

te beschouwen is, willen we het volgende op-
merken;  er zijn groepen, waaronder die van
Kerkdriel,  die zo weinig van andere technie-
ken, dan de Clacton-techniek gebruik maken,
dat toch wel aan een "traditie", danwel  "cul-
tuur" gedacht moet worden.  Bij dit laatste zal
echter eerst een definitie van het begrip  "cul-
tuur" gegeven moeten worden, maar dit gaat
voor dit artikel te ver.

Nu rees er aangaande de techniek nog
een andere vraag: wat was nu het doel van de
Clacton-techniek? Het produceren van afsla-
gen, of waren de afslagen slechts het afval van
de kemwerktuigenproductie? Deze vraag is
voor het Kerkdriel-materiaal  duidelijk te be-
antwoorden.  Het voorkomen van het uiterst ge-
ringe aantal kemwerktuigen en het massaal
voorkomen van gebruikte afslagen en op af-
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slagen geretoucheerde werktuigen geeft aan dat
het in Kerkdriel  ging om de afslagen en niet
om de kemen.  Ook zijn vele kemen demate
gereduceerd (uitgeput) dat er geen fatsoenlijke
afslag meer af te halen was en kon worden
weggeworpen.

Tenslotte blijft alleen nog het pro-
bleem van de geologische context over. Het
Clacton wordt veelal in het Holsteinien ge-
plaatst. Echter,  de laag waaruit de Kerkdriel-
groep stamt, is mogelijk een onderdeel van de
Fomatie van Veghel, die op deze plaats ofwel
uit het Elsterien, ofihrel uit het Cromerien da-
teert.  De fauna die bij de artefacten werd ge-
vonden duidt in tegenstelling tot alle Engelse
groepen op een koude fase.  Ook alle onbe-
werkte botten die uit de artefactvoerende  laag
stammen, zijn van koudeminnende dieren, zo-
als de mammoet en de wolharige neushoom.
In eerste instantie lijkt deze faunasamenstelling
op Eemien te duiden, maar dat zit hier op deze
diepte niet. Tevens zijn de afstammingslijnen
van zowel olifanten als neushooms nog zoda-
nig onzeker,  dat dateringen op basis van fau-
nasamenstelling geringe betrouwbaarheid ge-
ven. Op de vraag hoe oud de eerste echte
mammoet is, zal elke paleontoloog een goed
onderbouwd antwoord schuldig moeten blij-
Ven.
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OVERIGE VONDSTEN UIT DE "ZANDMEREN" BIJ KERKDRIEL

door Olaf Stolzenbach

1. INLEIDING
Buiten de artefacten die door ons aan het
Clactonien zijn toegeschreven, zijn in Kerk-
driel nog veel meer stukken gevonden. Het
gaat om vuurstenen artefacten en beenderen.
Deze botten, die uit alle perioden van het
Laat-Pleistoceen en het Holoceen dateren, zijn
on-bewerkt,  of vertonen sporen die in verband
met slachtwerkzaamheden staan. In dit artikel,
dat aansluit op het artikel over de Clactonien-
groep, beperken we ons uitsluitend tot de ar-
tefacten van vóór de IJzertijd.  De vemoede-
lijke IJzertijd-vondsten zijn namelijk dikwijls
vemengd met materiaal uit de Romeinse tijd
en de vroege Middeleeuwen, waardoor een
datering erg onzeker wordt.

2. ARTEFACTEN VAN MAMMOETB0T
Ook uit de hoger gelegen en dus jongere lagen
bij Kerkdriel kwamen veel mammoetbotten te-
voorschijn. Veruit de meesten zijn onbewerkt,
terwijl ze vaak zware vraatsporen van hyena's
en wolven vertonen.  Deze zijn echter duidelijk
herkenbaar als diepe, afgeronde, vaak enigs-
zins parallel verlopende krassen of groeven,
die niet of nauwelijks kunnen worden verward
met in-tentionele hák- of slijpsporen.  Slechts
een klein aamtal van de duizenden stukken
mammoetbot vertoont onmiskenbare sporen
van menselijke activiteit. Of deze stukken dan
wel middenóaleolithisch, dan wel jongpaleoli-
thisch zijn,  is niet met zekerheid te zeggen.
We nemen aan dat de middenpaleolithische
voorwerpen er het meest archa.i.sch uitzien en
zwaarder gefossiliseerd zijn dan de jongpaleo-
lithische exemplaren.

2.1  Spitsvormen
Fig.  1    Deze spits is gemaakt uit een splinter

van een gespleten rib van een mam-
moet.  Ze is ruw geslepen en niet erg
regelmatig van vom.  De afwerking is
in vergelijking met meso- en neolithi-

sche spitsen archai.sch te noemen.
Fig. 2    0ok deze spits, waarvan de top ont-

breekt,  is gemaákt uit een fiagment
van een mammoetrib, wat duidelijk
aan de botstructuur te zien is. Ze is
iets gladder geslepen dan het eerste
exemplaar.
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Fig. 3    Deze spitsvom is vervaardigd van een
ongespleten mammoetrib,  getuige het
spongiosum tussen de twee vlakke
kanten. Welke fimctie dit aftefact heeft
gehad is onduidelijk; misschien is het
een halffabricaat van een spits zoals
hierboven beschreven.

Fig. 4    Het hier afgebeelde stuk is een spits,
die eveneens van een gespleten mam-
moetrib  is gemaakt. Het is niet gesle-
pen, maar vrij  ruw uitgesneden. Moge-
lijk is dit een primitieve speerpunt.

Fig.  5    Dit stuk is geen echte spits, maar heeft
wel de vom.  Deze "lissoir" is geslepen
en vervaardigd van een gespleten
mammoetrib.  Ook de binnenzijde is
volledig geslepen. Lissoirs werden  in
het Jong-Paleolithicum gebruikt voor
het (met vet) dichtwrijven van huiden.
Het stuk ligt goed in de hand en is
goed afgewerkt.

2.2 Bewerkt ivoor
Fig.  6    Deze splinter ivoor is aan de boven-

zijde duidelijk afgesneden.  Het stuk is
vemoedelijk een afvalstuk van de be-
werking van een mammoetslagtand.

Fig.  7    0ok deze ivoorsplinter is duidelijk af-
gesneden. Aangezien de snijdende kan-
ten verder geen gebruiks-  of slijpspo-
ren vertonen, nemen we aan dat het
een deel van een werktuig, of een af-
valstuk betreft.

2.3 0nder]eggers en graafwerktuig
Fig.  8    Van dit kuitbeen (fibula)  is aan de bo-

venzijde het gewricht verwijderd,  mid-
dels enkele zware klappen met een
chopper of een cleaver.  Aan de onder-
zijde is met grove  slagen een punt ge-
retoucheerd.  Vemoedelijk is het stuk
gebruikt als graafihrerktuig.  De fossili-
satie wijst op een middenpaleolithische
ouderdom.

Fig.  9    Dit combinatiewerktuig is gemaakt van
een  "boegsplinter" van een opperam-
been (humerus) van een mammoet.
Enerzijds  is dit stuk als onderlegger
(aambeeld) gebruikt,  getuige enkele
zware slag-maksporen, die figuur ga

>¥=:ii-
Fi8uur 3
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Figuur 7

Figuur 6

toont.  Anderzijds  is het ofwel  als
graafiverktuig,  ofwel als hakwerktuig
gebruikt.  Figuur gb toont duidelijke"oppervlakte retouche" , veroorzaakt

door zware  slagen. Hierdoor  is een
"scherpe" snede ontstaan. Dit stuk is

zwaar gefossiliseerd en is vemoedelijk
van middenpaleolithische ouderdom.

Fig.10   Dit artefact  is vervaardigd  van een
scheenbeen van een jonge mammoet.
Aan de voorzijde van het bot bevindt
zich een door hakken sterk versplinterd
vlak van ca.  5  x 9 centimeter.  Figuur
10a geeft hiervan een detail.  Deze spo-
ren zijn veroorzaakt door het intensief
hakken met een scherp (stenen) voor-
werp.  Mogelijk is dit stuk als een soort
hakblok gebruikt.

Fig.11   Helaas is deze onderlegger,  gemaakt
van een stuk mammoetrib, aan beide
uiteinden recent beschadigd, zodat de
oorspronkelijke vom en lengte niet
meer zijn vast te stellen. De kerven
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zijn opvallend diep en scheip gemar-
keerd, hetgeen op harde slagen met/op
een scherp en hard voorwerp  duidt.

Fig.12   Deze, aan beide uiteinden afgehakte
ellepijp vertoont duidelijk snij- en
schrabbersporen aan de vlakke kant.
Waarschijnlijk heeft dit stuk gediend
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Figuur  11

Figuur  10
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Fi8uur  13

als onderlegger voor de huidbewer-
king.  De schrabbersporen (figuur  12a)
zijn waarschijnlijk ontstaan door het
uitschieten van de schrabber tijdens het
ontvliezen van een huid. Figuur  12b
toont diepe "hiepen" die kunnen zijn
ontstaan bij het afl{orten van een bot
met een zware,  scherpe steen.

Fig.13   Dit rechter dijbeen, waarvan beide ge-

wrichten ontbreken,  is aan de achter-
zijde duidelijk als onderlegger voor
snijwerkzaamheden gebruikt.  Over
vrijwel de gehele lengte komen krassen
voor (figuur  13a;  de krassen zijn moei-
lijk fotografeerbaar  door het fijne ka-
rakter alsmede door de donkere kleur
van het bot, dat voor weinig contrast
zorgt.  Aan de bovenzijde  is het bot
met een aantal zware slagen afgekort.
Aan de onderzijde  is het gewricht ver-
wijderd als gevolg van vraat door hy-
ena's.  Dit laatste duidt op een pleisto-
cene ouderdom;  we hebben dan ver-
moedelijk te maken met een midden-
paleolithisch stuk.
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Fig.14   Dit diep zwart gekleurde bot  is aan de
onderzijde recent gebroken.  Aan de
bovenzijde is de haak van het elle-
booggewricht verwijderd  en op de aan-
zet daarvan zijn zware slijpsporen aan-
wezig (figuur  14a).  Op het platte vlak
zijn verder diverse snijsporen aanwe-
zig,  die duiden op het gebruik als on-
derlegger.  Een verdere bijzonderheid  is
dat dit bot alle water afstoot.  Dit komt
door spekvetten, waardoor zich aan de
binnenzijde fijne,  zoutachtige kristal-
letjes hebben gevomd.

Fig.15   Het betreft hier een,  helaas recent ge-
broken punt van een stoottand van een
mammoet.  Op de onderste 25  centi-
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meter van het stuk zijn zware, zeer
diepe inkepingen, zoals die worden
veroorzaakt met een hachereau of een
chopper,  aanwezig.  Verder zijn aan de
punt diverse slijtvlakken waameem-
baar,  die echter zijn ontstaan door het
sneeuwruimen door de mammoet zelf.
De slag-, haksporen zijn geenszins van
natuurlijke aard.  In onze collectie be-
vinden zich tientallen andere  stoot-
tandfl.agmenten  met bots- en  stootspo-
ren.  Deze zijn echter veel onregelma-
tiger en van een volkomen andere ha-
bitus.
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3. ENKELE ANDERE VUURSTENEN AR-
TEFACTEN
ln het voorgaande artikel over de Clacton-
groep werd aangegeven dat dit materiaal don-
kergrijs tot zwart gepatineerd is. We hebben te
Kerkdriel  ook enkele totaal verschillend gepa-
tineerde artefacten gevonden. Deze stukken la-
ten ook verschillende bewerkingstechnieken
zien. Het gaat om materiaal met een Levallois-
karakter (voorbewerkt  slagvlak en productie-
vlak van een schildpadkem).
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Fig.16   Deze Levallois-afslag is mat tot glan-
zend,  lichtgrijs gepatineerd.  Het distale
uiteinde is tot een schrabber geretou-
cheerd.  Het kleine restslagvlak toont
duidelijke sporen van voorbewerking.
Helaas is een deel van de basis recent
beschadigd.

Fig.17   Het afgebeelde stuk is een afslagmes
van grijze, chocoladebruin gepatineer-
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Figuur  18

de vuursteen. Aan de rechterzijde zijn
onder de retouche duidelijk de slagen
te herkennen, waamee de kem was
voorgemodeleerd.

Fig.18   Dit lichtbruin,  grijzig artefact  is ver-
moedelijk een gebroken Levallois-
kling.  Aan de zijkanten is duidelijke
gebruiksretouche waameembaar.  Ook
dit artefact heeft een geprepareerd rest-
slagvlak.

Fig.19   Klingetje met gebruiksretouche,  met
een bruin-zwarte,  glanzende patina.
Het is duidelijk vanuit een voorbe-
werkt slagvlak geslagen.

Fig.20   Deze afslag is te classificeren als een
afslag, zoals die vrijkomt bij de retou-
chering van o.a.  vuistbijlen.  Het is
eveneens bruin-zwart van kleur en
heeft een sterke glanspatina.

4. ARTEFACTEN VAN RENDIERGEWEI/-
BOT
Botten, maar vooral geweien van rendieren en
herten zijn voor de prehistorische mens altijd
een gewild materiaal  geweest. Er werden ge-
reedschappen, maar ook kunstvoorwerpen van
gemaakt. De bewerkte stukken van het rendier,
die we bij Kerkdriel hebben gevonden, zijn
geen van allen echt zwaar gefossiliseerd en vrij
goed bewerkt.  Dit alles duidt ons inziens op
een jongpaleolithische ouderdom.  Of het hier
om Ahrensburg,  Tjonger of nog ouder gaat,
kunnen we niet zeggen.
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Figuur  19

Figuur 20

Fig.21   Dit rechter af\verpstangetje van een
vrouwelijk of een jong mamelijk ren-
dier is aan het boveneinde afgesneden.
Aan de kant waar het door het rendier
van de kop is gestoten, is de rozen-
krans vrijwel compleet weggeschuurd.
Ook is boven en gedeeltelijk uit de
oogtak een stuk weggesneden en ge-
slepen (zie figuur 21a).  Op de binnen-
bocht van de stang komen over een
lengte van ±  12 centimeter sporen
voor, die zouden kunnen ontstaan bij
het steil retoucheren (afdrukken) van
klingetjes (zie figuur 21b).  De bijwer-
king die figuur 21a toont, staat waar-
schijnlijk in verband met een betere
handzaamheid van het retouchoir.  Als
het stuk met het ondereinde onder de
oksel wordt geklemd en het bovenein-
de met de hand wordt vastgehouden,
op zo'n manier dat de bocht de ami
volgt, dan ligt het prima "in de hand"
om als retouchoir te dienen. De sporen
wijzen hier ook op.

Fig.22   Van deze forse rechter tak van een
mannelijk rendier is de oogtak afge-
broken.  Ook aan de bovenzijde is de
stang afgebroken,  maar nu intentioneel,
middels zware slagen met een scherpe
steen. Op de breuk van de oogtak zijn
afiondingen en verbrijzelingen te zien
die duiden op het gebruik als slagvoor-
werp of een korte Lyngby-bijl (zie
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Figuur 21
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figuur 22a). Net onder de breuk van de
stand bevinden zich twee diepe en één
minder diepe, parallel  lopende steker-
sporen   (zie  figuur 22b).  Ook zijn en-
kele diagonaal  lopende krasjes waar-
neembaar.  Men heeft uit dit stuk waar-
schijnlijk een spits of harpoen willen
maken, maar heeft dit in een vroeg
stadium opgegeven.

Fig.23   0p dit kleine geweifi.agmentje  is aan
de bovenzijde eindeloos gehakt en ge-
klopt.  Er zitten honderden kerfies en
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putjes in het bot.  Waartoe dit gediend
heeft  is onduidelijk.  Aan de onderzijde
is het stuk grof afgebroken.

Fig.24   Deze priem  is gemaakt van een spaak-
been (radius) van een rendier.  Het stuk
is aan de bovenzijde zorgvuldig gepo-
lijst; aan de onderzijde  is het door
schaven gemodelleerd om  de scherpe
randen te verwijderen en het beter in
de hand te laten liggen. Vemoedelijk
is dit werktuig gebruikt bij  het door-
boren van huiden.



ÁRCHEO£OGÍE, No.4,  1993

Fig.25   Dit kleine stukje rendiergewei kan
worden opgevat als afval. Het is over-
dekt met snij- en stekersporen. Dit
kleine stukje geeft aan dat het gewei
ook ter plaatse is bewerkt en dus niet
is amgevoerd.

Fig.26   Het enige stuk met een jongpaleolithi-
sche ouderdom dat we als "kunst" wil-
len opvatten, is dit stuk afwerpstang
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dat aan de bovenzijde is afgesneden.
Ook de oogtak is weggewerkt.  Op de
stang zitten enkele diepe haksporen.
Het gedeelte bij de rozenkrans, de
stangaanzet en oogtak is gegraveerd tot
een gestyleerde rendierkop.  Rechts
boven aan de rozenkrans is duidelijk
een oor uitgegutst, terwijl ook een oog
en de bek primitief,  doch duidelijk zijn
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aangegeven. Het graveren  is meer met
een soort gutstechniek dan met een
kerftechniek uitgevoerd. Helaas is het
stuk door de inwerking van het klimaat

nogal aan verwering onderhevig ge-
weest. Niettemin beschouwen we het
als een onmiskenbare uiting van kunst.



