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DE LAATPALEOLITHISCHE EN MESOLITHISCHE SITES BI|
GELDROP (N.Br.). DEEL 1

door Jos Deeben

1. INLEIDING
Dit artikel over de laatpaleolithische en me-
solithische beworing in Geldrop (provincie
Noord-Brabant) is een poging een bijdrage
te leveren aan het onderzoek van het Laat-
Paleolithicum en Mesolithicum in Zuid-Ne-
derland. De eerste stappen in die richting
zijn in het midden van de jaren '70 gezet
door de analyse van enkele Federmesser si-
tes zoals Westelbeers-Kapeldijk (Arts &
Deeben 1976) en Oostelbeers-Dennendijk
(Arts & Deeben 1978). Een versnelling in
het onderzoek treedt op gedurende het
eind van de jaren '70 en begín van de jaren
80.

De eerste aanleiding hiervoor is de
reconstructie van een aantal aspecten van
de Ahrensburg bewoning ten westen van
de Rijn met als ütgangspunt een aantal ne-
derzettingen in de gemeente Vessem
(Noord-Brabant) (Arts & Deeben 1981). Bij
de interpretatie van deze archeologische ge-
gevens zijn inzichten gebruikt uit de ``New
Archaeology'', of wat breder de processuele
archeologie, die de nadruk legt op de rela-
tie tussen het functioneren van samenlevin-
gen en de natuurhjke omgeving.

Een tweede aanleiding vormt in
1981 de aanvang van een studie prehistorie
aan het hstituut voor Pre- en Protohistori-
sche Archeologie A.E. van Giffen (IPP) van
de Universiteit van Amsterdam. In die tijd
werd daar de mogelijkheid geboden om de
ideeën over paleolithische en mesohthische
samenlevingen verder te ontwikkelen. De-
ze ideeën zijn vervat in een informeel on-
derzoekprogramma met de titel: "Het Late-
re Band Project", dat als doel heeft de be-
woning van Ztrid-Nederland en aangren-
zende gebieden gedurende het Laat-Paleoli-
thicum en Mesolithicum te reconstrueren

en daarin ontwikkelingen te traceren (Arts
& Deeben 1985). Daamaast wordt ook ge-
tracht een onderzoeksachterstand in te ha-
1en die in de loop van de tijd is ontstaan in
verhouding tot andere archeologische pe-
rioden in Nederland en tot het laatpaleoli-
thische en mesolithische onderzoek in om-
ringende landen. Voor het laatpaleolithi-
sche onderzoek staan drie ingangen cen-
traal.

De eerste betreft het verzamelen
van archeologische gegevens die een inter-
pretatie vanuit een processuele benade-
ringswijze toelaten. Tot dar`` toe zijn de ar-
cheologische gegevens voomamelijk verza-
meld vanuit een cultuurhistorische of typo-
chronologische vraagstelling. Het gaat hier-
bij niet alleen om het traditionele object van
onderzoek, concentraties artefacten, maar
ook om gegevens die een beter zicht kun-
nen geven op de orgarúsche component in
de materiële cultuur, de bestaanswijze en
de toenmalige natuurlijke omgeving. Het
betreft dus ook paleobotanisch en archeo-
zoologisch onderzoek van de nederzettings-
terreinen en de verdere omgeving.

De tweede ingang is het verzamelen
van gegevens die lacunes in tijd en rümte
zouden kunnen opvullen, zoals het onder-
zoek van een Magdalénien nederzetting te
Sweikhuizen (Arts & Deeben 1983, 1987).

Een derde ingang betreft de herin-
terpretatie en toetsing van reeds verzamel-
de gegevens en kennis. Het gaat hierbij om
in `het verleden verricht onderzoek waar-
van de resultaten de basis vormen voor het
typochronologische raamwerk waarbinnen
het laatpaleohthische onderzoek nog wordt
bedreven. Een gevolg van deze typochrono-
logische benadering is dat er slechts enkele
aspecten van de archeologische dataset ge-
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analyseerd zijn. Het gaat hierbij vooral om
artefac tensamenstellingen van nederzettin-
gen en typometrische vergelijkingen van ar-
tefactencomplexen (oa. Bohmers 1956a,
1956b,1960). Naast de beperkte analyse van
de gegevens is slechts een gedeelte van dit
onderzoek uitgewerkt en gepubliceerd.

Het voorliggende artikel over de
laatpaleolithische en mesohthische sites in
de gemeente Geldrop is in eerste instantie
een neerslag van de derde ingang van Het
Latere Band Project, met als parallelle doel-
stelling het genoemde model over de adap-
tatie van Ahrensburg jagers-vissers-verza-
melaars ten westen van de Rijn te toetsen.

h Geldrop is door amateur-archeo-
1ogen en het Biologisch Archeologisch lnsti-
tuut (BAI) van de Rijks Universiteit Gro-
ningen in de periode 1954-1961 een belang-

rijke concentratie van Ahrensburg sites on-
derzocht (Wouters 1957, Bohmers & Wou-
ters 1962, Rozoy 1978, Taute 1968). Tijdens
de uitwerking en herinterpretatie van deze
archeologische gegevens ontstaat om-
streeks 1985 het idee om de Geldropse ne-
derzettingen te betrekken in een meer om-
vattend onderzoek naar de overgang van
het Laat-Paleolithicum naar Mesolithicum
in Zuid-Nederland. Traditioneel speelt in
de verklaring van de overgang van het
Laat-Paleolithicum naar het Mesolithicum
de veranderingen Ín de natuurlijke omge-
ving, de overgang van het Pleistoceen naar
het Holoceen, een belangrijke rol. Echter,
sinds het einde van de jaren '60 is de deter-
minerende rol van de natuurlijke omgeving
op het gedrag van jagers-vissers-verzame-
1aars in toenmende mate gerelativeerd (Lee