ÁRcfíEo£oG/E, No.4,  1993

5. nmso-"EOLITHISCIIE BENEN AR-
TEFACTEN
Het Mesolithicum en Neolithicum worden  in
zandwinningen vaak alleen vertegenwoordigd-
door een enkele, uit edelhertgewei gemaakte
bijl of hak. In Kerkdriel hebben we wat meer,
doch niet erg veel  stukken uit deze periodes

gevonden. De datering berust of op overeen-
komsten van een specifieke kleur/fossilisatie
gekoppeld aan zekere meso-/neolithische stuk-
ken uit Kerkdriel,  ofwel op typo-/technologi-
sche kenmerken.  We hebben bewust de temi
meso-/neolithisch gebruikt, omdat vaak geen
verder onderscheid kan worden gemaakt.

Fig.27   Het eerste stuk is een basisbijl, zo ge-
noemd omdat ze is vervaardigd uit de
basis (kopaanhechting) van een edel-
hertgewei (in dit geval een rechter
tak); het was het eerste stuk dat echt
dateerbaar bleek. De ták is op natuur-
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lijke wijze afgeworpen.  De oog- en
ijstak zijn, voor zover deze ontwikkeld
waren, verwijderd en afgerond.  Verder
is er een snede aan de bijl gemaakt
door de stang ±  15 centimeter boven
de basis door te zagen/snijden en deze
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snede te slijpen. Tenslotte is de bijl
doorboord;  deze doorboring  is nage-
noeg kaarsrecht en dus niet conisch of
biconisch. Dergelijke conische vomen
duiden op het doorboren met een ste-
nen (ruim)boor.  Kaarsrechte doorborin-
gen ontstaan, wanneer wordt geboord
met de vioolstrijkstokmethode of de
boogboor.  Een hol pijpbeen of een
holle tak van een vlier wordt dan met
zand, dat dient als schuumiddel ge-
vuld. De pees van de boog wordt ver-
volgens om de pijp gewikkeld; de pijp
wordt op het te doorboren object ge-
drukt, terwijl met de boog voor de
benodigde rotatie wordt gezorgd.  We
vemoeden dat deze relatief geavan-
ceerde techniek eerder op een Neoli-
thicum dan op een Mesolithicum duidt.

Fig.28   Dit artefact is een drukstang gemaakt
uit een oogtak van een edelhert.  Het
stuk vertoont aan het dikke uiteinde
duidelijke hak- en snijsporen. Verder is
het op deze plaats opvallend netjes
afgewerkt.  Elders op het oppervlak
komen eveneens haksporen voor.  Het
gedeelte waar het werktuig bij  gebruik
in de hand werd gehouden (net onder
de punt) is door het schuren nog glad-
der gemaakt dan het van nature al was.
Tenslotte toont de punt duidelijk ver-
brijzelings- en druksporen,  die zijn
ontstaan door het gebruik. Dergelijke
standen werden gebruikt voor het aan-
brengen van oppervlakteretouche op
vuurstenen artefacten.

Fig.29   Deze hamer is gemaakt van een af-
werpstang van een edelhert.  De basis
is met de oogtak van de hoofdtak af-
gesneden. Doordat het stuk lang aan de
oppervlakte heeft gelegen, is de opper-
vlaktelaag van het gewei op de oogtak
grotendeels afgebladderd.  Daardoor
zijn ook alle sporen verloren  gegaan.
Wel zijn op de kant waar de stang is
doorgesneden veel verbrijzelingen te
zien. Het stuk is ons inziens als hamer
gebmikt en ligt voor dit doel ook goed
in de hand.
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Fig.30   0bjectnummer 30  lijkt in eerste instan-
tie een aívalstuk van de geweibewer-
king te zijn. Het oppervlak vertoont
vele stekersporen. De rechter zijde is
nadien echter aangeslepen en het is
goed mogelijk dat het als mes of
schraper heeft gediend.

Fig.31   Uit welk stuk bot deze spits is vervaar-
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Figuur 32
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digd,  is niet meer waameembaar.  Wel
moet het van een pijpbeen van hert,
paard of rund gaan. Door de slij-
ping/polijsting zijn alle verdere ken-
merken verdwenen.  We zien deze spits
als een pijlpunt.

Fig.32   0ok deze spits is over het gehele op-
pervlak geslepen. Toch kan nog wor-
den vastgesteld dat ze is vervaardigd
van een middenvoetsbeen van een hert
of een rund. Voor een pijlpunt lijkt het
stuk wat aan de grote kant; mogelijk
gaat het om een speerpunt of een
priem.

Fig.33   Van deze spits is zowel de top als de
basis afgebroken.  Ze is echter geheel
geslepen geweest.

Fig.34   Dit schouderblad van een hert of rund
is ons inziens gebruikt als een schep.
De kam is daartoe vrijwel geheel ver-
wijderd.  Schepjes als deze komen ook
veel in de IJzertijd voor.  Ze werden
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dan ofivel direct in de hand, ofwel ge-
steeld gebruikt.  Puur op basis van de
primitieve afiverking en de zwaardere
fossilisatie dan alle zekere IJzertijd-
botten uit Kerkdriel menen we dat dit
stuk weer wel uit het Meso-/Neolithi-
cum zou kunnen dateren.

Fig.35   0bject 35  is een mes/sikkel gemaakt
uit een bekken van een rund.  Het blad
van het bekken is met drie zware bijl-
slagen van het stuk verwijderd.  Ook
het zitbeen en het schaambeen zijn
afgehakt. Verder is de uitstulpende
kom van het gewricht voor meer dan
de helft weggehakt. De reeds van na-
ture redelijk scherpe rand  is nog scher-
per geslepen, waardoor het stuk uit-
stekend als mes of sikkel bruikbaar
was. De zone waar het artefact werd
vastgehouden vertoont afrondingen die
door de handen zijn veroorzaakt.  Als
het een sikkel is geweest km dat op
landbouw duiden, hetgeen dan weer op
Neolithicum zou kunnen wijzen.

Fig.36   De kleur en fossilisatiegraad van dit
stuk wijzen richting Meso-/Neolithi-
cum. Het gaat om een gespleten rib-
fiagment van een paard of een rund,
dat aan beide uiteinden is bijgeslepen.
Deze bewerking maakt het stuk uiter-
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mate geschikt als een tweezijdige guts.
Gezien de fiagiliteit van het materiaal
lijkt een gebruik op huid het meest
waarschijnlijk. Op hout zou het te snel
stuk kunnen gam.

6. GERETOUCHEERDE B0TTEN EN
HOUDERS
Gedurende alle perioden zijn bij  het slachten
van dieren botten vrijgekomen. Naast het ge-
wone slachtaftal, waaronder ook veel geffag-
menteerde botten voorkomen en de mooi af-
gewerkte stukken, zoals beschreven in het vo-
rige hoofdstuk, werden ook een aantal, duide-
1íjk als werktuig gebruikte exemplaren met een
zeer primitieve bewerking gevonden. Ik doel
hier op bewerkt botmateriaal, zoals dat al in de
oudpaleolithische Oldowan-culturen voorkomt.

Deze types zijn echter tot in de histo-
rische tijd gebruikt.  Dergelijke werktuigen
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Figuur 35
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hadden voor de toenmalige mens het voordeel
dat ze evenals bijvoorbeeld choppers snel te
máken waren. Ze waren effectief in gebruik en
ging er een stuk, dan werd hij weggeworpen
en vervangen door een nieuwe. Dit gemak is
voor de archeoloog vaak een ongemak. Door
het kortstondige gebruik zijn er dikwijls wei-
nig slijtage- en/of gebruikssporen waameem-
baar.  We beperken ons hier dan ook tot de
meer duidelijke exemplaren.  Overtuigende
stukken zijn er,  in tegenstelling tot twijfelach-
tige stukken maar weinig.  De kleur en fossili-
satie vm deze artefacten duiden op een meso-
/neolithische ouderdom,  hoewel niet uit te
sluiten valt dat zich onder het materiaal  ook
materiaal uit de Brons- en/of IJzertijd bevindt.

Fig.37   Dit fiagment van een middenvoetsbeen
van een rund is aan de bovenzijde tot
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Figuur 38

een beitel geretoucheerd.  Deze is hier-
mee uitemate geschikt voor de bewer-
king van hout.

Fig.38   Het betreft hier een fiagment van een
middenhandsbeen van een rund dat is
gespleten en aan de bovenzijde aan-
gepunt. Het stuk is goed bruikbaar als
priemmoor;  het "handvat" is door ge-
bruik totaal gladgesleten.

Fig.39   Deze  "punt" is vervaardigd van een
pijpbeenffagment van een oeros of
wisent, wat van de dikte van het com-

pactum af te leiden is. Ze is in een
spitse vom uitgeretoucheerd.

Fig.40   Deze figuur toont een houder van een
spaakbeen van rund. Dergelijke hou-
ders dienden als handvat voor stenen
of andere benen werktuigen.  Stukken
als deze onderscheiden zich alleen van
het slachtafval door de aanwezigheid
van schachtingssporen aan de binnen-
kant. Indien deze sporen ontbreken,
beschouwen wij  ze als slachtafval.

Fig.41   Dit scheenbeenffagment van een mnd
is aan de bovenzijde aangepunt, terwijl
het gewricht is verwijderd, waardoor
schachtingsmogelijkheden (aan een
steel) ontstaan. Mogelijk betreft het
hier een soori houweel.

Fig.42   Dit stuk is vergelijkbaar met het in
figuur 37 afgebeelde artefact. Nu staat
de snede echter 90°  gedraaid ten op-
zichte van die van figuur 37. Ook hier
betreft het een middenvoetsbeen van
een rund.

Fig.43   Deze steker of boor,  die is vervaardigd
uit een spaakbeen van een rund, ver-
toont afi.ondingssporen veroorzaakt
door het in de hand houden van het
werktuig.

Fig.44   Dit type werktuig is mogelijk gebruikt
om te graveren of om huiden mee te
bewerken. Het is het meest voorko-
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mende type. Het is echter ook het type
dat het makkelijkst met slachtaftal te
verwarren  is. Alleen als de "snede"
duidelijke retouches vertoont, be-
schouwen we het als werktuig.

Fig.45   Deze figuur toont de mooiste houder
die we te Kerkdriel hebben gevonden.
Ze is gemaakt uit het spaakbeen van
een rund en vertoont aan de binnen-
kant zware schachtingssporen, veroor-
zaakt door een stenen werktuig.  Ook is
het "handvat" door gebruik behoorlijk
afgerond.

Fig.46   Dit werktuig  is een van de mooist ge-
retoucheerde  stukken en is werkelijk
over het oppervlak geretoucheerd.
Wederom  is het gemaakt van een
spaakbeen van een rund.  Er zijn ge-
bruikssporen waameembaar,  zij het
niet veel, wat wijst op een beperkt
gebruik.

Fig.47   Bij dit stuk is een duidelijke boorpunt
waameembaar.  Het is te betwijfelen of
dit exemplaar ooit gebruikt is vanwege
het ontbreken van gebruikssporen, ten-
zij  de gebruiksduur heel kort is ge-
weest of het te bewerken materiaal
geen duidelijk herkenbare sporen ach-
ter laat. Misschien werd het ook niet

goed bevonden en weggeworpen.  Het
basismateriaal is eveneens weer een
spaakbeen van een rund.

Fig.48   Aan dit stuk pijpbeen van een hoefdier
is als het ware een weerhaak geretou-
cheerd. Deze weerhaak is echter be-
hoorlijk scherp. Het stuk heeft moge-
lijk als een soor[ "Stanley-mes" ge-
diend.

Fig.49   Dit scheenbeenfiagment van een hert is
zodanig geretoucheerd dat het een punt
met een weerhaak heeft gekregen. In
deze vom zou het op een stok gescho-
ven kunnen worden om dan als een
harpoen te dienen.

Fig.50   Deze afbeelding toont een echte speer-
punt of dolk en is vervaardigd van een
scheenbeen van een paard of rund.

Fig.51   Deze spits is een van de best geretou-
cheerde stukken. Het is gedeeltelijk
bifaciaal geretoucheerd en kan als
speerpunt gediend hebben. Het is ge-
maakt van een pijpbeen van een paard
of een rund.
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7. AMULETTEN/IIANGERTJES
Evenals de huidige mens heeft de prehistori-
sche mens altijd het gebruik van amuletten
gekend. Ze werden met zich meegedragen,  los
in een buidel, aan een riem of om de nek.
Veelal worden aan amuletten allerlei genees-
krachtige of magische eigenschappen toege-
kend. Er zijn ongetwijfeld hangertjes geweest
die door de prehistorische mens om deze reden
werden gedragen. Er moeten er echter ook ve-
le zijn geweest die een "gewone" fimctie heb-
ben gehad, bijvoorbeeld als slijpsteentje of als
priem (het gaat dan eigenlijk niet meer om
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amuletten of hangertjes).  Wij prefereren  echter
de stelling dat, zolang niet aannemelijk te ma-
ken valt dat ook de prehistorische mens be-
paalde eigenschappen aan het voorwerp toe-
kende, het voorwerp gewoon als hangertje
moet worden gezien. Op basis van kleur en
fossilisatie behoren de meeste stukken toe aan
de meso-/neolithische groep.

Fig.52   Het eerste hangertje is, evenals de vol-
gende twee vervaardigd uit een
scheenbeen van een schaap. Dit stuk is
gespleten en vervolgens doorboord met
een stenen boortje.

Fig.53   Dit stuk is waarschijnlijk een halffa-
bricaat van een hangerije (dit geldt ook
voor het volgende hangertje).  Het is
afgehákt, maar gedeeltelijk doorboord.
Er is vanuit één kant een conisch
gaatje aangebracht, zoals dat kan met
een stenen boortje.

Fig.54   Het derde hangertje  is duidelijk aan
een touwtje bevestigd geweest. De
sporen hiervan zijn te zien als uitslij-
tingen van het gat naar boven. De punt
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Figuur 52

Figuur 54

Figuur 55  .
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van het stuk is bijgeretoucheerd en
mogelijk als schrabbertje gebruikt.

Fig.55   Dit hangertje is van een zwart kwart-
sietisch gesteente gemaakt en is over
het gehele oppervlak gepolijst. Waar-
schijnlijk is het oorspronkelijk langer
geweest, maar het is op de breuk op-
nieuw gepolijst. De doorboring  is bi-
conisch van vom.  Misschien betreft
het hier een polsbeschemer, hoewel
deze artefacten meestal twee doorbo-
ringen per uiteinde veftonen.  Op één
zijde zijn enkele krassen aangebracht,
waarvan de flmctie nog onduidelijk is.
Hangertjes als deze komen reeds in de
j ongpaleolithische Ahrensburg-cultuur
voor, maar worden ook in het Mesoli-
thicum nog teruggevonden.

Fig.56   Dit exemplaar is werkelijk bijzonder.
Het is gemaakt uit een oog-   of ijstak -
van een edelhert,  is uitgehold en rijk-
versierd.  De eerste indruk die dit stuk
wellicht maakt,  is die van een middel-
eeuwse kmithoom.  We kunnen echter
verschillende argumenten geven die te-
gen deze interpretatie pleiten.  Een
kruithoom heeft altijd aan de spitse
kant een "schenkopening" om het kruit
in de loop van het geweer te kunnen
gieten. Deze mogelijkheid ontbreekt bij
dit stuk volledig.  Op de plaats waar
deze opening zou moeten zitten,  is een
gestyleerde paardekop (?) gegraveerd,
waarvan de snuit, die dwars doorboord
is, is afgebroken.  Het is dus geen
kruidhoom,  maar veeleer een hanger
die om iemands nek werd gedragen.
Misschien is het predikaat  "Arz/í.cJe#-
hoom" beter op zijn plaats, maar of
zich kruiden in de hoom hebben be-
vonden is natuurlijk niet aantoonbaar.
In de hoom bevindt zich nu wat "zand-
steen".

De hoom is in de lengterich-
ting zevenhoekig bij gesneden/-gesle-
pen. Vergelijkbare  sporen bleken bij
experimenten met recent materiaal be-
ter met een stuk vuursteen na te boot-
sen, dan met een stalen mes. De ma-
nier waarop de tak van de hoofdstang
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is losgemaakt, door middel van meer-
voudige zaaggroeven,  is kenmerkend
voor het werken met vuursteen. Met
een metalen zaag wordt meestal ge-
woon doorgezaagd, omdat het zaagsel
goed lost en het blad regelmatiger van
dikte is. Een stenen mes wordt te snel
te dik en is dus ongeschikt om een ge-
wei in één rechte lijn door te zagen.
Het tweevoudig doorboorde lipje ver-
toont conische doorboringen,  wat vol-
gens ons weer wijst op het gebruik van
vuursteen. Verder zijn de snijsporen
die zijn ontstaan bij het graveren van
het kopje, en vooral het oog, makke-
lijker met een vuurstenen steker dan
met een stalen mes te maken.

We interpreteren het kopje als
dat van een paard, mede door de aan-
zet van de voor paarden zo karákteris-
tieke kaaklijn. We sluiten echter niet
uit dat het een hertekop moet voorstel-
len. In dat geval zou de "rijk" versier-
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de nek misschien een gewei kunnen
symboliseren.

Na het stuk nauwkeurig te
hebben bestudeerd en geëxperimen-
teerd te hebben met recent materiaal
en navraag te hebben gedaan naar ver-
gelijkbare stukken uit de literatuur,
komen wij tot de overtuiging dat het
stuk in ieder geval met vuursteen is
bewerkt. Het lijkt dan onvemijdelijk
te moeten concluderen dat het stuk uit
de steentijd dateert. Aangezien verge-
1ijkbare stukken ons noch uit de histo-
rische, noch `uit de prehistorische tijd-
vakken.bekend zijn, laten we iedere
verdere datering over aan de kennis,
dan wel fantasie van de lezer.  Mis-
schien dat er in de toekomst meer dui-
delijkheid komt over de datering van
dit en andere stukken.

Fig.57   Dit voorwerp  is weliswaar geen han-
ger, maar past toch het beste in dit
hoofdstuk. Het is een fi.agment van een
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benen fluitje.  De oorspronkelijke
grootte is onbekend, daar het fluitje
aan beide uiteinden (oudtijds) is afge-
broken.  Op de breuken zijn de resten
van andere gaatjes te zien.

3. BRONSTIJD
De Bronstijd is in dit gebied maar mager ver-
tegenwoordigd. Zeker Bronstijd-materiaal is
uitemate zeldzaam. Kerkdriel heeft dan ook
maar enkele stukken opgeleverd.

Fig.58   Dit speerpuntje is door een collega-
amateurarcheoloog te Kerkdriel gevon-
den en door ruil  in onze collectie op-
genomen.  Het is een klein type speer-
punt dat waarschijnlijk stamt uit de
late Midden- of de Late-Bronstijd.`     Exact vergelijkbare types zijn ons niet

bekend, ook niet uit de bekende litera-
tuur die door Butler over de Europeese
Bonstijd werd geschreven. De hals
vomt het grootste deel van de punt en
vertoont twee gaatjes in de zijkant, die
gediend hebben als boorpengaten.

Figuur 59

Fig.59   Deze donkerbruin gepatineerde pijlpunt
is vervaardigd van translucide vuur-
steen en dateert vemoedelijk uit de
Bronstijd (Vroege of Midden-Bron-
stijd). Dergelijke types komen in deze
periode wel meer voor.
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We denken dat er in de Bronstijd in het gebied
bij Kerkdriel weinig bewoning heeft plaatsge-
had. Dit staat in schril contrast met de IJzer-
tijd, die in het gehele gebied rondom Kerkdriel
massaal vertegenwoordigd wordt door vooral
aardewerk.
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EEN VUISTBIJL UIT DE IJSSEL BIJ LATHUM

door Olaf Stolzenbach

Op een donderdag,  begin december  1992 zoch-
ten vader en zoon Wim en Frank van Esch uit
het Brabantse Heesch in de uiterwaarden van
de IJssel ter hoogte van Lathum (gemeente
Angerlo) naar botten en tanden van pleistocene
zoogdieren.  Zij  letten behalve op botten en
kiezen, ook op vuurstenen voorwerpen.  Deze
oplettendheid werd uiteindelijk beloond door
de vondst van een vuistbijl op één van de
grindhopen van een baggerbedrijf.

Elke twee maanden bezoeken de heren
van Esch de auteur dezes voor de deteminatie
en eventuele conservering van de botvondsten.
Deze keer kwam er na enkele kisten met bot-
teri, een stuk vuursteen op tafel. De gezichten
straalden hoop uit:  "Hebben we het goed ge-
zien?" En ja hoor,  ze hadden het goed gezien.
Ik heb ze gefeliciteerd met deze, voor Neder-
land best bijzondere vondst. Later is het stuk,
tezamen met een later nog te publiceren spits
uit rendiergewei,  door ruiling in de collectie
van de auteur beland.

Op deze vindplaats, die bekend staat
als de  "Lathumse Plas", zijn in de afgelopen
decennia tijdens baggerwerkzaamheden door
verschillende verzamelaars veel interessante
botten en voorwerpen gevonden. Deze voor-
werpen stamden meestal uit vroeghistorische
tijden,  zoals de Romeinse tijd en de Middel-

eeuwen.  Ook zijn er,  zij  het minder veelvuldig,
voorwerpen uit de steentijd aan het licht ge-
komen, waaronder enkele gewei-artefacten  uit
het Meso-/Neolithicum, maar enkele vuurste-
nen, middenpaleolithische artefacten.  Hiervan
werden er eerder gepubliceerd in het tijdschrift
de Archaeologische Berichten (Harties, C. &
Wouters, A.1981 :  Artefákten van het Midden-
Acheuléen uit Lathum. 4rc%cïeo/ogj.sc%e Be-
ri.c%/e#, 9:91-7)  en door dr.  Bosscha-Erdbrink.

De vuistbijl moet oorspronkelijk ca.
142 mm lang en 89 mm breed zijn geweest; de
precieze  lengte moet worden geschat als ge-
volg van een beschadiging aan de top door de
baggerwerkzaamheden.  De vuursteen is licht-
grijs van kleur en iets donkergrijs,  vet glan-
zend gepatineerd.  Waarschijnlijk is de vuistbijl
gemaakt uit een zorgvuldig bijgewerkte Leval-
lois-kem.  Typologisch gezien behoort ze tot de
hartvomige vuistbij len (óz/tzce cort7!/orme).
Bifaces als deze zijn in Nederland ook in de
stuwwallen bij Rhenen en Veenendaal gevon-
den en worden dan toegeschreven aan het
Midden-Acheuléen (zie o.a.  Franssen, C.J.H. &
Wouters, A.M.1981 :  Het Oud-Paleolithicum
in de Nederlandse stuwwallen. 11  Midden-
AicheM+éeín. Archaeologische Beríchten, 9..6-
90).  De ouderdom zou nabij  de  180.000 jaar
liggen.

Figuur  1   De vuistbijl van Lathum,  gevonden door Wim en Frank van Esch (tekening van Frans Somers  op
ware grootte).
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PALEOLITHICUM TE OUD-TURNHOUT (BELGIE)

door Cyriel Verbeek

1. INLEIDING
Toen ik in het plaatselijk Berí.c%/e#ó/ac7 las dat
in het museum van de heemkundekring "Cor-
sendonca vzw" in Oud-Tumhout vuurstenen
werktuigen tentoongesteld werden, besloot ik
eens een kijkje te gaan nemen. Bedoelde arte-
facten wamen enkele vondsten uit het Mesoli-
thicum en uit jongere perioden,  gedaan door
Gustaaf Aerts. Een grote tentoonstellingskast
die enkele honderden witte kleiaarden pijpe-
koppen en steelfiagmenten bevatte, trok niet
direct mijn aandacht. Toen ik de kast echter
wat nauwkeuriger bekeek, bleek zij ook nog
andere vondsten te bevatten, die gedaan wer-
den tijdens het zoeken naar pijpen. Het ging
o.a.  om enkele silexen. Een van de stukken
viel, gezien zijn archa.i.sch karakter,  bijzonder
op (fig.  1, nr.  4).  Ik zocht contact met de vin-
der, Gust Sels, en verkreeg toestemming om
deze vondst te bestuderen. Bij mijn bezoek aan
hem haalde hij een doosje tevoorschijn waarin
zich nog drie andere paleolithische artefacten
(fig.  1,  nrs.  1,2  en 3) bevonden.

2. VmpLAATS
De vindplaats bevindt zich ten noorden van de
gemeente Oud-Tumhout (provincie Antwerpen,
België), tussen de gehuchten Schuurhoven en
Heieinde, langs de linkeroever van de Oostho-
vense loop.  Deze loop heeft zich plaatselijk
vrij  diep in het landschap ingesneden. Vanuit
de vindplaats is er in de noord-westrichting
een hoogteverschil van zes meter over een af-
stand van nauwelijks vijflionderd meter.

Gezien de vinder over verschillende
hectaren naar pijpekoppen zocht, kon hij zich
de exacte vindplaats van de artefacten niet her-
inneren. Hopelijk zullen nieuwe vondsten ons
hierover een beter beeld geven (zie naschrift).
Over de stratigrafische opbouw zijn alsnog
geen gegevens voorhanden.  Een boring lijkt
aangewezen wanneer de vindplaats beter ge-
localiseerd is. De vindplaats beantwoordt wel

aan soortgelijke plaatsen waar bijvoorbeeld in
Noord-Brabant,  oud- en middenpaleolithische
artefacten gevonden worden, namelijk in oude
rivierdalen:  onder andere in Bladel, Eersel,
Bakel, Etten en Den Hout.

In Noord-Brabant worden deze artefac-
ten dikwijls gevonden in de dagzomende For-
matie van Sterksel. Deze afzettingen, een puin-
kegel van de Maas uit het Cromer en het Min-
del-glaciaal, reiken niet tot in Oud-Tumhout.
Ten noordoosten van Poppel en Arendonk is
deze fomatie aanwezig en vomt ruwweg de
grens tussen Nederland en België. Op de site
zijn dan ook praktisch geen natuurlijke stenen
aan de oppervlákte aanwezig.

3. BEsclml]vlNG VAN DE ARTEFAc-
TEN (figuur  1)
3.1. Biface type couteau:  biface á dos court
Het artefact is gemaakt op een vorstsplijting
van een grijs middelgrove silex. Het heeft een
bruine patina en een glanspatina. Aan de ran-
den zijn kryoturbatieretouches waar te nemen
die lichter van kleur en dus subrecent zijn.
Verder konden één kras en drukkegeltjes wor-
den waargenomen, echter geen ftictieglans.  De
maximale afinetingen bedragen:  lengte 4,21
cm, breedte 4,03  cm en dikte  1,49 cm.

3.2. Rac]oir simple droit
Deze schaver van een grijs fijnkorrelige  silex
is gemaakt op een vorstsplijting. De ventrale
zijde heeft enige afslagnegatieven om het ar-
tefact een goede vom te geven. De wit-blau-
wige glanspatina is vooral op de witte patina
zwaar opgelost. Vanaf de linker dorsale zijde
naar het midden toe lijkt het oud gepatineerd
en opgelost silexdeel op een pseudo-cortex.  De
kryoturbatieretouches komen vooral dorsaal op
de bovenzijde en ventraal op de onderzijde
voor en ook enigzins op het werkvlak.  Op de
ventrale zijde komen enkele oude krassen van
voor de fabricatie voor. Afigeronde ribben zijn
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Figuur  1   Enkele artefacten vam Oud-Turnhout (voor een beschrijving zie de tekst; tekenihgen op ware
grootte door P.  Dijkstra).
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ontstaan door gelifluctie en oplossingsver-
schijnselen. Afinetingen:  lengte 6,72 cm,
breedte 4,68 cm, dikte  1,49 cm.

3.3. Biface cordiforme (?)
Van deze micro-biface werd de punt afgebro-
ken door vorstinwerking.  De zware witte pa-
tina heeft lichte oplossingsverschijnselen over
het gehele oppervlak.  De bovenkant is iets
licht blauwig gepatineerd. De randen en ribben
zijn afgerond door gelifluctie en oplossingsver-
schijnselen. Ook kon ffictieglans vastgesteld
worden.  Het artefact heeft bijna geen kryotur-
batieretouches. Afinetingen:  lengte 3,06 cm,
breedte 3,19 cm, dikte  1,84 cm.

3.4. Biface á dos: couteau bifacial
Het stuk is gemaakt van een Mioceen gerolde
Maassilex van rood-bruine middelgrove kwa-
liteit. De pseudo-cortex heeft zware oplos-
singsverschijnselen. Het geheel is wit gepati-
neerd en met glanspatina bedekt. De bewerkte
randen hebben kryoturbatieretouches.  In het
midden van de ventrale zijde bevindt zich een
oude vorstsplijting die doffer is dan de rest
van het bewerkte oppervlak. Ventraal komen
op de punt enkele krassen voor die mogelijk
ontstaan zijn door gebruik. Afinetingen:  lengte
6,51  cm, breedte 4,51  cm, dikte 2,25  cm.

4. INTERPRETATIE EN DATERING
Het moge duidelijk zijn dat we weinig gege-
vens hebben om deze vondsten te dateren en te
interpreteren.  De exacte vindplaats gestaafd
met meerdere vondsten, die zeker te verwach-
ten zijn, zouden ons hierbij  zeker helpen.

De stukken lijken tot een micro-indus-
trie te behoren, wat ook weer met meerdere
vondsten gestaafd moet worden. Duidelijk
moge ook zijn dat deze stenen niet representa-
tief zijn voor een industrie: debitagestukken
ontbreken.  Er werd duidelijk selectief ingeza-
meld: het artificiële karákter ervm werd niet
onderkend.  Het is daarom verbazend en te be-
wonderen dat de vinder, zonder echte kennis
terzake, de stukken als mogelijk niet natuurlijk
meenam. Of rookte de Neanderthaler reeds
pijp!  Van een micro-industrie kan men volgens
mij  slechts spreken wanneer basismateriaal (si-
lex enz.) voorhanden is om macro-artefacten te

maken en dat men bewust voor microlitisatie
gekozen heeft.

Het is moeilijk op basis van vier arte-
facten te zeggen of deze tot het Acheuléen of
het Moustérien behoren.  Ook een plaatsing in
de tijd op typologische basis is niet veramt-
woord. Algemeen wordt gesteld dat het Mid-
den-Paleolithicum  in België vooral te situeren
is tussen  120.000 en 70.000 BP. Recenter zou
het slechts sporadisch voorkomen.

Al met al zijn dit weinig indrukwek-
kende conclusies. Het belang ligt er mijn in-
ziens meer in dat deze vondsten zowat de eer-
ste zijn die in de Noorderkempen van deze
ouderdom gevonden zijn. Vrijwel zeker gaat
het om samenhorende vondsten. Het zijn geen
losse toevalstreffers.  Deze vondsten zetten
hopelijk de "amateurarcheologen" in de regio
ertoe aan om meer doelgericht naar paleolithi-
sche artefacten te zoeken. Deze zijn vooral op
de hellingen van oude rivierdalen te verwach-
ten.

5. DANKWOORD
Rest mij de heemkundekring "Corsendonca
vzw" en voomamelijk de vinder, Gust Sels, te
bedanken voor de mogelijkheid die zij boden
om deze vondsten te bestuderen. Een speciaal
woord van dank wil ik richten tot Pieter Dijk-
stra die de voortreffelijke tekeningen maákte
en de oppervlákteverschijnselen onder de mi-
croscoop bestudeerde. Eveneens voor zijn be-
langloze inzet waamee hij mij zijn kennis van
de steentijd bijbracht.

Poppel,  februari  1991

NASCHRIFT
Recentelijk kon door intensieve prospektie, in
samenwerking met Adri Jansen en Pieter Dijk-
stra, de herkomst vam boven beschreven arte-
facten worden vastgesteld. De site bevindt zich
op een  150-tal m van de Oosthovense loop op
een flauwe helling. Bij deze prospektie werden
een aantal nieuwe vondsten gedaan. Naast en-
kele produktie-afslagen en een kemftgment
werden ook een pointed choppingtool en twee
kleine bifaces gevonden. Een paár afslagen
wijzen op de produktie van vuistbijlen. De
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10CM

Figuur 2   Tekening van het bodemprofiel,  zoals dat te Oud-Turnhout werd aangetroffem Voor een toelich-
ting zie de tekst.
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pointed choppingtool is vervaardigd uit een
maaseitje van grijswitte translucide vuursteen
van goede kwaliteit.  Een biface (biface cordi-
fome)  is door de vorst gespleten. De andere
(biface cordifome allongé) is intakt en heeft
een witte patina.

Gezien het aantal vondsten leek het
interessant op deze plaats het profiel  eens na-
der te bekijken. De eigenaar van het perceel,
Gust Geudens, gaf hiervoor welwillend toe-
stemming.  Samen met Piet van Gisbergen en
Adri Jansen werd een put van 0,8 m bij  1,2 m
en  1,4 m diepte uitgegraven.  Bij het schoon-
maken van het profiel kwamen op  1  m diepte
(ca.  80 cm onder de ploegvoor) drie artefacten
uit de wand.  Deze stukken bevonden zich alle
op hetzelfde niveau. Een van deze stukken was
wederom een kleine biface (biface cordifome)
en  lag horizontaal  in de  laag.  Deze  "z.77 s7./#"
aitefacten zijn blauwwit gepatineerd en ver-
vaardigd uit grijswitte vuursteen. Zij zijn ech-
ter niet vers en matig gerold.

De  "j.7? s7.Íw"  situatie is  interessant, ver-
mits er in deze regio slechts enkele artefacten
van dergelijke ouderdom gekend zijn. Dit zijn
meestal oppervlaktevondsten zonder archeolo-
gische context. Daarom werd aan Prof.  P.M.
Vemeersch en Philip van Peer ', Laboratorium
voor Prehistorie (K.U.  Leuven),  gevraagd het
profiel ter plaatse te komen bekijken. Na be-
studering kwamen zij tot het besluit dat het
wenselijk was hier een opgraving te plannen.
Deze opgraving zal  in de zomer van  1993,
onder leiding van Philip van Peer,  plaats heb-
ben.