Figuur 1  Hgging van de deelgebieden in Zuid-Nederland.1 : Midden-Irimbug, 2: Peel/ Maasgebied,
3: Zuidoost-Brabant, 4: West-Brabant.
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& Devore 1968, Ingold, Riches & Wood-
bum 1988). Daamaast blijkt dat er in de ont-
wikkeling van de vegetatie gedurende het
Laat-Glaciaal en de eerste fase van het Ho-
1oceen in Noordwest-Europa (Boncke e£ ¢j.
1988), alsook in Zuid-Nederland (Van Leeu-
waarden 1982) een ruimtelijke variatie aan-
wezig is. Op basis van deze gegevens over
de natuurlijke omgeving kan men veron-
derstellen dat er een variatie aan landschap-
pen voor de toenmalige jagers-vissers-ver-
zamelaars beschikbaar is geweest die ver~
schillende bestaan smo gelijkheden bo den.
Om de relatie tussen de natuurlijke omge-
ving en de laatpaleolithische en mesolithi-
sche sites nader te onderzoeken, zijn in
Zuid-Nederland vier regio's geselecteerd
(fig. 1). De selectie vond plaats op basis van
paleobotanische gegevens, verschillen in
geomorfologie en de aanwezigheid van
kwalitatief goede archeologische gegevens.
Bimen enkele regio's zijn sites in de nabij-
heid van depressies met organische afzet-
tingen archeologisch onderzocht. Aan de
sites uit Geldrop is een belangrijke rol toe-
bedeeld in het onderzoek van de Zuidoost-
Noordbrabantse regio (fig. 1)

Het voorliggende onderzoek moet
beschouwd worden als een bouwsteen in
het onderzoek van de overgang van het
Laat-Paleolithicum naar het Mesolithicuni
in Zuid-Nederland waarbij de oorspronke-
lijke doelstellingen als de herinterpretatie
van de archeologische gegevens en de toet-
sing van het model over de Ahrensburg

adaptatie een integraal onderdeel vormen.
Er zal een nadruk gelegd worden op de
analyse van de archeologische gegevens
van de negen sites, een onderlinge vergelij-
king van de sites en de inpassing van het
nederzettingsterrein en de individuele sites
in een laatpaleolithisch en vroegmesoli-
ti`isch nederzettingsp atro on.

De publicatie over de Geldrop sites
bestaat uit drie artikelen. In het voorliggen-
de artikel wordt eerst ingegaan op de lig-
ging van het nederzettingsterrein, in het
derde hoofdstuk op de geschiedenis van
het onderzoek, de toegepaste methoden en
de kwahteit van de archeologische gege-
vens. In de hoofdstuken vier en vijf zullen
achtereenvolgens de sites Geldrop 1 en Gel-
drop 2 besproken worden.

In het tweede artikel zullen de vijf
sites van Geldrop 3 worden beschreven. h
een afslütend artikel komen de sites Gel-
drop/ Aalsterhut/ 1985 en Geldrop/ Mie
Peels/1985 aan de orde en worden de ne-
gen sites onderling vergeleken. Tenslotte
zal getracht worden om de sites in te pas-
sen in een laatpaleolithisch en vroegmesoli-
thisch nederzettingsp atro on

2. DE LIGGING VAN HET NEDERZET-
TINGSTERREIN
ln dit hoofdstuk wordt de topografische lig-
ging van het nederzettingsterrein bespro-
ken, evenals de ligging in de landschaps-
structuur. Hierbij zal worden ingegaan op
de specifieke ligging van het nederzettings-

1        Het onderzoeksvoorstel voor de studie van de overgang van het l.aat-Paleolithicum naar het Mesolithicum
in Zuid-Nederland is ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek O\lwo)

2      Bne;: :9nsdseff:eokïärgeeenrdw`eprrdoéidgäs:ágtld5áoffi? sïiecthfä?uvt3:: äsá#org:seckheänderzoek, die wordt
gesubsidieerd door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Velen zijn behulpzaam geweest bij zowel het veldonderzoek en de uitwerking. Het gaat te ver om ze hier
allen te noemen. Speciale dank gaat uit naar: A.M Wouters en het Biologisch Archeologisch lnstituut 03AI)
voor het beschikbaar stellen van de documentatie en het vondstmateriaal, Pieter Dijkstra (Veldhoven) voor
zijn gegevens over Geldrop 2, Jan Broertjes (Rijks Geologische Dienst) voor zijn opmerkingen en
aanvullingen bij paragraaf 2, drs. H. Hiddink (IPP-Pionier) voor de correcties bij de verhandeling over de
stratigrafie van Geldrop 1, drs. `Willem Beex (IPP-onderzoeker) voor de hulp bij het vervaardigen van de
(Autocad)kaarten, drs. Marc Ydo (UvA-GRID) voor de foto's en tenslotte drs. Marie José Schreurs
(Instituut voor Prehistorie Leiden).
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Figuur 2  hgging van het nederzettingsterrein bij Geldrop.

terrein en de ligging ten opzichte van de
verdere omgeving. Ingang hierbij is de vor-
rring van de landschapsstructuur zoals die
door een reeks endogene (van bimenuit)
en exogene (van buitenaf) processen is ont-
staan. Bij de bespreking van deze proces-
sen, die vooral gekend zijn door geologisch
onderzoek, zal hoofdzakelijk worden inge-
gaan op de abiotische processen en elemen-
ten. Hierbij gaat het om elementen uit het
verleden, ook vanuit het perspectief van de
laatpaleolithische en mesolithische bewo-
ners. Deze elementen spelen een belangrij-