De opbouw van het profiel (fig.  2), dat
nader bij de opgraving zal worden bestudeerd,
ziet er ruwweg als volgt uit:

-  onder de bouwvoor (fig.  2:  A) bevin-
den zich vrij  grove, witgewassen zan-
den (fig.  2:  8) die onder begrensd zijn
door een dun kleibandje;
- onder voomoemde zanden bevinden
zich zanden (fig.  2:  C) die vrij  leem-
rijk zijn en waarin roestvlekken van
reductie van ijzer zijn waar te nemen;
naar onder toe, tot aan de artefactvoe-
rende  laag, zijn deze iets minder leem-
rijk en veftonen een duidelijke ge-
laagdheid;

- de artefacten zelf bevinden zich op
een erosieniveau (fig.  2:  D) die de af-
zettingen heeft afgesneden; enkele
bruine fi-bers kunnen erop wijzen dat
hier ook veen weggeërodeerd is. Onder
deze laag, die als een dun wit bandje
te volgen was, worden de zanden vrij
snel leem- tot kleirijk;
- daaronder bevindt zich een tot 20 cm
dikke gekryoturbeerde veenlaag (fig.
2:E);

Prof.  P.M. Vemeersch verklaarde dat de
meeste van deze zandafzettingen van eolische
oorsprong zijn. Zo kon geen grindbandje op-
gemerkt worden, dat zou kunnen wijzen op
een fluviatiele afzetting.  Dit profiel toont ge-
lijkenis met een nabij gelegen kleigroevewand,
die destijds door wijlen Prof.  J. De Ploey 2
werd bestudeerd.  Deze groeve is gelegen te
Ravels aan de Hogemierdse heide, langs de
rechteroever van de Oosthovense loop. Hier
bevond zich boven een gekryoturbeerde veen-
laag wel een grindlaagje vemengd met gro-
vere stenen. Deze afzettingen behoren tot wat
Prof.  De Ploey noemt de Fomatie van St.
Lenaerts (70.000-30.000  BP),  afgezet na het
Eem-interglaciaal.

Deze fomatie is meestal gelegen op
een kleisubstraat. Tijdens het Oud-Pleistoceen
werd de Noorderkempen,  gedurende de wame
periodes van het Tiglien en het Waalien,  inge-
nomen door een wadlandschap. In de getijden-
werking van de zee werden zeer fijne mica-
houdende wadzanden en klei afgezet.  In het
zuiden was een schonegebied,  op de plaats
van het huidig waterscheidingsvlak van het
Schelde- en Maasbekken, waarin hoofdzakelijk
klei werd afgezet. Door regressie van de zee,
tijdens het Eburonien en het Menapien, be-
hoorde dit gebied tot het continent.  De Ploey
sluit niet uit dat gedurende het Cromerien op-
nieuw klei werd afgezet.  De site is gelegen na-
bij het voomoemde waterscheidingsvlak.

Na het Eemien nam de temperatuur af
en ontstond een taigalandschap. Door toename
van de relatieve vochtigheid, als gevolg van de
veminderde evotranspiratie,  ontstonden veen-
fomaties die niet te vereenzelvigen zijn met
klimatologische oscillaties. Dit open parkland-
schap bestond vooral  uit Á/#cis, Be/#/cz en Pz.-
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#g/§. Verder ziet men een toename van Grc}mí.-
neae, Cyperaceae eïn vooTaLI Ericales.

Door verdere verkoeling ontstond een
vochtige parktoendra.  Het vochtige klimaat
weerspiegelde zich in de uitbreiding van ErJ.-
ccr/es en de verspoeling van sedimenten. Door
kryoturbatie werden de veenfomaties ver-
stoord. Deze verstoring was intenser naamate
het veen jonger was. Tevens was er een sterke
eolische activiteit.

In een continentaal-koud klimaat ont-
stond later een boomloze toendra.  Door lokale
verstuivingen werden stuifzanden afgezet.  Uit-
eindelijk werd allochtone löss afgezet.

Tijdens de Fomatie van St. Lenaerts
is er een evolutie van het Eem-bos naar een
toendra.vast te stellen. Naamiate het kouder
werd ziet men de boompollen afliemen en de
niet-boompollen toenemen. De veenvorming
(fig.  2:  E) en de sedimentatie van stuifzanden
en löss (fig.  2:  C) is in het profiel  waameem-
baar.  Tussenliggende sedimenten zijn aan lo-
kale erosie onderhevig geweest. Alhoewel we
een datering in het Eem-interglaciaal niet wil-
len uitsluiten lijkt het verantwoord,  op basis
van de beschikbare gegevens, de artefacten in
de laatste ijstijd (70.000-30.000  BP) te plaat-
sen. De Ploey merkte reeds op dat de meeste
Eem-bodems in de Noorderkempen wegge-
erodeerd zijn. Ook werd reeds vastgesteld dat
het veen weinig organisch materiaal bevat.
Pollenanalyse van het veen biedt mogelijk
chronologische perspectieven.

De ligging van de artefacten blijkt dus
niet ideaal te zijn. Toch kunnen we stellen dat
zij  slechts een geringe horizontale verplaatsing
moeten gekend hebben. Anders zou het bijna
niet mogelijk zijn om drie artefacten uit de
profielwand te bergen. De grond uit de put
zelf werd trouwens niet gecontroleerd op de
aanwezigheid van artefacten.  Door erosie kun-
nen deze vertikaal verplaatst en enigzins ver-
spreid zijn.  De oppervlakteverschijnselen zou-
den erop kunnen wijzen dat zij vrij  lang aan
de oppervlákte hebben gelegen. De opgraving
zal moeten uitmaken of de artefacten zich bo-
ven of onder de afzettingen bevonden, die later
weer door erosie zijn verdwenen.  Een opgra-
ving is toch wenselijk gezien de mogelijke
concentratie van de artefacten en gezien het

feit dat betere omstandigheden in deze streek
niet te verwachten zijn.

Een open vraag blijft het nog hoe het
komt dat artefacten aan de oppervlakte ver-
zameld kunnen worden en dat de ";.# §Í.Íw"
vondsten zich ongeveer  1  m onder het maai-
veld bevinden. Wel werden recentelijk draina-
gebuizen op  1,6 m diepte aangebracht.  De eer-
ste oppervlaktevondsten dateren echter van
voor deze werken. Aan de zijkant van de akker
werd vroeger een gat gegraven, dat gevuld
werd met boomstronken. Gezien de oppervlak-
tevondsten vrij ver vam deze kuil gedaan zijn,
is het onwaarschijnlijk dat deze werken arte-
facten aan de oppervlakte hebben gebracht.
Mogelijk dagzoomden de artefacten hellingop-
waarts en kunnen ze door smeltwater helling-
afwaarts getransporteerd zijn. Indien deze ver-
onderstelling juist zou zijn, kunnen we te ma-
ken hebben met een vrij  grote site. Op basis
van vergelijking tussen de oppervlaktevondsten
en de  "j.J? §z.Í#" artefacten  is het onwaarschijn-
lijk dat we te máken zouden hebben met twee
verschillende industrieën.

De industrie is gekenmerkt door bifaci-
aal bewerkte artefacten.  De geringe afinetingen
(3-7  cm) zijn meer dan waarschijnlijk te wijten
aan de beschikbare grondstof. Het gebruik van
de Levalloistechniek kon niet vastgesteld wor-
den. Dit kan te wijten zijn aan de beschikbare
grondstof (Levallois is grondstofverslindend),
of het beperkt aantal vondsten dat we nu ken-
nen.

Vele vragen en veronderstellingen zul-
len door de opgraving beantwoord moeten
worden.  Wij willen de lezer dan ook verwijzen
naar de eerste resultaten van de opgraving die
gepubliceerd zullen worden in de volgende
Notae Praehistoricae, begi\n 1994.

Poppel, januari  1993

Noten
1.  Wij  willen Prof.  P.M.  Vemieersch en Philip van
Peer danken voor hun belangstelling, gedane waar-
nemingen en adviezen bij het tot stand komen vam
het naschrift.
2.  De Ploey,  J.  (1961):  Morfologie en Kwartair-
stratigrafie van de Noorderkempen.  Ácfcr Geog7.czp-
hica Lovanie"iia, \ .
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EEN TJONGER II-WERKPLAATS IN DE DRUNENSE DUINEN

door Hannes Brummer

Dankzij het droge, wame weer en de nodige
wind van het voorjaar van  1992, vond ik half
mei, tijdens mijn wekelijkse bezoeken aan de
Drunense Duinen, een kem op een plaats waar
ik nog geen vondsten had gedaan. Vijftien me-
ter zuidelijker had ik op een beperkte plaats 3
kemen,  20 schrabbers, 4 halve schrabbers, 2
stekers, 6 stekerafslagen,  5  complete en 5  ge-
broken tjongerspitsen gevonden. Enkele spitsen
en schrabbers zijn grof en groot, een klassiek
Tjonger, maar het grootste deel is een typisch
Tjonger 11,  met een duidelijk microlithisch ka-
rakter.  Deze groep was verstoord en vemengd
met een Tjonger 1 en een Tjonger 11.

Op  1 juni  1992 was ik weer op de

plek alwaar ik eerder de kem had gevonden.
Door een samenloop van omstandigheden, na-
melijk droogte,  zon, veel wind, geen voertui-
gen en ruiters te paard, vond ik op een kleine
oppervlakte tientallen doffe afslagen. Deze
waren niet eerder blootgesteld aan wind, zon
of regen.  Ik heb de plaats toen gemarkeerd
met een paar stokjes. Op twee juni ben ik, ge-
wapend met twee troffels,  één fototoestel en
mijn zoon Genit terug gegaan. De vindplaats
bevond zich op een witte fijne zandlaag, over-
gaand in witte leem en enigszins afliellend
naar het westen (fig.  1).

Wij zijn begonnen met schaven en de
afslagen kwamen al gauw in het zicht. Dan
opeens iets groots...een retouchoir en 5  centi-
meter verder een tweede retouchoir.  Eén bleek
intensief gebruikt te zijn. Nog geen 20 centi-
meter verwijderd van de beide retouchoirs (fig.
2, nrs.  33  en 34)  lagen een tiental schrabbers
(fig.  2, nrs.  13-22) op een hoopje met een
doorsnee van  10 centimeter.

Mij zijn retouchoirs uit de Drunense
Duinen onbekend. Het feit dat de tien schrab-
bers er vlak voor lagen, deed mij denken aan
iemand die de schrabbers eerst heeft geretou-
cheerd en daama is opgestaan met achterlating
van zijn gereedschap. De zeer vele miniscule
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stukjes vuursteen in de directe omgeving van
de twee retouchoirs gaven aan dat de schrab-
bers ter plaatse zijn gemaakt.

De tweede concentratie schrabbers om-
vatte  10  stuks (fig.  2,  nrs.  23-32),  die ver-
spreid lagen over een klein oppervlak van 20
centi-meter doorsnee en verder rechts van de
eerder genoemde retouchoirs.  Het werd mij
duidelijk dat het hier ging om een in zijn ge-
heel niet verstoord en goed bewaard gebleven
kampementje. We zijn doorgegaan met het
schaven en hebben alles op zijn plaats laten
liggen.

Er werd een 5-tal dikke rode okerplek-
ken gevonden op deze site. Maar de grootste
venassing vond mijn zoon Gerrit in het uiter-
ste westen van de site. Een wonderlijk mooi
haardje vond hij. Eigenlijk te mooi om er aan
te komen. Ik wilde het weer onder het zand
stoppen, maar na er diep over nagedacht te
hebben, hebben we het toch uitgegraven. Ver-
wachte recente activiteiten van militairen of
dagjesmensen hadden deze plaats toch ver-
stoord. Het haardje had een doorsnede van 32
centimeter en was 20 centimeter diep en in een
komvom uitgegraven in de leem. Ook kwa-
men er uit het haardje  12 schrabbers, waarvan
er 7 gebroken waren (fig.  2, nrs.  1-12).  Twee
gebroken schrabbers zijn te reconstrueren,
omdat hier ook de restanten van gevonden zijn
(fig.  2, nrs.  1  en 2).  Aan de noordwest zijde
van het haardje lagen 9 stukjes gecalcineerd
bot. Twee stukjes passen aan elkaar en vomen
tezamen een schedeldakje van drie centimeter
groot. Noordoostelijk van het haardje lagen 49
stukken van potboi.lers die deels nog aan el-
kaar passen. Het totale ge-wicht bedraagt  157
gram. Op het grootste stuk zit een vlek van
rode oker.

Temidden van de afslagen lagen nog
een schrabbertje, een afslagmesje, een gere-
toucheerd gebroken klingetje, een steker, één
stukje geretoucheerd kwartsietlei dat jammer-
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Figuur  1   Verspreidingskaartje van de Tjonger lI-werkplaats in de Drunense Duinen.   Verklaring bij  de
legenda:  1  = haardje (komvomig  en 22 cm diep), 2 = schrabbers,  3  = retouchoirs, 4 = potboilers,  5  =
afslagen, klingen, kem,  stekers,  stekerafslagen, 6 = verbrand bot.

lijk genoeg is gebroken (fig.  2, nrs.  35-40) en
een afgeknot afslagje.

Totaal zijn er op deze vindplaats ver-
zameld:
- 2 kemen waarvan er één 4 passende afslagen
heeft;
-  566 afslagen, waarvan er velen toebehoren
aan de kem met de passende afslagen;
- 33  schrabbers, waarvan er slechts één buiten
de vemelde concentraties valt;
-  1  steker (opmerkelijk weinig!);
-  1  afgeknotte kling;
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-  1  afslagmesje;
-  1  geretoucheerd gebroken klingetje;
-  1  AA-steker;
-  1  geretoucheerd,  gebroken stukje kwartsietlei.

Verder:
-157 gram potboilers (49  stukken);
- 4 gram verbrand bot;
- houtskoolresten en door oker verkleurd zand.

Opmerkelijk is verder het ontbreken
van spitsen. Mogelijk heeft op deze plaats het
verwerken van huiden en been plaatsgevonden
en ook het nuttigen van een maaltijd, waarbij
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Figuur 2   Diverse artefacten uit de Drunense Duinen (ware grootte; tekeningen F.  Somers).
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het haardvuur gebruikt werd.  Zoals reeds ver-
meld is, valt het microlithische karakter van
het materiaal direkt op.

Na 36 foto's gemaakt te hebben, kwam
ik thuisgekomen tot de bittere ontdekking dat
er géén rolletje  in het toestel zat...

Gebruikte literatuur
OOSTRUM, F.J. van (1964):  De Loonse en

***

Drunense  Duinen.  A4le/ Ga7cse7!  rro#,  14: 131-
92.

SOMERS, F.  (1984):  Een Tjonger lI-concen-
tratie  in de Drunense Duinen. 14rc%cíeo/og;.sc%e
Ber;.c%/e#,14: 109-12.

SOMERS, F.  (1988):  Een vondstgroep uit het
Jong-Paleolithicum.  Á4:e/ GcÍ77se7c  r7'o#,  38: 180-
1.

HAULE VI -"KOK'S BOSJE"

door P. Houtsma & P. Dijkstra

1. INLEIDING
Het was in november  1972 dat een orkaan
door Nederland en Noord-Duitsland trok, ge-
volgd door een tweede in april  1973.  Enige
tijd later vond drs. A. van der Velde,  die an-
derhalve kilometer oostelijk van de vindplaats
woont, op de plek waar een door de stom ont-
wortelde boom   het heidedek opengescheurd
had, enkele vuursteenartefacten.

Wij hebben toen op 24 maart  1973  een
proefsleufje gemaakt met A. van der Velde, R.
Jansen en R. Nolles. Dat leverde acht artefac-
ten op:  twee afvalstukken, één afslag, vier ge-
broken klingen en een AA-steker (figuur  5, nr.
5).  Aan de hand van een foto die toen gemaakt
is, hebben we negen jaar later getracht de lo-
catie van het proefsleufie terug te vinden, wat
echter niet is gelukt.  We kunnen dus niet met
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100% zekerheid zeggen of de acht artefacten
bij  de concentratie behoren, hoewel dat wel
zeer waarschijnlijk is.

De naam Haule betekent waarschijnlijk
"zandrug".  Wel, op deze zandrug liggen bin-

nen een afstand van twee kilometer, één pale-
olithische en vijf mesolithische vindplaatsen
(figuur  1).  Wij  hebben deze site de naam
"Kok's Bosje" gegeven als een herinnering aan

Lambertus Kok,  in leven eigenaar van het ho-
tel "Het Bruin Paard"  in Haulerwijk.  Behalve
hotelier was Kok ook jager, boer, bosbouwer
en heideontginner.

2. HET TERREIN
De sites Haule 11,  IV, V en Vl  liggen alle vier
in de nabijheid van een veenplas, de "Blau-
stimtsjedobbe", de dobbe van de zwarte stem,
een vogel die hier vroeger talrijk broedde. In
het tenein van de opgraving (Top.  kaart
1:25.000 blad:  11F   Marum,  coörd.  216.65/
562.70)  liggen een aantal Noord-Zuid  lopende
afwateringsgreppels van meer dan vijftig meter
lengte.  Deze greppels lopen evenwijdig, met
een onderlinge afstand van ongeveer acht me-
ter.  Het terrein  ligt naar verhouding vrij  laag.

1

Figuur 2   Stratigrafische situatie op Haule VI.