6

ke rol in het voorkomen van grondstoffen,
voedselbronnen en geschikte locaties voor
nederzettingen. Daamaast worden enkele
processen besproken die zijn opgetreden
na de bewoning van het nederzettingster-
rein, deze processen zijn eveneens van in-
vloed geweest op de huidige toestand van
het landschap en van de archeologische ge-
gevens. De biotische component van het
landschap en het klimaat gedurende het
Laat-Glaciaal en Vroeg-Holoceen zal in een
later artikel worden besproken.
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2.1 Landschapsstructuur van de verdere
omgeving
Het nederzettingsterrein is gelegen in het
zuidwesten van de gemeente Geldrop
(Noord-Brabant) tussen de rivierq.es de Ton-
gelreep in het westen, en de Kleine Dom-
mel in het oosten (fig. 2).

Dit gebied is onderdeel van een ge-
heel dat geologisch wordt aangeduid als de
Centrale Slenk. Deze slenk maakt deel uit
van een reeks tectonisch gevormde eenhe-
den die zich vanaf MddenNederland in
zuidoostelijke richting voortzetten tot in
het gebied rond Aken en de Benedenrijnse
Bocht (Montfrans 1975: 105). Noordoostelijk
van deze slenk hgt de Peelhorst, de grens
tussen beide wordt gevormd door de zgn.
Peelrandbreuk. In het zuidwesten ligt het
Kempisch Hoog met als grens de breuk van
Vessem, die mogelijk een onderdeel is van
de Feldbissbreuk (Bisschops e£ flj. 1985). De
endogene processen die in dit gebied, reeds
vanaf het Carboon optreden, zijn betrekke-
1ijk langzaam verlopende, grootschalige be-
wegingen die opheffing van grote bekkens
tot gevolg hebben. Tijdens het bewegings-
proces hebben zich in dit breukengebied in
de loop van tijd reliëfinversies voorgedaan
(Gagliardi & Zagwijn 1973). Dit had onder-
meer tot gevolg dat de tectonische eenhe-
den afwisselend erosiebasis en sedimenta-
tiebekken vormden. De veranderingen in
het reliëf hadden eveneens belangrijke ge-
volgen voor de loop van de rivieren. De
Centrale Slenk vormde gedurende de over-
gang van het Vroeg- naar Mdden-Pleisto-
ceen het stroomgebied van de Rijn met als
zijrivier de Maas. In de Centrale Slenk wer-
den door deze rivieren overwegend grind-
houdende grove zanden afgezet (Doppert
e£ ¢J. 1975: 31). Deze afzettingen met een dik-
te van 10 tot 80 meter, die op de Peelhorst
niet worden aangetroffen, worden aange-
duid als de Formatie van Sterksel (tabel 1).

Ongeveer 450.mo jaar geleden, in
het Mdden-Pleistoceen, noodzaakten tecto-
nische bewegingen de Rijn zijn loop naar
het oosten te verleggen. De Maas, tot dan

zijrivier van de Rijn, stroomde voortaan al-
leen door de Centrale Slenk. Door geringe
tectonische bewegingen werd het reliëfver-
schil tussen Centrale Slenk en Peelhorst
min of meer opgeheven, waardoor Maasaf-
zettingen op beide tectonische gebieden ge-
lijktijdig konden worden gevormd (Bis-
schop 1973: 39). Deze afzettingen, de Forma-
tie van Veghel (tabel 1), bestaan uit grove
zanden die in zekere mate grindhoudend
zijn waarbij in de basale lagen vaak stenen
en keien voorkomen. Waarschijnlijk gedu-
rende het Elsterien (een glaciaal) verlegde
de Maas geleidehjk haar loop over de Peel-
horst naar de Slenk van Venlo zodat in de
Centrale Slenk alleen de oudste Ve8hel
(Ve8hel A) sedimenten aanwezig zij.n.

Met de verdwijning van de Maas
üt de Centrale Slenk stopt de aanvoer van
rúet lokale materialen. Vanaf het Elsterien
(tabel 1) worden nog slechts afzettingen
van lokale oorsprong gevormd. Deze be-
staan voomamelijk uit fijne zanden afgewis-
seld met leemlagen en in mindere mate lo-
kale klei-, gytt|.a- en veenlagen. Dit materi-
aal werd onder periglaciale omstandi8he-
den afgezet door wind en smeltwaterstro-
men. Afzettingen uit perioden met een wat
warmer klimaat zoals het Holsteirúen en
Eemien worden ten zuiden van Eindhoven
(kaartblad 51 0ost) slechts incidenteel aan-
getroffen. Ten noorden van Eindhoven ko-
men de afzettingen meer voor. De pleisto-
cene afzettingen van Elsterien tot en met
Weichselien worden dan ook samengevat
onder het begrip Nuenen Groep (tabel 2)
(Bisschops 1973: 48).

De sedimenten van de Nuenen
Groep liggen in de Centrale Slenk op de
Formatie van Sterksel of op de Formatie
van Ve8hel. De afzettingen van deze groep
bereiken de grootste dikte (rujm 40 m) in
het midden van de Centrale Slenk, lateraal
neemt de dikte geleidelijk af (Bisschops ef
flj. 1985: 67). Deze verdikking zou een glo-
bale afspiegeling zijn van de differentiële
daling van diverse delen binnen de slenk.
Daling en opvulling hebben globaal een ge-
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Tabel 1  Formaties uit het Neogeen en het Pleistoceen (uit Bissdops ef ¢J. 1985).

1ijke tred gehouden. De afzettingen uit deze
tijd, die zeker drie ijstijden omvat, kunnen
op basis van verschillen Ín ontstaanswijze
worden onderverdeeld in fluvioperiglaciale

8

afzettingen, eolische peridaciale afzettin-
gen en lacustro-eolische periglaciale afzet-
tingen: ook wel Brabantse leem genoemd.

De Brabantse leem is opgebouwd



ARCH£oLm/£

uit door wind aangevoerde leem, die hoofd-
zakelijk onder (sub)arctische omstandi8he-
den in meren en moerassen werd gevan-
gen. Vanwege de permanent bevroren on-
dergrond was de drainage gebrekkig; al-
1een gedurende de zomer kon de boven-
grond ontdooien, waarbij oppervlakkige af-
spoeling kan hebben plaatsgevonden. Bis-
schops (1973: 60) veronderstelt dat het vrij-
komende smeltwater met daarin voorname-
lijk fijn sediment over het oppervlak naar
depressies in het landschap werd afge-
voerd. Doordat dit proces zich in een tecto-
nisch actief gebied afspeelde zijn de diktes
van de leemafzettingen aanzienlijk en de
vo orkomens uitgebreid.

De Brabantse leem is in verschillen-
de periodes afgezet; de bovenste en meest
verbreide laag is gedurende het Pleniglaci-
aal van het Weichselien afgezet (Bisschops
e£ flz. 1985: 90). De fluvioperiglaciale afzet-
tingen bestaan uit matig fijne tot matig gro-
ve zanden met daarin verspoelde leem, klei
en veenbrokjes. Water was hierbij het be-
1angrijkste transportmiddel en heeft daarbij
vele eolische en veenafzettingen geëro-
deerd. Dit lijkt een plausibele verklaring
voor de afwezigheid van interglaciale afzet-
tingen. Binnen de Nuenen Groep bereiken
afzettingen uit het Saalien de grootste dik-

te, wat mogelijk samenhangt met de maxi-
male uitbreiding van het landijs vanuit het
noorden naar Mdden-Nederland. Opval-
1end is dat de Brabantse leem en fluvioperi-
glaciale afzettingen op de Peemorst en in
het westelijke gedeelte van Noord-Brabant
nagenoeg ontbreken. Op de Peelhorst ligt
op veel plaatsen het laatglaciale dekzand
direct op de Fomatie van Ve8hel, in West-
Brabant op de Formaties van Kedichem en
Tegelen (tabel 1). Verondersteld wordt dat
de ontbrekende sedimenten geërodeerd
zijn en gedeeltelijk in de Centrale Slenk zijn
afgezet.

In de laatste fase van het Boven-Ple-
niglaciaal gaan fluvioperiglaciale afzettin-
gen over in eolische (tabel 2). De overgang
is op sommige plaatsen zichtbaar als een
snoertje van uiterst fijn, gepolijst grind
(Laag van Beuningen), dat ge.hterpreteerd
wordt als een déser£ pflzJe77ce7if . Deze afzet-
ting is tussen ca. 15.500 en 14.000 jaar gele-
den ontstaan door uitblazing van dikke la-
gen periglaciale zanden (Kolstrup 1980). De
vanaf het einde van het Mdden-Weichse-
lien gesedimenteerde dekzanden bepalen
grotendeels de morfologie van het huidige
landschap. Bimen het dekzandlandschap
treden lokaal van züdwest naar noordoost
gerichte zones op waarbinnen de dekzand-

Jono  dekzand  11.voenoflaagvan Usselo.. plaats®I.ik  vorstwiggerigoenvorstw.ggon

Bollino  jnterstadia.lD®n®kampint®"8diaal

Jong  dekzand  1.

plaaia®liik `mi` al  I®emlsegi.

laag  van  seuning®n. . . . grot. vo/8twiggen

bov®nkai`t sierk cvaturb&at

vorstw.ggen  ®n  mvalutie8a(wisselond  met leempakkotten  ®n/of H ongelo  inie.3ladia.l
v®enlsgen

8/orup inte"adiaalAm®rs(oortintor.tadíaal

l®mig  dskzsnd  en  g/ov®m  zaí`d®n grot® vorsiwigg®n

zand.  in  hoofdzaak  oolisch  m®tingoschakoldovoonpakkei`en Vroeq-Weichsolian

9

Tabel 2 Indeling vm de
Formatie van Twente in
Mdden- en Oost-Neder-
land (uit Bissdops ef 4j.
1985).
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accumulaties groter zijn. Deze langerekte
zones hebben dezelfde oriëntatie als de
overheersende windrichting tijdens de sedi-
mentatie. De belangrijkste voorbeelden in
Noord-Brabant zijn de ``Noordehjk Brabant-
se Dekzandrug" en de ``Mdden Brabantse
Dekzandrug''.