Het is een uitgestoven vlakte die  's winters
onder water stond. Door wind-erosie zijn de A
en B-horizont van de heidepodzol verdwe-
nen.Uit de hoogte van de intakt gebleven stuk-
ken die voor erosie gespaard zijn, kan men
afleiden dat de vondsten ongeveer vijftig cen-
timeter hoger hebben gelegen. Ze liggen dus
niet meer in situ, maar zijn ca. vijftig centi-
meter vertikaal verplaatst.

Zoals gezegd, deze uitgestoven vlakte
was in de winter vochtig. Later in het voorjaar
en in de zomer is het zand weer gaan stuiven
en werden de artefacten opnieuw met een laag
stuifzand bedekt (figuur 2).  Door zorgvuldig
afschaven met een vlijmscherpe schop konden
vele zaken weer zichtbaar gemaakt worden,
zoals de afdrukken van de hoeven van heide-
schapen, voetafdrukken van laarzen en wagen-
sporen in de vochtige bodem (figuur 3).  Het
zand waarop de silexartefacten liggen is waar-
schijnlijk Jong Dekzand 1.  In het profiel  en in
het horizontale vlák zijn "ffost-cracks" (vorst-
scheuren) duidelijk zichtbaar. Aan de zuidkant
van de veenplas ligt een laag zwart veen met
daaronder een vrij  dikke laag gyttja. De oudste
afzettingen in deze dobbe kunnen dus wel uit

Figuur  1   Locatie van Haulevl in het landschap. Verklaring van de legenda:  1  = veen, 2 = dagzomend jong
dekzand, 3  = ouder dekzand en grondmorene,  4 = keileemrug.
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Figuur 3   Haule VI  "Kok's Bosje"  1982:  afdruk van schoenzool en schapehoef (foto van dia nr.  14).

het Laat-Glaciaal  stammen.

3. DE OPGRAVING
Deze heeft geduurd van s juni tot 4 oktober
1982.  Daarbij  is met de  schop  116 m2 afge-
schaafd. Al het zand is droog gezeefd, bij een
maaswijdte van 4x4 millimeter. Elke schaaf-
vondst is schaal  1 :10 op millimeterpapier  in-

getekend (figuur 4).  Ieder artefákt is aan de
achterkant voorzien van datum en inventaris-
nummer, terwijl in een lijst de nummers en co-
ordinaten zijn aangegeven. Elk afzonderlijk ar-
tefákt is opgeborgen  in een plastic zakje met
het inventarisnummer,  de datum en de coör-
dinaten. Deze coördinaten zijn aangegeven ten
opzichte van een vijftig meter lange Noord-
Zuid lijn. Noord-  en zuidpunt zijn gemarkeerd
door twee betonijzers die zich momenteel on-
der het maaiveld bevinden, waar ze eventueel
weer kunnen worden opgespoord.

Omdat de vondsten op een secundair
niveau liggen, had het geen zin om ook de
hoogte in te meten.  Het vondstniveau ligt op
ruim  6 m +N.A.P.  en praktisch horizontaal.  Er
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is opgegraven tot de nullijn (zie figuur 4).  De
vondsten vomen één samenhangend geheel.
Er zijn geen lakprofielen gemaakt, wel foto's,
tekeningen en dia's.

4. DE VONDSTEN
Het feit dat door de winderosie het oorspron-
kelijke woonvlak verdwenen is, heeft tot ge-
volg dat voor een absolute of relatieve ouder-
domsbepaling drie záken niet toegepast kunnen
worden, namelijk:

1.  de dekzandstratigrafie:  de Laag van Usselo
ontbreekt (figuur 2);

2.  de pollenanalyse:  geen veen of gyttja;
3. de C[4-bepaling:  geen houtskool (haardjes).

Toch zullen we trachten via een verdeling van
de werktuigtypen tot een cultuurtoewijzing te
komen.

Ondanks de geringe hoeveelheid (811
stuks) arte£ákten is het wel duidelijk dat Haule
VI-"Kok's Bosje" J2z.e/ tot het Boreaal-Atlan-
tisch Mesolithicum behoort dat hier veel wordt
aangetroffen.  Microlithische vomen, zoals bij-
voorbeeld steilgeretoucheerde klingetjes dunner
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dan 4 millimeter ("microlithic blunted backed
blades", c/  Bohmers & Wouters  1962),  trape-
zia en driehoeken,  ontbreken namelijk.'

Bij  een verdeling  in werktypen zouden
we kunnen onderscheiden:
1.  spitsen
2.  steilgeretoucheerde klingftagmenten dikker

dan 4 millimeter (dit zijn mogelijk ook ge-
bruikte spitsen. Door Bohmers & Wouters
"backed blades" genoemd).

3.  schrabbers
4.  stekers
5.  stekerafslagen en microstekers
6.  klingen
7.  kemen
8. kemvemieuwingsstukken
9.  afslagen
10.  brokken (afval)
1 1 .  getande/gekerfde werktuigen

De spitsen
ln hun artikel over de Ahrensburgkultuur van
Geldrop beschrijven Bohmers & Wouters
(1962)  op pagina 21  (figuur  1,  nrs.  27 t/m  29)
een aantal spitsen, die als atypische kerfspitsen
worden geklassificeerd.  Eén stuk (nr.  27) heeft
dezelfde lichte conectieretouche  als die van
Haule (figuur  5, nr.  1). Nr.  2 (figuur  5) kan
worden gezien als een Zonhovenspits of,  zo
men wil, B-spits met basisretouche. Beide ty-
pen worden ook in de vroegste fases van de
Pinnbergkultuur gevonden.  Spits nr.  3  (figuur
5)  is een B-spits.

Steilgeretoucheerde kling
Figuur 6 nr.  20-442 laat een fiagment van een
steilgeretoucheerde kling, dikker dan 4 milli-
meter zien, dat ge.i.nterpreteerd zou kunnen
worden als een gebroken macrolithische spits).

Schïabbers
De schrabbers (figuur  5  nr.  19,  figuur 6 nrs.  5
t/m  16) zijn vertegenwoordigd met  13  stuks en
komen minder fiequent voor dan. de stekers.

Met uitzondering van één exemplaar
(figuur  6 nr.  10), waarvan de lengte met één
millimeter twee maal de breedte overtreft,  zijn
alle schrabbers kort.  Ze doen dan ook meer
aan het Mesolithicum dan aan het Paleolithi-
cum denken, hoe-wel enkele stukken (nrs.  6 en

8) de typische, waaiervomige schrabberkap
hebben, zoals ze ook in de Tjonger-groepen
voorkomen.

Het stuk   van figuur 6 nr.  7  is geen
schrabber, maar een afgeknotte kling.

Stekers
Onder de stekers kunnen verscheidene typen
worden beschreven:

*A-stekers (figuur  5  nrs.  4-337,  6-743,  7-14,

12-119);
*AA-stekers (figuur  5  nrs.  5,  8-194,  9-369);
*RA-stekers (figuur  5  nrs.  2-178,  13-573,

14-120,   15-137,   16-615);
*Meervoudige stekers (figuur  5  nr.  10-416,

figuur 6 nr.  1-193).  De steker van figuur 6 nr.
1-193  past goed in het Jong-Paleolithicum.  Het
stuk bestaat uit twee aaneenpassende delen en
vomt daamee een zgn.  "joint". Beide stukken
lagen ca.  80 centimeter van elkaar vandaan.
Het bovenste deel op de tekening is gecraquel-
leerd.

Boogsteker (figuur  5  nr.  11-809)2
*Kemsteker (figuur  7 nr.  1-257);
*Meervoudige kemsteker (figuur 6 nr.  3-

493).
Evenals de schrabbers zijn de meeste

stekers (13  van de  17) geslagen op afslagen.

Stekerafislagen/microsteker
ln totaal zijn 7 stekerafslagen aangetroffen;
deze zijn niet getekend.  Er werd   één micros-
teker (figuur  s nr.  12-422) gevonden.

Klingen
Het aantal hele klingen beperkt zich tot 25, dat
is slechts 3,45% van het tötaal aantal gevonden
stukken silex. Figuur s beeldt een aantal hele
(13-690),  geretoucheerde (1-298)  en gebroken
(12-172;  figuur  7  nr.  2) klingen af.

Kernen
Hiervan werden er 25  gevonden. Veel kemen
uit de opgraving, waarvan wij er hier slechts
twee afbeelden  (figuur  s nrs.  11-289,  15-243),
hebben dezelfde manier van bewerking.

Kemvernieuwingsstukken
ln totaal werden  13 kemvemieuwingsstukken
aangetroffen  (figuur  s nr.  3-359);  het exem-
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Figuur 6   Artefacten van Haule VI-"Kok's Bosje".
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Figuur 7   Twee artefacten van Haule VI-"Kok's Bosje".

plaar van figuur 6 nr.  19-275  is gebruikt.

G etande/gekerf ide w erkiuigen
Een belangrijk deel van de artefáktengroep van
Haule VI -"Kok's Bosje" omvat getande en ge-
kerfde werktuigen en klingen en afslagen met
deels goede, fijne gebruiksretouches (figuur 5
nr.  20, 21,  figuur  s nrs.  4,  5,  7,  8, 9).  In het
algemeen heeft men via de gebruikssporen-
analyse kunnen vaststellen dat de gekerfde en
getande werktuigen zijn gebruikt voor het za-
gen en schaven van zowel hout als bot. Over-
zien we de gehele werktuiginventaris van
Haule VI -"Kok's Bosje", dan vallen enkele
zaken op:

1) de meeste werktuigen zijn gemaakt van
afslagen en het aantal klingen is gering; het is
een afslagkultuur;

2) de schrabbers zijn op één stuk na kort;
3) er zijn meer stekers dan schrabbers;
4) er werd een redelijke hoeveelheid gekerf-

de werktuigen aangetroffen.
De eerste twee punten doen ons den-

ken aan een Tjonger-fase.  Echter de drie spit-
sen zijn niet typisch voor het Tjongerién.  De
atypische kerfspits (figuur  5  nr.  1-340) zou
men ook een B-spits met conectiekerf kunnen
noemen (zie ook Newell  1972).  De B-spits
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met basisretouche (figuur  5  nr.  2-649)  is een
typische Zonhovenspits (De Laet  1974) die
o.a.  in het Ahrensburgien (Vessem, Geldrop,
Neer, Remouchamps) veel voorkomt, wat ook
geldt voor de eerder genoemde atypische kerf-
spits. Figuur 5  nr.  3  is een gebroken  B-spits.

Nu kennen we een Vroeg-Mesolithi-
cum dat stratigrafisch en palynologisch is ge-
dateerd, namelijk uit een late fase van de jon-
gere Dryas, eventueel op de overgang naar het
Preboreaal.  Dit Vroeg-Mesolithicum  is opge-
graven door Alffed Rust (1958)  op de Pinn-
berg, Ahrensburg bij Hamburg. Hij  schrijft
daarover:

"Eine besonders aufffällige Note erhält die

Pimbergstufie dwch die Tatsache dass in
ihr so gut wie keine aus Klingen herge-
stellten Geräte vorhanden sind."

Dit oudste Mesolithicum vm de Pinn-
berg dat hij duidelijk afgrenst van de daarbo-
ven liggende lagen, heeft wel wat overeen-
komsten met Haule VI -"Kok's Bosje". Men
zou het "Epi-Ahrensburgien" kunnen noemen.
Rust spreekt van "Kulturschicht"  1A en  18 en
het is interessant om deze eens te vergelijken
met Haule VI -"Kok's Bosje".
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Figuur s   Artefacten van Haule VI-"Kok's Bosje".
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PINNBERG IA-lB
-atypische kerfspitsen
-Gravettespitsen (Tafel  11  nrs.  10,14,18)

-backed blades

-Zonhovenspits
-B-spitsen (Tafel  13  nrs.  13,15  t/m  18,  20,  21)
-korte  schrabbers (20-29)
-stekers,  plomp en dik (15-16)
-kembijlen  in  18
-steelspitsen in  lA, waarvan één typisch en twee
die meer lijken op atypische kerfspitsen

-weinig typische, afgeknotte klingen

Er is dus een zekere overeenkomst tussen de
beide vindplaatsen. Naar onze opvatting neigt
Haule VI -"Kok's Bosje" naar een overgang
van het Epi-Ahrensburgien naar een vroegme-
solithische kultuur, maar het aantal artefákten
is te gering om tot een correcte kultuurtoewij-
zing te kunnen komen. Behalve dat we een
aantal gidsartefackten hebben, zoals de atypi-
sche kerfspits, Zonhovenspits, afgeknotte
kling,  blijft er nog een mogelijkheid over.

Doordat men naar alle mogelijke ver-
gelijkingen zoekt en test, is men de laatste tijd
meer naar de soorten vuursteen die de prehis-
torische mens gebruikte gaan kijken.  Voor een
aantal stukken van Haule Vl en met name de
nummers 254-318-537  en 217-219  (zijn

joints)3 en 43-258 kunnen we vaststellen dat ze
exact dezelfde vuursteen gebruikten als de Ah-
rensburgjagers van Vessem Arts & Deeben
1981).

Waar zij  de benodigde vuursteen van-
daan gehaald hebben, staat nog niet helemaal
vast, maar gedacht wordt aan de randen van
het noordelijk gedeelte van de zgn. Noordzee-
vlakte waar veel vuursteen voorkwam, o.a. uit
de  Scandinavische vuursteenbekkens.  Dit werd
eerder reeds door de tweede schrijver vastge-
steld (Dijkstra  1983).

In Duitsland heeft men vergelijkbaar
onderzoek gedaan met betrekking tot het voor-
komen van bepaalde vuursteensoorten in het
late Jong-Paleolithicum.  Hieruit bleek dat dat
sommige soorten zowel  in de zuidelijkste als
in de meest noordoostelijk gelegen sites voor-
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HAULE VI
-één  atypische kerfspits
-mogelijk één gebroken Gravette-spits

(figuur 6 nr.  20)
-twee gebroken backed blades (figuur  5
nrs.16,17)

-Zonhovenspits (figuur  5  nr.  2)
-B-spits (figuur  5  nr.  3)
-op één na korte schrabbers
-stekers, vooral plomp en dik
-mogelijke kembijl (figuur  s nr.  6)

-geen
-afgeknotte kling (figuur  6 nr.  7)

kwamen. Na het volstromen van het Noordzee-
bekken en de veranderende flora en fauna
werd de prehistorische mens genoodzaakt naar
bronnen en mogelijkheden te zoeken waar hij
dan het benodigde materiaal voor het vervaar-
digen van zijn stenen werktuigen kon vinden.
Maar dan zijn we al ver in het Midden-Meso-
lithicum beland.

5. MET DANK AAN...
1. Het B.A.I. van de Rijksuniversiteit Gronin-

gen dat de opgraving mogelijk maakte.
2. Het Staatsbosbeheer voor haar medewerking
en voor het beschikbaar stellen van een werk-
keet.
3.  Last but not least, dr.  R.R. Newell voor de
expertise van het opgegraven materiaal en de
discussies daarover en voor zijn raadgevingen.
4. Allen die op enigerlei wijze ons behulpzaam
zijn geweest of van hun belangstelling hebben
blijk gegeven.

De vondsten zijn inmiddels door het
B.A.I.  overgedragen aan het Fries Museum te
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zijn gemaakt door Pieter Dijkstra.
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Noten
1.  Misschien is figuu s nr.14-422 als microsteker te interpreteren, maar deze worden ook al in het Ahrens-
bugien amgetroffen.
2.  Bij  een boogsteker is de werkkant niet recht, maar gebogen.  Deze boogvomige werkkant is ontstaan door
meerdere kleine stekerafslagjes  .
3.  De joints werden door Marlies Somers na uren puzzelen ontdekt.  De vuursteen werd gesorteerd op kleu,
glans, patina etc.  Een gedeelte van deze joints werd gefotografeerd en afgebeeld (figuen 9-12); de foto's
werden gemaakt door P.Dijkstra en J.  Groels en zijn ter verduidelijking iets vergroot. Aaneengepast werden:
536-421,  88-18-89,  264-259  (figuur  12D),  911-69-655,14-192-191-38  (figuu  128),  401-378,  539-454,  289-
346-740  (figuu  12C),  971124-51  (figuu  11D),  86-128,184-455-143-2181235,  398-581-561-457-639-232

(figuu  loA),  234-159 (figuur  10C),  632-427-615-519 (figuur  118),  350-352-108  (figuur  11C),  400-199,
732-793  (figuur  11A),  804-746-351  (figuur 98),  492-56,  453-125-133,  710-625,120-136,  516-750,  802-664,
371-753-46-598  (figuur  11E),  452-416  (figuur  12A),  714-571-300-433-138-728-503-805  (figuu 9A),109-
110a-110b,  565-538  (figuur  108),  545-91.