Het onderste deel van dit dekzand,
Oud Dekzand 11, is afgezet in het laatste
deel van het Pleniglaciaal ca. 14.000-12.500
jaar geleden (tabel 2). Dit dekzand is fijn-
korrelig, afwisselend lemig en horizontaal
gelaagd. De afwisseling van gele zand- en
grijze lemige laagjes wordt ge.hterpreteerd
als een eolische afzetting op een wisselend
nat en droog oppervlak (Ruegg 1975,1981).
Bisschops ef flJ. (1985: 99) veronderstellen
dat dit het gevolg is van  een jaarritme in
een gebied met permafrost. In de winter sal-
teerde het zand over een droog en bevroren
oppervlak, terwijl in de zomer leem vast-
kleefde op een nat oppervlak. Gelijktijdig
met de sedimentatie van dit dekzand trad
op sommige plaatsen veenvormíng op. De
veenvorming zet zich in het daaropvolgen-
de B®1ling-interstadiaal (12.400-12.000 BP)
voort. Dit veen heeft zich lokaal gevormd
en is van geringe dikte. Waarschijnlijk is er
in deze periode op sommige plaatsen stag-
natie in de sedimentatie van dekzand opge-
treden.

Na deze periode van lokale veen-
groei en bodemvorming treedt er wederom
een periode van dekzandsedimentatie op.
Dit Jong Dekzand wordt beschouwd als
een eolische afzetting die onder droge om-
standigheden is gesedimenteerd. Bisschops
e£ flJ. (1985: 100) veronderstellen dat gedu-
rende de sedimentatie de permafrost ont-
brak, of dat de bodem beter ontwaterde.
Koster (1992: 91) denkt dat lokale, perio-
diek droogvallende delen van de riviervlak-
ten de bron vormen van dit eolische sedi-
ment.

De dekzandsedimentatie wordt nog
éénmaal onderbroken tijdens het Aller®d-
interstadiaal (11.800-11.000 BP). Deze perio-
de van relatieve stilstand, waLarin lokaal

bodem- en veenvorming plaatsvindt,
vormt de grens tussen Jong Dekzand 1 en
Jong Dekzand 11 (tabel 2). De eerste werd
gesedimenteerd gedurende het Vroeg-Dry-
as (12.000-11.800 BP), de laatste gedurende
het Laat-Dryas (11.000-10.250 BP) en moge-
lijk ook nog gedurende het begín van het
Preboreaal. Het Jong Dekzand is over het
algemeen leemarmer en minder gelaagd
dat het Oud Dekzand. Behalve door het
voorkomen van een Usselo-bodem, op de
hogere terreindelen in het landschap, kan
het Jong Dekzand visueel onderscheiden
worden door het voorkomen van leemlaag-
jes in, en vorstscheurt}.es aan de bovenkant
van het Jong Dekzand I (tabel 2). Over het
algemeen geldt: hoe jonger de dekzandaf-
zettingen des te markanter het reliëf en hoe
armer aan leem. Zowel het Jong Dekzand 11
alsook het oudere dekzand komen voor als
paraboolvormige, langgerekte ruggen met
golvend reliëf.

Hoewel de hoofdstructuur van het
drainagesysteem door tectorúsche eenhe-
den als Centrale Slenk, Peemorst en Kem-
pisch Hoog wordt bepaald, hebben dek-
zandaccumulaties een belangrijke bijdrage
geleverd aan de uiteindelijke vorm van dit
systeem. De aanvoerrichting van het dek-
zand stond veelal loodrecht op die van de
drainage, dit leidde tot dalverstopping en
stroombedverlegging. Verlegging van het
stroombed trad vooral op bij rivieren met
relatief grote waterafvoer of in situaties
waarbij de waterafvoer gelijke tred met de
zandaanvoer kon houden. Verstopping
trad in die delen van het afvoersysteem op
waar de erosiecapaciteit van het water ge-
ring was. Hierdoor veranderden de kleine
smeltwaterdalen in het Laat-Glaciaal in een
aaneenschakeling van afvoerloze of gebrek-
kig drainerende meertjes en drassige laag-
tes waarin vaak veen gevormd werd (Van
den Toom 1967). Vooral de bovenlopen en
de kleinere takken van de beken raakten
hierdoor verstopt. Droog uitgewaaide de-
pressies werden veelal pas in het Holoceen
door grondwaterstijging met water gevuld

10
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Figuur 3 Profiel ten zuiden van het nederzettingstemein (naar: Bissdops 1973).

(Broert|.es 1977: 22). De erosie ging door tot
een tegen uitwaaüng resistente laag werd
bereikt zoals een leemlaag of de bevroren
ondergrond. De uitwaaiingslaagten hebben
vaak een langgerekte, van zuidwest naar
noordoost verlopende vorm als gevolg van
de overheersende windrichting. Het geëro-
deerde zand werd aan de oostzijde van de

11

laagtes gesedimenteerd in de vorm van een
parabool. Beide bovengenoemde eolisché
processen vormen de belangrijkste mecha-
nismen bij het ontstaan van de zgn. Bra-
bantse vennen (Broert|.es 1977).

Bovengenoemde pleistocene proces-
sen zijn bepalend geweest voor de land-
schap sstructuur waarin laatpaleolithische
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en mesolithische j agers-vissers-verzame-
laars leefden.

Door klimaatsverbeteringen tijdens
het Holoceen ontstond na verloop van tijd
een gesloten vegetatie die gedurende lange
tijd de morfologie van het landschap gecon-
serveerd heeft. De erige veranderingen die
optraden zijn veenvorming en beekafzettin-
gen. Veengroei trad vooral op in gebieden
met stagnerende waterafvoer en in die de-
1en van rivieren die niet meer als bedding
func tioneerden. Rïvieren sedimenteerden
zand en leem in de dalen en in perioden
van overvloedige wateraanvoer ook daar-

buiten. Vooral door menselijke ingrepen zo-
als: ontginningen, aanleg van nederzettin-
gen, wegen en afwateringen, is het land-
schap sterk veranderd. Door de verstoring
van de vegetatie werden soms wederom
eolische processen op gang gebracht waar-
door het dekzand erodeerde. Dit zand
werd afgezet in de vorm van stuifzanden
(Formatie van Kootwijk) en onderscheidt
zich van dekzanden door het sterk geacci-
denteerde oppervlak, lossere stapelíng en
een geringer leemgehalte (Bisschops 1973:
77).