Figuur 9   Twee joints van Haule VI-"Kok's Bosje".
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Figuur  10   Drie joints van Haule VI-"Kok's Bosje".
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Figuur  11   Vijf joints van Haule VI-"Kok's Bosje".
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Figuur  12   Vierjoints van Haule VI-"Kok's Bosje".
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SIGNALEMENT: KLINGPRODUCTIE MET BEHULP VAN DE
DRUKTECHNIEK IN HET NEDERLANDSE MESOLITHICUM?

door Johannes Musch & Hans Peeters

1. INLEIDING
Naar aanleiding van de vondst van een kleine
klingkem in een mesolithische context te
Taarloo (Dr.)  willen de auteurs hier de aan-
dacht vestigen op de mogelijke toepassing van
de druktechniek bij de productie van klingen
in het Mesolithicum. Tot dusver is hieraan
-althans binnen onze landsgrenzen-
beperkt aandacht besteed (Beuker  1983 :58-9).
In dit artikel willen we kori ingaan op de
mogelijkheden die de druktechniek biedt voor
de productie van klingen en de kenmerken van
de producten en bijproducten; tevens zal een
beschrijving worden gegeven van de kem, die
de aanleiding tot het schrijven van dit signale-
ment vomt.  Mogelijk leidt dit tot de herken-
ning van meer druktechniekproducten.

2. DE PRODUCTIE VAN KLINGEN nmT
DE DRUKTECHNIEK
Het gebruik van druk (in plaats van percussie)
voor de productie van klingen, was aanvanke-
lijk slechts bekend uit Zuid-Amerika,  met na-
me door het werk vam Don Crabtree (1968).
Er leek een relatie te bestaam tussen de ont-
wikkeling van deze techniek en het gebruik
van obsidiaan, een goed splijtbaar vulkanisch
glas. Maar al gauw werd duidelijk dat de
druktechniek ook elders en op andere grond-
stoffen (c.q. vuursteen) bleek te zijn toegepast

Va riant                   D ru kwerktuig

(diverse bijdragen  in Tixier  1984).
Met name door het werk van Texier

(1982)  en Pélegrin (1984a,  1984b,  1984c,
1988) is meer duidelijkheid gekomen in de
toepassing van de techniek op vuursteen. Het
is gebleken dat verschillende mogelijkheden
-zoals meestal het geval is-bestaan voor
de productie van klingen met behulp van druk.
We zullen ze koft bespreken aan de hand van
Pélegrin's werk (op. cz./. ).

Pélegrin testte 6 varianten, waarbij  hij
gebruik maakte van verschillende drukwerk-
tuigen, hulpstukken en lichaamsposities (tabel
1).  De eigenlijke klingproductie behoort voor-
af te worden gegaan door de selectie van een
geschikte grondstof (homogeen, bij voorkeur
fijnkorrelig)  en een goede vomgeving/prepa-
ratie (afliankelijk van de gewenste producten,
het concept dat het gebruik van het kemvo-
lume bepaalt) van de kem (Pélegrin  1984a).
Tijdens de productie van klingen zal dus ge-
bruik worden gemaakt van een drukwerktuig
en eventueel een hulpstuk (figuur  1 ); daamaast
is een kleine  "preparatiesteen" (rolsteen) nodig
voor de opruwing van de rand van het af-
bouwvlak van de kem (figuur 2).

De door Pélegrin geteste varianten
leveren producten op, met ieder min of meer
specifieke kenmerken. Ze kunnen als volgt
worden omschreven (de tekst is een samenvat

Hulpstuk                        Positie
van gewei

drukstift van gewei
schouderkruk
korte buikkruk
lange buikkruk
hefboom

8een
gegroefd handstuk          zittend
gegroefd handstuk          zittend
gegroefd grondstuk        zittend
gegroefd grondstuk        staand
ku il/paleM)omen            staand

Tabel 1   Varianten op de druktechniek voor de productie van klingen (bijgewerkt, naar Pélegrin  1988:40).
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ting van Pélegrin  1988:41-8).

1.  Bewerking in .de hand zonder hulpstuk
Productie van kleine klingen (lamelles) met
een maximale lengte van 3 á 4 cm en een
breedte tot 7 á s mm. Het gebrek aan steun
(stabiliteit) van de kem, die groot genoeg
moet zijn om stevig in de hand te kunnen
worden gehouden, belemmeri de productie van
grotere klingen. Voorts breken de klingen
veelvuldig tijdens de productie en treden snel
fouten op in de vom van hinges en steps,
waardoor de kwaliteit van de kem (vomcon-
trole) afheemt.  Daamaast veitonen de produc-
ten een beperkte regelmatigheid.

2.  Bewerking in de hand met hulpstuk
De kem, die nu kleiner kan zijn, wordt in een
gegroefd stuk in de palm van de hand gehou-
den. Het gegroefde stuk bestaat uit een, van
het spongiosum ontdaan stuk gewei of bot
(maar kan ook van hout zijn), waarin de kem
wordt geplaats (figuur 3).  Klingen worden in

de groef opgevangen.
De klingen zijn nauwelijks groter dan

bij variant  1, maar wel vertonen ze een grotere
regelmatigheid en treden breuken minder fte-
quent op, onder invloed van een grotere stabi-
liteit.

3.  Bewerking vanuit de schouder met hulpstuk
in de hand
ln plaflts van een drukstift wordt een T-vor-
mige kruk (30-40  cm  lang) gebruikt,  die op de
schouder, nabij, maar nooit in de okselholte
wordt geplaatst (dit zou tot emstige spier-
trauma's kunnen leiden) en waarvan de punt
uit een stukje gewei kan bestaan. De kem
wordt opnieuw in een gegroefd stuk geklemd
dat in de hand wordt gehouden.

De klingen bereiken nu lengtes tot 5 á
6 cm, bij een breedte tot  10 mm. Het aantal
breuken neemt sterk af, terwijl de klingen nog
regelmatiger van vom worden. Nadeel van de
variant is dat het gewicht dat door het gebruik
van het bovenlichaam wordt gebruikt,  de kem

Figuur  1   Drukwerktuigen en hulpstukken. A = twee typen drukstiften, 8 = gegroeíd handstuk, C = schou-
derkruk, D = korte buikkruk, E = gegroefd grondstuk, F = lange buikkruk, G = bevestiging van de punt.
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Figuur 3   Bevestiging van een kem in een gegroefd handstuk.

ondanks het gebruik van het hulpstuk, minder
stabiel is, daar deze in de hamd wordt gehou-
den.

4.  Bewerkíng met korte buikkruk met hulpstuk
rustend op de grond
Het ongemak van de beperkte stabiliteit in de
hand, wordt opgevangen door het hulpstuk
met de kem op de grond te plaatsen en ge-
bruik te maken van een T-vomige kruk, die
in de buikstreek wordt geplaatst, waar vanuit
de druk wordt uitgeoefend.

Rechte, regelmatige klingen kunnen nu
vrij  eenvoudig in grote series worden geprodu-
ceerd.  De lengte loopt op tot ca.  7 cm, met
een breedte van  12 mm.

5.  Bewerking met lange buikkruk
Deze variant is identiek aan de voorgaande,
met dat verschil dat de T-vomige kruk lmger
is en de bewerker rechtop staat.

De klingen kunnen nu vooral in lengte
(en breedte) toenemen (tot ca.15  cm),  maar
zullen niet veel rechter en/of regelmatiger
worden.

6.  Bewerkíng met de hefl}oom
Aan de mogelijkheden van de druktechniek
met behulp van enkel lichaamsgewicht liggen
grenzen.  Lengtes van meer dan 20 cm zullen
waarschijnlijk moeilijk haalbaar zijn. De
krachten kunnen echter worden opgevoerd
door het gebruik van hefboomconstructies. De
eerste experimenten van Pélegrin hebben al
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lengtes van 30 cm haalbaar gemaakt. Ook in
archeologische context zijn voorbeelden voor-
handen, waar zeer waarschijnlijk een druk-
techniek in het spel is en waar klinglengtes
over 20 cm werden gehaald (Chalcolithicum
in Zuid-Frankrijk  en Bulgarije).

We kunnen op grond van het voor-
gaande een tweetal conclusies trekken:

* rechtheid en regelmatigheid van

klingen lijken samen te hangen met de mate
van de stabiliteit van de kem (hulpstuk);

*  lengte en breedte hangen behalve

met het volume van de kem, ook samen met
het toegepaste gewicht (drukwerktuig).

3. KENnmRKEN VAN a3I.)PRODUCTEN
Klingen die zijn vervaardigd met behulp van
de druktechniek, zijn doorgaams goed te on-
derscheiden van producten verkregen met di-
recte of indirecte percc4§sJ.etechnieken. De ken-
merken komen hiema aan de orde. Een waar-
schuwing is echter op zijn plaats. Men kan
nooit uitsluiten dat andere technieken (bijvoor-
beeld indirecte percussie: punchtechniek) ver-
gelijkbare producten opleveren; de kans is
echter bijzonder gering. De zekerheid over het
gebruik van een bepaalde bewerkingstechniek
op een site, of in een bepaalde periode zal
echter toenemen als meer materiaal voorhan-
den is. De aanleiding voor het schrijven van
dit artikel geeft dam ook "niet het goede voor-
beeld". Het dient dus ook als een signalement
te worden beschouwd.
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Figuur 4   Experimenteel  verkregen klingen, waarbij van de druktechniek gebruik werd gemaakt.  Serie A
werd door Crabtree en Tixier geproduceerd (naar Tixier  1982:58) van Grand-Pressigny vuursteen; serie 8
door Callahan (naar Callahm  1985) van Deense vuursteen.
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We kunnen drie aspecten noemen op
basis waarvan onderscheid tussen diverse tech-
nieken gemaakt kan worden:  a) dimensies, b)
regelmatigheid en c) rechtheid of kromming.

Dj.me#sz.es. Geconstateerd kan worden
dat de klingen bij de druktechniek ten opzich-
te van de lengte,  smal en dun zijn.  Bij directe
harde en zachte percussie komt dit relatief zel-
den voor.  Daarentegen  laat indirecte percussie
met behulp van een drevel  (punchtechniek)
wel de productie van vergelijkbaar  "lichte"
klingen toe.

Rege/mo/;.g%eJ.c7.  Bij  de druktechniek
lopen de klingen, zeker in de loop van de af-
bouwsequentie, bijzonder parallel aan elkaar
en vinden we dorsaal dus parallelle,  rechte rib-
ben (figuur 4).  Deze extreme regelmatigheid
vinden we bij  directe percussie niet terug.  Bij
indirecte percussie kan een dergelijke regel-
matigheid wel bewerkstelligd worden.

RecÄ/ÄeJ.d.  Van opzij  gezien,  zijn klin-

gen bij de druktechniek opvallend recht en
treedt slechts uiterst distaal-en afliankelijk
van het reductiestadium-afbuiging op
(figuur 4).  Klingen verkregen  in directe en
indirecte percussie vertonen deze rechtheid
niet; ze zijn min of meer sterk gebogen over
de gehele lengte,  uitzonderingen daargelaten
natuurlijk.

De combinatie van deze drie factoren
kan een vrij  goede indicatie geven voor het
wel of niet toegepast zijn van de druktechniek
(Pélegrin  1988:49).  Uiteraard moet altijd reke-
ning worden gehouden met de mogelijkheid
dat andere technieken vergelijkbare producten
opleveren, maar het zal dan eerder om uitzon-
deringen gaan. Het verdient daarom altijd de
aanbeveling bij  de diagnose, waar mogelijk,
niet van individuele stukken uit te gaan.  Dis-
criminerende kenmerken op een ander niveau
(slagkegel,  lip etc.) die een onderscheid tussen
druk en andere technieken zouden kunnen
maken, zijn niet afdoende (7.b7.d.).

4. DE KERN VAN TAARL00 (figuur 5)
De kem, die te Taarloo werd gevonden door
J.E. Musch en zich in de collectie van J.
Musch bevindt, bestaat uit een zeer fijnkorreli-
ge, translucide,  lichtgrijze vuursteen met klei-
ne witte vlekjes; de herkomst is niet met ze-
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kerheid te bepalen, maar het materiaal doet
enigszins zuidelijk aan.  Cortex is vrijwel niet
meer aanwezig en is opgelost; twee kleine,
gepatineerde natuurlijke splijtvlakken wijzen
daarbij  op een enatische uitgangsvom. De
aflnetingen zijn 35  x 25 x 21  mm en het ge-
wicht bedraagt   20,5  gr.

Het kemtje lijkt te zijn "opgebruikt"
(dit betekent niet dat er werkelijk geen klin-
gen/lamellen meer uit te halen zouden zijn
vanuit onze optiek).  Als we de configuratie
van afslag- en klingnegatieven in kaart bren-
gen, kunnen we een aantal stadia van bewer-
king onderscheiden (figuur 6).  Ze houden ver-
band met de vomgeving van de kem (a-h),  de
controle over het "slagvlak", c.q.  drukvlak (1,
11)  en de productie van klingen/lamellen (1-
14).

De initiële vomi van de kem  is door
de mate van volumereductie door de productie
van klingen/lamellen niet meer te achterhalen.
Ook het initiële drukvlak (1)  is niet meer aan-
wezig,  o.i.v ten minste één vemieuwingsfase.

De kling-/lamelnegatieven geven aan
dat minimaal twee generaties klingen/lamellen
zijn afgedrukt.  Het overgrote deel behoort tot
de eerste (d.w.z.  in ieder geval niet tot de laat-
ste) generatie;  het betreft de nummers  1  tot en
met  13. Van deze negatieven is het aanzetpunt
en de drukkegel door de vemieuwing van het
drukvlak verdwenen.  Deze vemieuwing (11)
was waarschijnlijk noodzakelijk vanwege twee
ontstane klingbreuken (aangegeven met A en
8), die de verdere productie belemmerden.  De
kem werd van opzij van het oude drukvlak
ontdaan, waarbij  een tablet ontstond. De twee
breuken werden hierbij  echter niet meegeno-
men, waardoor het probleem  in feite bleef be-
staan: nieuwe klingen/lamellen afdrukken  op
deze punten zou vrijwel zeker tot verdere de-
gradatie van de kem  leiden.  Desalniettemin
werd de kem in vom gecorrigeerd  (negatief
h), het drukvlak bijgeretoucheerd en de rand
opgeruwd. De vom van het afbouwvlák liet
slechts het afdrukken van kling/lamel  14 toe.
Verdere pogingen werden niet meer onder-
nomen.

De laatste kling/lamel had een  lengte
van 30, een breedte van 6 en een vemoede-
lijke dikte van  1  á 2 mm.  Van de overige
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producten kan alleen een schatting van de
dimensies worden gemaakt. Vemoedelijk zal
de lengte maKimaal 40 mm hebben bedragen, Figuur 5   De kem van Taarloo (ware grootte).

1357              1412108
246   x          Ï13119

Figuur 6   Schematische weergave van de afbouwsequentie van de kem van Taarloo.  De pijltjes A geven de
klingnegatieven weer, de pijltjes 8 de kempreparatieafslagen. De nummers  1  t/m  14 hebben betrekking oP de
volgorde van de klingproductie; x en y vertegenwoordigen productiefouten (voming van steps).  De
negatieven  14 en y zijn vanuit het huidige drukvlak ontstaan.
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de breedte  s mm en de dikte ca.  2 mm.
De verkregen producten vertonen, uit-

gaande van de negatieven op de kem,  een
behoorlijke regelmaat.  Met name in de serie  1
tot en met 4 worden we geconffonteerd met
bijzonder parallel verlopende ribben;  dit geldt
ook, zij  het in iets mindere mate, voor de serie
10,  11,13.  In  zij-aanzicht  zijn  de klingen/la-
mellen-of wat daarvan rest-recht en zien
we alleen distaal een zekere afl)uiging optre-
den.

De combinatie van deze factoren,  de
"lichtheid", regelmatigheid en rechtheid,  recht-

vaardigt het vemoeden dat het hier een kem
betreft, waarvan klingen/lamellen zijn verwij-
derd met behulp van de druktechniek.  Op ba-
sis van één stuk dient men echter de nodige
voorzichtigheid te betrachten; het is niet voor
100%  uit te sluiten dat we met een
(bij)product  van de punchtechniek van doen
hebben, maar het geheel  lijkt toch op een
toepassing van de druktechniek te wijzen
(mondelinge mededeling J. Pélegrin,  23-1-
1992).  De dimensies en de vom van de kem
en de klingen/lamellen maken het waarschijn-
lijk dat we met variant 2 of 3 te maken heb-
ben.

5. CONCLUSIE
Hoewel we hier één enkel  stuk als uitgangs-
punt hebben genomen, kan aannemelijk wor-
den gemaakt dat ook binnen onze landsgren-
zen-wat ook te verwachten valt-gebruik
is gemaakt van de druktechniek.  Een precieze
chronologische indicatie is vooralsnog niet te
geven (zij  het dat de kem uit een laatmesoli-
thische context afkomstig lijkt), maar voor wat
de productie van klingen met behulp van de
druktechniek betreft,  moet voor Noordwest-
Europa vooral aan een Laat-Mesolithicum
worden gedacht (Pélegrin  1988).

We hebben de kem echter vooral als
aanleiding willen gebruiken om de aandacht te
vestigen op het gebruik en voorkomen van
deze techniek,  die zeker niet direct geasso-
cieerd dient te worden met een grondstof als
obsidiaan. Tixier (1984) maakt duidelijk dat in
diverse delen van deze aardbol  op een bepaald
moment gebruik wordt gemaakt van de druk-

techniek voor de productie van klingen en/of
lamellen.  Dit moment valt niet overal  samen;
er is een zekere chronologische discordantie.
Dit betekent echter niet dat de techniek op één
plaats is "uitgevonden". De gebieden (Noord-
Afiika, Nabije-Oosten,  China,  Siberië,  Zuid-
Amerika, Euopa) waar de druktechniek haar
toepassing vond en de aard van de betreffende
samenlevingen ¢ agers-vissers-verzamelaars,
vroege voedselproducenten, vroege staten)
liggen te ver uiteen om diffiisie (geleidelijke
verspreiding vanuit een centrum) aannemelijk
te maken.

Deze technologische innovatie lijkt her
en der,  gelijktijdig, of met enig tijdsverschil te
zijn doorgevoerd.  Waarom dit gebeurde is een
probleem apart; waar hangt deze innovatie
mee samen? Een kwestie van economisch om-
gaan met grondstoffen? Dit is maar zeer de
vraag.  Het is zeker zo,,dat met behulp van de
druktechniek meer kíingen uit een kem kun-
nen worden gehaald dan met andere technie-
ken, maar het is maar de vraag of dit nu juist
de achtergrond was van de innovatie. Het is
opvallend dat het optreden van de techniek
ook min of meer samen valt met de zoge-
naamde  "neolithisering". Bestaat er een ver-
band?

Op het "waarom" van de druktechniek
kan momenteel nog maar moeilijk een ant-
woord worden gegeven. Er is nog maar wei-
nig bekend over het optreden van de techniek
in tijd en ruimte.  Het is daarom  zaak alert te
zijn op het voorkomen van producten (klin-
gen, kemen) die met de druktechniek in ver-
band kunnen worden gebracht. Door dit in
kaart te brengen kan misschien een basis wor-
den gecreëerd die eeJc antwoord op deze vraag
mogelijk maakt.
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EEN BIJL EN EEN POLISSOIR BIJ 00STERWOLDE

door Pieter Dijkstra

In de dertiger jaren werden door dhr.  van der
Ley uit Haulerwijk bij het graven van een
sloot in de omgeving van het Loohuis bij  Oos-
terwolde (provincie Friesland; Top.kaart,
schaal  1 :25.000,  blad  11H,  coördinaten
215.93/558.85), twee bijzondere  stukken ge-
vonden, namelijk een bijl en een polissoir
(slijpsteen).

De bijl is vervaardigd van gneiss en
behoort tot het noordelijke type (figuur  1), met
een min of meer rechthoekige doorsnede. On-
deraan de snede bevindt zich in het gesteente
een kwartsbandje. De maximale afinetingen
van de bijl zijn:  Lengte  14,5  cm, Breedte 5,3
cm en Dikte 3,6 cm.

91

Op het voorwerp zijn onder de micros-
coop nog duidelijke slijpsporen te zien.  De
toplaag van het gesteente is echter vrij  sterk
verweerd en bruin gepatineerd door invloeden
van disperse humus en ijzerverbindingen.

De slijpsteen (figuur 2) werd iets ver-
derop gevonden en is vervaardigd van een
kwartsietische zandsteen aflcomstig uit noorde-
lijke, glacigene afzettingen.  De steen heeft een
gewicht van  16,7 kg, met een lengte van 39,1
cm, breedte van 30,4 en dikte van  10,8 cm.

Beide stukken behoren zeer waar-
schijnlijk tot het vroege Midden-Neolithicum
en zijn onder te brengen in de Trechterbeker-
kultuur. De artefacten werden in de jaren vijf-
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tig geschonken aan Pieter Houtsma uit Was-
kemeer,  die beide stukken bereidwillig afstond
voor publicatie in dit tijdschrift.  Ik wil  hem
hier voor bedanken.

Figuur  1   De bijl van Oosterwolde (ware grootte).
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ENKELE LAATNEOLITHISCHE RELIKTEN UIT 00ST-BRABANT

door Dick Reijnen en Pieter Dijkstra

1. INLEIDING EN VINDPLAATS
Naar aanleiding van enkele vondsten van
Grand-Pressigny-vuursteen in Midden en
Zuid-Limburg (Vossen & Wouters  1991; Ne-
lissen & Wouters  1991),  die tot de S.O.M.

groep werden gerekend,  leek het zinvol om
een opmerkelijke, eveneens uit Grand-Pressig-
ny-vuursteen vervaardigde  spits uit Vierlings-
beek, met een aantal begeleidende vondsten
onder de aandacht te brengen.

De vindplaats van de spits (figuur  1,
no.  1)  is gelegen ten Oosten van het dorp
Vierlingsbeek en werd in januari  1983  door de
eerste schrijver ontdekt. Na een grondige ver-
kenning bleek dat het hier ging om twee con-
centraties, gescheiden door een houtwal en een
zandpad.

Een deel van de vindplaats (code 72)
ligt op een hoge stuifduin. Deze duinen strek-
ken zich uit vanaf site 72 tot Vortum, over
een afstand van tenminste 4 km met een N-Z
oriëntatie.  Ze werden gevomd na de klimato-
logische verandering in het vroege Boreaal en
zijn gelegen op een lemige bodem, die weer
een restant is van de oude Maasbedding.

Het andere deel (code  71) ligt dichter
bij de Maas en ligt op een uitwaaier van de
oude rivierbedding of uitstromingsgedeelte van
de Maas; bovenin is vemenging met jonger
stuifzand (type ZB-30) opgetreden.  Tussen de
concentraties 71  en 72  is in het tenein een
redelijk hoogteverschil waameembaar (con-
centratie  72  ligt op ca.  14 m  en  71  op  13,5  m
+N.A.P.).

Na bestudering van het gevonden ma-
teriaal kunnen we voorzichtig en met enige
reserve concluderen dat het hier vemoedelijk
om een grote neolithische nederzetting gaat.
De locatie was door zijn ligging ideaal voor
de prehistorische mens. Er zijn dan ook, be-
halve uit het Neolithicum, sporadisch uit nog
twee andere perioden resten gevonden, n.l. uit
het Jong-Paleolithicum en het Mesolithicum.

2. VONDSTEN
Na een grondige bestudering van de vondsten
werd met name een goed beeld verkregen van
het jongste deel, het Neolithicum. Het materi-
aal omvat veel zuidelijke silex, vooral van
Rijckholt en in mindere mate uit de omgeving
van Spiennes-Hemagny (België).  Ook werden
veel scherven van grofgemagerd aardewerk
aangetroffen,  die op meer neolithische neder-
zettingen voorkomen. De meest typerende
stukken uit de twee concentraties zullen we
hieronder bespreken.

Allereerst is er een Klokbeker-scherf (figuur
1, no. 2) die tezamen met een dubbelzijdig
(unifaciaal)  geretoucheerd mes (figuur  1, no.
3) werd gevonden; op deze scherf komen we
nog terug.  De top van het mes werd tevens als
rui-mer gebruikt.  Onder het overige neoli-
thisch materiaal bevinden zich enkele geretou-
cheerde messen, die kenmerkend voor deze
periode zijn (figuur  1, no.  4 en 5).

Verder werden enkele zware, getande
werktuigen verzameld, waanran we er een af-
beelden (figuur  1, no.  6). No.  7 van figuur  1
is een eenzijdig geretoucheerd afslagmes, dat
vanaf het Midden-Neolithicum voorkomt. Ver-
der troffen we een aantal deels geretoucheerde
afslagen en een deel van de top van een bijl
aan, alsmede een tweetal zware klopstenen
van silex '  (niet afgebeeld).  In verhouding zijn
de werktuigen t.o.v. het aftal (afslagen, klin-
gen, kemen e.d.) vrij  zeldzaam.

Zoals we in de inleiding opmerkten is
de spits (figuur  1, no.  1) zeer opmerkelijk.  Het
stuk is geslagen uit een lange, rechte kling van
het bekende Grand-Pressigny-vuursteen,  dat in
Nederland hoofdzakelijk in de vom van mes-
sen of dolken wordt teruggevonden (zie o.a.
Dijkstra & Peeters  1984; Lanting & Van der
Waals  1976; Vossen & Wouters  1991).  Bij
een groot aantal GP-dolken/messen wordt de
dorsale zijde vanaf de top tot aan de basis
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Figuur 1   Vondsten uit Vierlingsbeek (ware grootte).
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Figuur 2   Verspreiding van Klokbeker-vondsten in Zuid-Nederland.  Verklaring van de legenda:  1  = ar-
tefacten van GP-vuursteen, 2 = artefacten van GP-vuursteen met Klokbeker-aardewerk,  3  = Klokbeker-
aardewerk.

geslepen. Ook de hier besproken spits veftoont
slijpsporen op de dorsale zijde. Het vemoeden
bestaat dan ook dat het een deel van een GP-
dolk/mes is geweest, dat na het breken is her-
bewerkt tot een spits door het aanbrengen van
een doom.

Een andere opmerkelijke vondst is een
scherf van een klokbeker (figuur  1, no. 2), die
typisch is voor de Klokbeker-cultuur.  Het be-
treft een randffagment van een klokbekeftype
dat volgens de indeling van Lanting & Van
der Waals (1976)  aan de BB-groep, type 2]e
(Be//-Beaker C#/Jwre) kan worden toegeschre-
ven; er wordt veelal van Veluwe-bekers ge-
sproken.

3. EVENTUELE DATERING
Op basis van het hier besproken materiaal  1ij-
ken we te maken te hebben met een laatneoli-
thische site, met Klokbeker-invloeden.  Hierop
wijzen vooral de aardewerkscherf en het voor-
komen van GP-vuursteen.  De Klokbeker-lie-
den importeerden,  evenals de dragers van de
Seine-Oise-Mame (SOM) cultuur vuursteen uit
Grand-Pressigny in Midden-Frankrijk (Nelis-
sen & Wouters  1991; Vossen & Wouters
1991).
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Het overige materiaal sluit goed aan
bij  dat uit de opgraving Meerlo (Verlinde
1971).  Hier werden enkel Klokbeker-scherven
aangetroffen.  Verlinde plaatst de vindplaats in
het Laat-Neolithicum en de overgang naar de
vroege Bronstijd op basis van het aardewerk
en hun voorkomens op andere,  gerelateerde
sites (zie figuur 2).  De hier beschreven Klok-
beker-scherf kan volgens de indeling van Lan-
ting & Van der Waals (1976)  in het Laat-Ne-
olithicum worden gedateerd (ca.  1900 BC).

Voor wat betreft het gebruik van GP-
vuursteen kan worden vastgesteld dat deze
grondstof vanaf het vroege Midden-Neolithi-
cum tot de vroege Bronstijd werd verhandeld
naar of ge.i.mporteerd  in onze streken. Het ver-
spreidingsgebied van deze vuursteen is erg
groot, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld
de vuursteen uit Rijckholt, Spiennes en 0-
bourg. Grand-Pressigny producten zijn tot in
Noord-Nederland (Drenthe) en Noordwest en
Zuid-Duitsland aangetroffen.  De GP-spits uit
Boxmeer-Vierlingsbeek is het meest noorde-
1ijke exemplaar binnen de provincie Noord-
Brabant.

Boxmeer/Veldhoven, maart  1992
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Noten
1.   Tijdens  een controlebezoek werd nog een kwartsitische klopsteen gevonden.

***

EVA's KEIZERSNEDE OF WAAROM
DE NEANDERTHALER VERDWEEN.

door Jan-Willem van der Drift

De laatste jaren krijgt de "Zwarte Eva"-theorie
veel aandacht in de media en literatuur.  Helaas
betekent veel aandacht nog niet altijd dat men de
besproken materie ook begrijpt. De "Zwarte
Eva"-theorie steunt op de theorie van de ge#e-
fz.§c%e Ä/ok.  Maar wat is de genetische klok en
hoe werkt die?

Het is natuurlijk niet zo dat de cellen in
je lichaam maar wat aanrommelen. Elke cel
heeft bepaalde opdrachten die hij naar behoren
moet uitvoeren.  Daarom zit in iedere cel een
soort handleiding: het zogenaamde DNA, ook
wel de "genen" genaamd. Dus telkens wanneer
er een nieuwe cel gemaakt wordt is het nodig de
hele handleiding over te schrijven. Dat gebeurt
ook wanneer er een zaadcel of een eicel gemaakt
wordt:  zo worden de erfelijke eigenschappen
naar het kind overgebracht.  Soms ontstaat daar-
bij een overschrijffout,  naar schatting zo onge-
veer eens in de 200 generaties.

Zo'n overschrijffout noemen we een
mutatie.  Stel dat u de titel van dit artikel  "mu-
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teert" en u schrijft in plaats van Neanderthaler
het woord baby. Dan denkt de lezer aan een
doktersroman te beginnen in plaats van aan een
archeologisch artikel. Maar elk ander woord
kunt u haast straffeloos veranderen,  het blijft dan
toch duidelijk een archeologisch stuk. Zo is het
ook met mutaties in de genen.  Sommige muta-
ties zijn van essentieel belang:  de mutant is dan
meestal tot sterven of zijn nakomelingen zijn tot
uitsterven gedoemd. Zelden maakt de mutatie
het individu zoveel beter dat uiteindelijk alleen
zijn nakomelingen overleven. Maar de meeste
mutaties zijn niet essentieel; ze zorgen daarom
alleen voor een variatie binnen de soort. Naar
schatting elke 200 generaties komt er dus weer
een extra variant binnen de soort.

Met andere woorden:  schat het aantal
varianten binnen de soort, en je weet bij benade-
ring hoe oud de soort is!  Men noemt dit de ge-
netische klok. Dat bracht onderzoekers op het
idee om met behulp van deze genetische klok op
zoek te gaan naar de stamboom van de nu leven-
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de mensen. Dr.  Alan Wilson en dr.  Rebecca
Cann (Berkeley University Califomia)  bedachten
een manier om aan grote hoeveelheden DNA te
komen:  ze gebruikten de placenta (moederkoek)
van  147 pasgeboren baby's.  Het bleek mogelijk
om daar in grote hoeveelheden de mitochondria
(een bepaald onderdeeltje van de cel, dat zijn
eigen specifieke DNA heeft) uit te halen. De
mitochondria van de baby stammen af van de
eicel;  de zaadcel levert wel DNA voor de cel-
kem maar niet hiervoor.  Vandaar dat het onder-
zoek wel iets zegt over de afstamming van de
vrouw,  maar slechts indirect iets over die van de
man.  Populair gezegd gingen Wilson en Cann
dus op zoek naar Eva.

Er werd getracht de placenta's te onder-
zoeken van zo verschillend mogelijke mensen,
zoals van blanke, Amerikaanse vrouwen die in
de vrouwelijke lijn afstamden van Russen, En-
gelsen en Spanjaarden.  En van zwarte, Ameri-
kaanse vrouwen die afstamden van Kenyanen,
Zuid-Afrikanen  enzovoort. Nu bleek dat het
DNA van de blanke vrouwen veel minder ver-
schillende varianten opleverde dan het DNA van
de zwarte vrouwen.  Recentelijk zijn er vraagte-
kens geplaatst bij de cijferverwerking  in dit on-
derzoek.  Gebruik makend van dezelfde gegevens
komt dr.  Alan Templeton tot heel andere scena-
rio's;  mogelijk zijn de resultaten van Wilson en
Cann dus het gevolg van  "wishfiil thinking".

Maar laat ons er eens van uit gaan dat
bij  de zwarte vrouwen de meeste variatie voor-
komt. Wilson en Cann concluderen dat daarom
daar de genetische klok het langste heeft getikt,
zo`n  12000  generaties,  of 200.000 jaar.  Dus
rond de 200.000 jaar geleden leefde  in Affika de
oe:rmoeder va;n Homo sapiens sapiens.. een z:war-
te Eva.  Haar nakomelingen veroverden allereerst
Affika,  en gingen zich  100.000 jaar geleden in
het Midden-Oosten vestigen. Van daaruit werden
Zuid-Azië en Australië 40.000 tot 60.000 jaar

geleden bevolkt.  Europa en Noord-Azië volgden
35.000 jaar geleden en Amerika tenslotte  12.000

jaar geleden.  De oorspronkelijke bewoners van
al die gebieden stierven uit, want anders zou de
variatie in het DNA veel groter moeten zijn. Met
andere woorden:  de Neanderthaler kan zich niet
met de modeme mens hebben vemengd,  en is
radicaal uitgestorven.

Toch vinden we wel aanwijzingen voor
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vemenging:  er zijn Neanderthaler-fossielen met
jongpaleolithische artefacten,  en anatomisch mo-
deme fossielen met middenpaleolithische arte-
facten.  Er waren dus op zijn minst uitgebreide
sociale contacten tussen de groepen.  Interessant
wordt het wanneer we de "Zwarte Eva"-theorie
op de Aziaten willen toepassen. Onaanvechtbaar
is bijvoorbeeld, dat de schopvomige snijtand die
de huidige Aziaten (en lndianen) van de Afiika-
nen (en blanken) onderscheidt al bij  de f7omo
erec/2/s pekz.77e72sz.s aanwezig was.  Wie  gelooft
dat de uit Afiika via het Midden-Oosten naar
Azië oprukkende modeme Afi.ikanen  de oude
Aziaten eerst uitroeiden en daama exact dezelfde
lichaamskenmerken (zoals die snijtandvom)
aannamen, beschikt toch over een erg rijke fan-
tasie. Het is duidelijk dat de  "Zwarte Eva"-theo-
rie voor de Aziaten niet kan kloppen.  Dus is er
geen reden waarom ze voor de Europeanen wel
juist zou zijn.