Figuur 4 Vereenvoudigde geologisde situatie in de omgeving van het nederzettingstemein (naar: Bis-
sdops 1973).

12
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2.2 1andschapsstmctuur in de omgeving
van het nederzettingsterrein
ln het bovenstaande zijn voor een gedeelte
van de Centrale Slenk en de directe omge-
ving een aantal 1andschapsstruèturerende
processen aangegeven. h het.navolgende
zal de vorming van het landschap in de di-
recte omgeving van het nederzettingster-
rein gereconstrueerd worden. De gebruikte
gegevens zijn voomamelijk afkomstig van
de bodemkaart (Stiboka 1981), geologische
kaarten (Bisschops 1973, Bisschops e£ flJ.
1985), de geomorfologische kaart 51 0ost
en West met bijbehorende toelichtingen en
waamemingen in het veld.

Een profiel (fig. 3) dat ten ztriden
van het nederzettingsterrein (fig. 4) is gele-
gen, illustreert de opbouw van de onder-
grond. Aan de basis ligt de Formatie van
Sterksel, bestaande uit zand, afwisselend
fijn zand, matig grof en zeer grof zand met
verspreid grind. Waarschijnlijk vormde het
gebied onderdeel van een drainagesysteem
bv. een rivier gedurende de overgang van
Vroeg naar Midden-Pleistoceen (Bisschops
1973: bijkaart 3). Op de Formatie van Sterk-
sel liggen de afzettingen van de Nuenen
Groep. Deze bestaan vrijwel uitsluitend uit
fijn zand met daarin lenzen van Brabantse
leem. Differentiatie bimen de Nuenen
Groep is, zoals eerder vermeld, moeilijk
aan te geven. In bovengenoemd profiel is
echter een veenlaag (fig. 3) aanwezig die op
basis van palaeobotanisch onderzoek in de
tweede helft van het Eem-Interglaciaal ge-
dateerd (tabel 1) kon worden (Bisschops
1973:54). Dit veen met houtresten heeft een
dikte van ongeveer 60 centimeter. Deze af-
zetting staat bekend als de Formatie van As-
ten. De formatie omvat organische meer-
afzettingen, hoogveencomplexen en beekaf-
zettingen. Deze tussen 5.67 en 6.32 m onder
het oppervlak gelegen afzetting maakt het
mogelijk bimen de Nuenen Groep onder-
scheid te maken tussen de Formaties van
Eindhoven en Twente (tabel 1; Doppert ef
flJ.1975: 23). De Formatie van Eindhoven
ligt direct op de Formatie van Sterksel en

heeft ter plaatse een dikte van ongeveer 18
m. Deze bestaat uit matig fijn zand met een
ineenschakeling van een reeks fijnzandige
leemlagen van minder dan 1 m. De dikkere
lagen Brabantse leem bevinden zich onder-
en bovenin de formatie. Waarschijnlijk is er
een relatie tussen de dikte en de koude fa-
sen van het Elsterien en Saalien (Doppert ef
flj.1975). De Formatie van Twente, afgezet
gedurende het Weichselien, bereikt vanaf
de Formatie van Asten een dikte van 56 m.
Het gaat hierbij om een dekzandpakket van
matig fijn zand met daarin een 20 cm dikke
laag van matig grof zand en grind.

Een verdere differentiatie bimen
het dekzand kan afgeleid worden van een
geologische overzichtskaart (fig. 4). Alle
dekzanden in de omgeving van het neder-
zettingsterrein zijn afgezet op fluvioperigla-
ciale afzettingen en voor een klein gedeelte
op Brabantse leem. Volgens de bodemkaart
(Stiboka 1981: 17) zijn in het gebied zowel
Oud als Jong Dekzand afgezet; de laagte
ten zuidoosten van het nederzettingsterrein
®et voormalige Groot Huisven; fig. 5) be-
staat vrijwel uitsluitend uit Oud Dekzand.
Uit boorraaien over het nederzettingster-
rein blijkt dat het zandig en lemig gelaagde
Oud Dekzand 11 aanzienlijke reliëfverschil-
len vertoont. Het Jong Dekzand varieert
sterk in dikte en heeft het aanwezige reliëf
benadrukt, dan wel genivelleerd. Op plaat-
sen waar een Usselo bodem aanwezig is,
blijkt het Jong Dekzand 1 over het alge-
meen inderdaad lemiger te zijn dan het
Jong Dekzand 11. In gebieden met dekzan-
den die dunner zijn dan 2 meter en gelegen
zijn op fluvio-periglaciale afzettingen (fig.
4), liggen volgens de geomorfologische
kaart (fig. 5) over het algemeen beekafzet-
tingen in de dalen en depressies.