Maar waar gaat de redenatie dan fout?
Wilson en Cann gingen ervan uit dat er telkens
slechts een kleine groep mensen migreerde.  In
eem zo kleine groep is geen erg grote genetische
vczrz.cíf!.e moge/z/.k.  Vandaar dat deze migranten
niet de hele variatie van hun Affikaanse voor-
ouders meenamen en hun genetische klok naar
bijna nul werd terug gezet.  Maar Wilson en
Cann vergaten helemaal dat tijdens de laatste
ijstijd het leven in Eurazië bepaald niet gemak-
kelijk was en dat er daarom hier maar een kleine
groep mensen woonde,  duizenden malen minder
mensen dan in Afi.ika.  Het terugzetten van de
genetische klok gebeurde gewoon doordat het
koude klimaat het aantal mensen beperkte e;n
binnen die kleine groep ook nog eens streng se-
lecteerde.

Maar toch verdween de Neanderthaler!
Volgens dr.  Eric Trinkaus (Harvard University),
omdat hij  minder kon.  Zo zou de terugwijkende
kin het spreken belemmeren,  en de gespierde li-
chaamsbouw zou erop wijzen dat hij  vele kilo-
meters vergeefs ronddwaalde op zoek naar voed-
sel omdat zijn verstand niet doelgericht werkte.
Maar dat een papegaai zonder lippen, zonder
kin, zonder stembanden en zonder middenrif nog
beter articuleert dan de Neanderthaler wil er bij
mij niet in. En dat je van hongerlijden groot en
sterk wordt  is al even gezocht.  Als Amold
Schwarzenegger tien kilometer moet lopen om
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aan een hamburger te komen verbruikt hij bijna
tweemaal zoveel energie als ik.  Mijn honger is
na die hamburger ver weg, maar ach die ame
Amold lust er nog wel een, waarvoor hij weer
tien kilometer moet lopen.  Kortom,  een lichaam
als een Neanderthaler ontwikkel je slechts in een
tijd van grote luxe, dan pas kan kracht van voor-
deel zijn. Vanuit die grondgedachte gaan we nu
nog eens na wat er met de Neanderthaler ge-
beurde.

Een beperkte groep anatomisch modeme
Afiikanen migreerde naar Europa (terzijde wil ik
opmerken dat zelfs dit niet nodig was, een ge-
nenstroom  door verwantschappen tussen aan-
grenzende macrobands volstaat).  Bijgevolg wa-
ren er tijdens de koudste fase van de ijstijd twee
soorten mensen in Europa:  de Neanderthalers  en
de anatomisch modemen.  De Neanderthalers
hadden een grotere herseninhoud dan de moder-
nen (het plaatje in Roebroeks'  bekende boek op
blz.  106 toont de schedel van de Neanderthaler
op een kleinere  schaal dan de modeme  schedel,
het plaatje is dan ook ontleend aan Trinkaus), ze
waren heus niet dom. En ze waren veel sterker
dan de modemen. Ze hadden modeme indringers
gemakkelijk kunnen vemoorden.  Maar waarom
zouden ze? Het waren geen boeren die voor
grondbezit moordden; het waren jagers-verza-
melaars die indringers  gastvrij  verzorgden.  Mo-
deme mannen verwekten kinderen bij Neander-
thaler vrouwen en omgekeerd verwekten Nean-
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derthaler mannen kinderen bij modeme vrouwen.
In deze laatste categorie ging het her-

haaldelijk mis. Als de baby erg fors was kon hij
niet door de geboorteweg heen.  Vandaar de titel
van dit artikel.  Eva bestond niet en de keizer-
snede evenmin.  De vrouw stierf met het ongebo-
ren kind.  Droeg dit bij  tot het idealiseren van
forse vrouwen in de vom van paleolithische
Venussen? Een open vraag.  In  ieder geval moe-
ten er genetisch "gemengde" gezinnen geweest
zijn.  Wat vader en moeder aan eten hadden werd
eerlijk verdeeld.  Maar tijdens de ergste koude-
periode was er gewoonweg te weinig voor alle-
maa.l, dus de zwaarstgebouwden gingen met
honger van tafiel, verzwakten daardoor en stier-
ve72.  De  "zuinigst afgestelde"  lichamen bleven
over,  de sterksten verdwenen.  Met het verdwij-
nen van de grote spierkracht veranderde  het hele
skelet vanzelfsprekend ook,  want voor lichtbe-
spierde mensen zijn zware botten onpraktisch.
Het is toch echt zo eenvoudig:  grote kracht als
selectienadeel. Blanke huid en blonde haren zijn
praktisch alles wat ons van de Neanderthaler
rest.

Op de veel gestelde vraag of de modeme
Europeaan nu uit de Neanderthaler evolueerde of
de Neanderthaler deed uitsterven moet het ant-
woord dus luiden:  geen van beide.  Ons "zuiver
Arische ras" is doodgewoon het resultaat van
oude rassenvemenging.

EFmTUM
ln hifst artïkel "Inleidingen in de steentechnologie, achtergronden bij  steenbewerkingstechnieken" .m
j4jtcflEO£OGJE nr.  3  is geschreven, dat de materiaalelasticiteit (op blz. 4 omschreven als het
product van oppervlak en lengteverandering,  gedeeld door kracht en oorspronkelijke lengte) een
heel hoge waarde heeft.  Vanzelfsprekend moet dit een heel kleine waarde zijn. Waarvoor excuses.

Jan Willem van der Drift
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BOEKBESPREKING

door Anton van der Lee

Imí]n W.iHk!€"s.. Waar eens Troje lag.  Het geheim van Homerus' ILIAS en ODYSSEE onthuld. Bígot
& Van Rossum B.V., Baam.  ISBN 90-6134-381-X,  1992.  Omvang 448 blz., prijs f 44,90.

Ze bestaan nog steeds, de lieden die opereren             blad au sérieux zou willen nemen. Maar een
in de duistere randgebieden van de archeolo-             wat andere zaak was het, toen we Albert De-
gie en die vaak op uiterst suggestieve wijze                láhaye in de vroege middeleeuwen heel Mid-
hun sensationele theorieën weten te presente-             den-Nederland met de verhuiswagen naar
ren aan de weinig kritische lezer. Von                         Noord-Frankrijk  zagen transporteren,  wamt hij
Däniken-hij heeft onlangs weer een boek               had niet voor l00% ongelijk, maar hij pro-
gepubliceerd-is er een goed voorbeeld van.            beerde van zijn klein stukje gelijk op sugges-
Alles wat aan archeologische zaken nog niet              tieve wijze en met een strijdbare opstelling de
volledig wetenschappelijk is verklaard,  wordt             volle  l00% van het gelijk te claimen en de-
aangegrepen om de buitenaardse wezens er-               genen die het daamee niet eens waren te ver-
mee in verband te brengen.  Leest men zijn                 ketteren.
boeken nauwkeurig,  dan blijkt de man weinig                          Wat moeten we in vergelijking met
te beweren, maar d.m.v.  suggestieve vragen en          het bovenstaande nu denken van lman wil-
probleemstellingen wekt hij de indruk,  alsof              kens, de in Frankrijk woonachtige Nederlan-
hij beweringen doet.                                                           der, die Troje verplaatst van Klein-Azië naar

ln het blad "Privé" van 6-6-1992  laat             Cambridge in Engeland? Hij maakt van de
Eric van Gelder ons weten, dat Jezus als tiener         Trojaanse oorlog een machtstrijd tussen twee
in Engeland zou hebben gewoond en wel op              machtige allianties van Kelten (?)  in de Brons-
St. Michaels Mount, een eilandje voor de kust          tijd met als inzet de beheersing van de tinaan-
van comwall. Jezus zou daar gekomen zijn               voer, noodzakelijk voor het maken van brons.
met zijn "pleegoom" Jozef van Arimatea,  die            Na afloop van de oorlog laat hij  dan odysseus
een tinhandelaar zou zijn geweest. Volgens de           zijn omzwervingen maken in west-Europa tot
Britse "kerkhistoricus" Lionel smithett Lewis            zelfs in de Nederlandse Antillen.  Bij dat alles
zou Jezus op  l5-jarige  leeftijd nog gespeeld               gaat hij  er dan van uit, dat de oorspronkelijke
hebben in het toenmalige bos op het eilandje              geschiedenis mondeling door de dru.i.den  is
en ook Maria zou een keer een reis naar En-              overgeleverd en veel later pas ergens in Grie-
geland hebben meegemaakt.  In  l991  bezoch-             kenland op papier is gezet.  In zijn voordeel  is
ten 212.000  "pelgrims" het eilandje.                              het natuurlijk,  dat het verklaren van Homerus'

De meer kritische lezer, die zich                     teksten altijd al grote moeilijkheden en onge-
enigszins verdiept heeft in de periculeuze                    rijmdheden heeft opgeleverd;  dus er is een
scheepvaart rond het begin van onze jaartel-               "markt" voor een spectaculaire andere bena-
ling, zal zich onmiddellijk realiseren dat het               dering.
varen van palestina naar Engeland in die tijd                            Laten we eerlijk zijn: het boek van
geen liefliebberij  voor vrouwen en kinderen               Wilkens is aardig om te lezen, maar je houdt
was, nog los van de vraag of er ergehs een                 constant het gevoel te worden belazerd.  Je
zinnige reden zou zijn om te veronderstellen              kunt er echter door je tekort aan kennis van
dat juist de genoemde personen er zich mee               plaatselijke omstandigheden, historische feiten
bezig zouden hebben gehouden. Nu ga ik er-             en naamsafleidingen niet gemakkelijk de vin-
van uit, dat de uitgevers van "Privé" zelf nog            gers achter krijgen.  Bij het interpreteren van
het meest geschokt zouden zijn, wanneer ze               de llias, met name bij het thuis brengen van
zouden merken dat iemand een artikel in hun            de diverse aan de oorlog deelnemende volken
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en stammen, maakt Wilkens vooral gebruik
van namen vam rivieren;  op zichzelf geen
slechte gedachte, want die namen hebben een
taai leven. In hoevene de etymologische ont-
wikkelingen allemaal juist worden weergege-
ven, blijft een open vraag.  Maar los van ri-
vierennamen worden ook talloze plaatsnamen
teruggeplaatst in de Bronstijd. Wanneer het
Gelderse Deelen dan maar voor Delos moet
fimgeren,  enkel en alleen omdat er verder
geen vergelijkbare naain voorhanden is, dan
lopen mij toch de rillingen over de rug.  Erger
wordt het nog, wanneer de rivier Spercheius
uit de llias wordt ge.i.nterpreteerd  als de Bergse
Maas; de laatste is namelijk helemaal geen
natuurlijke rivier,  maar een in  1904 gegraven
waterloop.

Voor de Nederlandse lezer is vooral
het gedeelte bedenkelijk, dat handelt over de
Nederlandse bijdrage aan de wereld van Ho-
merus. Wanneer het bekende Delphi wordt
overgeplant naar Delft, wanneer de hellehond
Cerberus zijn naam heeft uitgeleend aan Se-
rooskerke, terwijl Meliskerke zijn naam te
danken zou hebben aan Meles, de oorspron-

kelijke naam van Homerus, dan wordt het
voor serieuze mensen toch hoog tijd om af te
haken. Jammer, het zou een aardig opsteker
zijn, wanneer Homerus een Zeeuw was ge-
weest en wanneer in diens tijd het gebied vam
Goeree-Overflakkee  en de Zeeuwse eilanden
zowat het centnm van de religieuze wereld
zou hebben gevomd.  Maar wanneer dat door
middel van dit soort naamsafleidingen en met
verwijzingen naar middeleeuwse gemeentewa-
pens moet worden aangetoond, dan is de lol er
af.

Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk, dat
ook de Fransen, Engelsen, Denen enz. even
veel moeite zullen hebben met de interpreta-
ties van Wilkens m.b.t. hun woongebied als
wij dat hebben met het Nederlandse stuk. Ik
geloof dan ook, dat voor dit boek in sterke
mate geldt, wat ds Nicolaus Westendorp al in
1815  schreef in zijn  yer%cr#de/J.J?g over de
Hunebedden en derzelver Stichters.. "En weNk
een zwakke grond is niet de woordafleiding in
de geschiedenis! Er is geen willekeuriger ding
in de wereld." En:  "Zulk etymologiseren is de
dood der geschiedenis".

***
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IN MEMORIAM Dr. André SPAN

door Pieter Dijkstra

Op 3  maart  1993  overleed onverwacht en plot-
seling op 66-jarige  leeftijd dr.  André  Span uit
St.  Huibrechts Lille (België).  De crematie
vond plaats op 6 maart en pas daama werden
vrienden  en kennissen ge.i.nfomeerd.  Kort
daarvoor had ik besloten hem weer eens te
gaan opzoeken, zoals ik dat zo om de paar
maanden gewend was te doen.  Het gemis dat
het overlijden nalaat, wordt nog verdiept,
doordat de mogelijkheid heeft ontbroken om
afscheid te nemen.

André  Span was een veelzijdig man.  Van huis
uit was hij  ingenieur en hij  is vele jaren  in een
technisch adviserende ftinctie  in het bedrijfs-
leven werkzaam  geweest, maar een paar jaar
geleden doctoreerde  hij  in München op een
proefschrift  over middeleeuwse krijgskunde,
kastelen en wapenuitrustingen. Zijn werk voer-
de hem voor lange tijd naar Zuid-Afi.ika,  maar
van  1965  tot  1979 was hij  werkzaam  in de
Dordogne,  waar hij  veel contact onderhield
met de bekende prehistoricus E.  Peyronie.  Zo
kwam hij  in aanraking met de grotschilderin-
gen en hij  ontwikkelde zich tot een uitstekend
kenner van de voorhistorische kunst. Even
goed hadden er de talrijke kastelen zijn be-
langstelling en dat spoorde hem weer met zijn
latere promotie.

In de Dordogne verzamelde hij  al de
krantenartikelen  die over de  "Zaak Vemaning"
in de Nederlandse pers verschenen.  Hij  was
vanaf het begin overtuigd van het gelijk van
de Drentse amateur en zocht naar meer gege-
vens via Ewold Hom en Jan-Evert Musch. Via
de laatste kwam  ik met André  in contact.  Bei-
den waren we daama werkzaam  in de redactie
v am Archaeologische Berichten en tez;arrLen
gingen we naar de vergaderingen.  Hij  publi-
ceerde  in dat blad een aantal artikelen over
uiteenlopende onderwerpen,  zoals de rots-

gravures van Valkenburg,  de pseudo-archeo-
logie van Hemann Wirth, het Oera Linda
boek en de donjon van Achel.  In de vergade-
ringen onderscheidde hij  zich door zijn beza-
digd oordeel,  zijn Engels aandoende humor en
zijn strikte opvattingen over de onafliankelijk-
heid van de redactie.  In verband met dat laat-
ste stond hij  mee aan de wieg van het tijd-
schrlft Archeologie.

André muntte in veel dingen uit, maar
vooral  in bescheidenheid. Hij  weigerde perti-
nent zijn doctorstitel voor zijn naam te zetten
bij  artikelen die een andere discipline betroffen
dan zijn promotie-onderwerp.  Hij  hechtte nu
eenmaal veel meer waarde aan kennis van za-
ken dan aan zijn titels. Publiceren deed hij
vrijwel uitsluitend op aandrang van zijn vrien-
den, maar datgene wat uit zijn handen kwam,
getuigde van gedegen studie en perfectionisme.
Had hij  eenmaal een artikel  ingediend,  dan
bleef hij  tot het laatste moment aanvullingen
en correcties  sturen.

De verslagenheid als gevolg van het plotselin-

ge heengaan van mijn vriend André  Span zal
ongetwijfeld plaats maken voor een gevoel van
leegte. Nooit meer zijn zware  stem horen,
nooit meer te kunnen genieten van zijn milde
humor,  nooit meer in de gelegenheid te zijn,

gebruik te maken van zijn encyclopedische
kennis, het is allemaal nog onvoorstelbaar.
Geen gelegenheid meer om met hem naar bo-
ven te gaan en te luisteren naar muziek uit zijn
grote collectie op het gebied van oude jazz,
blues en Dixieland.  Maar natuurlijk  is er veel
meer reden tot dankbaarheid dan tot zelfbe-
klag.  André heeft het leven van veel mensen
venijkt,  ook het mijne.  En dat is van blijvende
waarde.

Moge hij  rusten in vrede.
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Den Bosch (Verhagen);  Faunaresten uit het Maaskantgebied bij  's-Heriogenbosch (Van Wijngaar-
den-Bakker);  Bandkeramische artefacten uit Kessel (Wouters); Nogmaals een depotvondst van
neolithische artefacten  uit Rijckholt (Wouters);  Een uitzonderlijk  "sikkelmes" uit Rijckholt (Wou-
ters);  De Seine-Oise-Mame-kultuur (Wouters);  Vindplaats van de Seine-Oise-Mame-kultuur  in
Kessel (Vossen & Wouters); Artefacten uit de SOM-kultuur te Mesch? (Wouters); Vondstmeldin-
gen (Nelissen & Wouters);  Literatuurbespreking Wil Roebroeks (Dijkstra);  Boekbespreking Hem-
my Clevis/Mieke Smit (Van der Lee); In memoriam Emst Thuring en Pieter Mudstra.