Het nederzettingsterrein is gelegen
op de zuidkant van een dekzandrug (fig. 4
en 5) die bestaat uit dekzanden die dikker
zijn dan 2 m. Het bovenste gedeelte van dit
zandpakket bestaat uit een opeenvolging
van Jong en Oud Dekzand. Vermoedelijk is
deze rug door westen- en zuidwestenwin-

13
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i   ZZ2  E]3  Ë4  E]
Figuur 5 Vereenvoudigde geomorfologisde situatie in de omgeving van het nederzettingstemein
(naar: Geomor¢Jogí.sc¢ K"rf zJffl NederJ¢#cZ, 51 West en Oost).1 : 1age landduinen met bijbehorende
vlakten, 2: beekdalen en dalvormige laagten, 3: laagten, 4: bebouwde gebieden, 5: 1igging van het ne-
derzettingsterrein.

den afgezet. De dekzandrug wordt door de
Tongelreep (fig. 2) doorsneden; vermoede-
1ijk heeft de rivier tijdens de dekzandsedi-
mentatie voldoende water vervoerd om het
inwaaiende zand af te voeren en zijn
stroombeddding in stand te houden (fig. 4).

1        Mondehnge mededelingprof. Dr. C.R. Janssen (RUU)
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Ten oosten van de Tongelreep liggen in de
nabijheid van het nederzettingsterrein twee
veengebieden (fig. 4). Het noordelijke veen-
gebied ligt in een zijarm van de Tongelreep
(fig. 5), de basis van dit veen is van laatgla-
cialeouderdomï.Hetveengebiedjuistbm
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Figuur 6 Iigging van het nederzettingsteHein op een uitsnede van de Cromotopografisde kaart des
Rijks, sdaal 1:25.000 ("Bonnebladen") kaartblad no. 691. Verkend in 1897 en herzien in 1912. Het ne-
derzettingsterrein is aangegeven met een pifl.

zuiden van het nederzettingsterrein ligt in
een laagte van het voormalige Groot Huis-
ven. De basis van dit veen dateert uit het
Vroeg-Dryas (Bos 1992: 112). Vermoedelijk
heeft een zijtak van de Tongelreep ooit in
verbinding gestaan met het Groot Huisven,
die samen wellicht een sneeuwsmeltwater-
dal vormden, dat tijdens drogere tijden
daama is verbroken door een dekzandrug
(fig. 5). De afdammíng heeft vermoedehjk
aan het einde van het Midden-Weichselien
plaatsgevonden (tabel 2), de organische af-
zettingen uit het Laat-Glaciaal kunnen hie-
rop duiden.

Gedurende het Holoceen zijn er
door de verbeterende milieu-omstandighe-
den in de dekzanden humuspodzolen ge-
vormd. Later, waarschijnlijk na de Mddel-
eeuwen, zijn deze bodems locaal geëro-
deerd of overstoven met stuifzand (fig. 4).
De pakketten stuifzand, met een maximale
dikte van 11.5 m, vertonen een zeer onregel-
matig reliëf. Het stuifzand vertoont in het

15

profiel soms donkere lagen, die afliankelijk
van de opbouw, wijzen op elders verstoven
akkers, podzolbodems of micropodzols. De
micropodzols ontstaan wanneer de stuif-
zanden (tijdelijk) door een vegetatiedek
worden vastgelegd. Een belangrijke bijdra-
ge in de verstuiving van zanden leverde
het lokale net van zandwegen, evenals de
doorgaande postroute van Eindhoven naar
Hamont in België die het nederzettingster-
rein doorkruiste. Tijdens de verschillende
opgravingen zijn dan ook talloze karrespo-
ren, vaak opgevuld met stuifzand, vastge-
steld. Ten behoeve van de postroute werd
in 1708 aan de westkant van het Groot
Huisven de Aalsterhut gebouwd (Coenen
1985: 20). Het was een herberg voor reizi-
gers die te voet, per kar of met de postwa-
gen over de zandweg van Eindhoven rich-
ting Hamont trokken. Het westelijke ge-
deelte van het Groot Huisven (fig. 6) werd
na de bouw van de Aalsterhut omwald en
ontgonnen (Coenen 1985: 21).
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Rond 1840 bestaat het gebied rond
het nederzettings terrein vrijwel uitsluitend
uit heide, verspreide ontgimingen, vennen
en moerassen. Later heeft men een gedeelte
van de heide getransformeerd in dennen-
bos. Dit veranderend grondgebruik komt
voort uit een toenemende houtbehoefte en
als maatregel om de verstuiving van
(dek)zanden tegen te gaan. Omstreeks 1900
heeft het Groot Huisven en het omringende
moeras een omtrek van ca. 8 km, het open
water een omtrek van ca. 2 km (fig 6). Later
is het Groot Huisven en omringende moe-
ras ontwaterd en gedeeltelijk als landbouw-
grond in gebrük genomen. Eenzelfde ont-
gínning heeft plaatsgevonden in de beekda-
1en die uitmonden in de Tongelreep.

In de 20ste eeuw is er over het ne-
derzettingsterrein een verharde weg aange-
legd, deze weg is sinds de jaren '40 her-
haaldelijk gereconstrueerd en omgevomd
van provinciale weg tot een rijksweg (A2 of
E9). Er is een relatie tussen de reconstruc-
ties van de we\g, aanverwante infrastructu-
rele maatregelen en de opgravingen die
zijn uitgevoerd. Figuur 7 toont een uitsnede
van de topografische kaart (51G) met de lig-

ging van de sites ï.

3. DE GESCHIEDENIS EN METHODEN
VAN 0NDERZOEK
h dit hoofdstuk worden de geschiedenis
van het onderzoek en de toegepaste metho-
den beschreven. De beschrijving is opge-
splitst in drie delen. In het eerste deel komt
het veldonderzoek uit de perioden 1942-
1961 aan de orde. Het tweede deel betreft
de aandacht voor de sites in de literatuur.
Tenslotte komt het onderzoek dat sinds
1982 door de auteur wordt uitgevoerd aan
de orde. Het onderzoek na 1982 bestaat uit
twee onderdelen: het veldwerk en de uit-
werkíng van de archeologische gegevens.

3.1 Het ondeEoek tussen 1942 en 1961
De eerste vuursteenvondsten uit de omge-
ving van de laatpaleolithische en mesohthi-
sche sites te Geldrop dateren, althans voor
zover bekend, uit 1942. Jos Baeten uit Wes-
terhoven, ontdekt bij werkzaamheden aan
de weg Eindhoven-Leende ter hoogte van
de Aalsterhut op een diepte van ongeveer

]¥ec:::dt:ï£::::avï::Lr€t:n::na%f=ct:anag.-

In de literatuur zijn de sites genummerd met romeinse cijfers (oa. Wouters 1957, Ebhmers & Wouters 1962,
Rozoy 1978, Taute 1968) in de navolgende tekst is het romeinse cijfer vervangen door een arabisch:
Geldrop I = Geldrop 1
Geldrop 11 = Geldrop 2
Geldrop IH-1 = Geldrop 3-1
Geldrop IH-2 = Geldrop 3-2
Geldrop 111-3 = Geldrop 3-3
Geldrop IH4 = Geldrop 34
De verschillende sites van Geldrop 3 zijn samengevat in één puntlocatie. De coördinaten van de
verschillende sites op het nederzettingsterrein staan hieronder aangegeven De coördinaten van Geldrop 1
verwijzen naar het opgegraven gedeelte, die van Geldrop 2 zijn slechts bij benadering bekend. De overige
coördinaten verwijzen naar het gebied met de grootste vondstdichtheid binnen de site.
Geldrop 1
Geldrop 2
Geldrop 3J)
Geldrop 3-1
Geldrop 3-2
Geldrop 3-3
Geldrop 34
Geldrop/AH/1985
Geldrop/MP/1985

163.3% x 378.295
ca. 163.450 x 378.150
163.409 x 378.195
163.414 x 378.189
163.429 x 378.181
163.439 x 378.184
163.446 x 378.188
163.333 x 378.276
163.330 x 378.215

Brief vän T. Baeten aan G. Beex dd. 30 april 1951.
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163.2 2 5 163.725

Figuur 7 Topografisde kaart met de ligging vm de sites. 1: Geldrop 1, 2: Geldrop 2, 3: Geldrop 3, 4:
Geldrop/Aalsterhut/1985,5:Geldrop/MiePeels/1985.

Over de vondsten is verder niets bekend,
omdat de sigarenkisq.es, waarin ze bewaard
werden, 1ater verloren zijn gegaan (Wou-
ters 1977: 151) ï. h 1951 onderzoekt Baeten
zonder resultaat een heuvel Ín de directe
omgeving2.Devondstenuit1942enheton-
derzoek uit 1951 zijn ten züden en ten wes-
ten van de later ontdekte sites gedaan (fig.
7), de exacte locaties zijn echter onbekend.

De site die aan de basis staat van
een reeks opgravingen, wordt in 1954 ge-
vonden door A.M. Wouters bij een recon-
structie van de bovengenoemde weg. Hij
treft op een verstoven talud een honderdtal
vuurstenen artefacten aan (Wouters 1957:
3)3.Waardewegdestuifzandrugdoor-
snijdt, voert hij in februari 1955 een proef-
onderzoek uit. Onderin het Jong Dekzand
11 worden vuurstenen artefacten Ï.7i s!.m aan-

getroffen. Chder dit dekzand ligt een Usse-
lo-bodem, waarvan het houtskool geda-
teerd is op 11.020 BP ± 230 (GrN603). Daar-
na is een groot gedeelte van de vindplaats
vemield door clandestiene graafaktivitei-
ten. In 1956 start het B.A.I. onder leiding
van A. Bohmers een opgraving (Anoniem
1956). De vindplaats (Geldrop 1) blijkt ech-
ter emstig verstoord, over de verspreiding
van de vondsten í.7t s!ï% wordt nauwelijks
informatie verkregen. Men treft nog een
vuurhaard aan, waarvan de houtskool ge-
dateerd is op 10.720 ± 85 BP (GrN1059). De-
ze datering correspondeert met de stratigra-
fische waamemingen en de verwachte ou-
derdom van de vuurstenen artefacten. De
artefacten worden op typologische gron-
den aan de Ahrensburg-cultuur toegeschre-
ven. Zoeksleuven in de omgeving van

:     Sr:zg:e:ËeJ;rgr:á?e:cïifáiGJoge:e:Ï:d:d"¥::AgïËYär:ï!gÄ woutem sch|ftehJk a-A Bohers q3A|keme|d
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Geldrop 1 1everen geen verdere bewonings-
sporen op.

Enige weken na het onderzoek door
het BAl vindt A.M. Wouters ten zuiden van
Geldrop 1 een nieuwe concentratie artefac-
ten, aangeduid als Geldrop 2 (fig. 7). De ar-
tefacten van deze site zijn door het ploegen
van de heide aan het oppervlak gekomen.
De vindplaats wordt niet opgegraven om-
dat de artefactenhoudende laag door ont-
ginningsactiviteiten volledig verstoord is
(Wouters 1957). Op basis van typologische
overeenkomsten met de site Geldrop 1
wijst men de vondsten eveneens aan de
Ahrensburg-cultuur toe. De vondsten uit
de sites Geldrop 1 en Geldrop 2 worden
door Wouters (1957) gepubliceerd in het
tijdschrift Br¢bfl7t£s Heem.

In augustus 1957 wordt tussen Gel-
drop 1 en 2 een nieuwe site ontdekt die Gel-
drop 3 genoemd wordt (fig. 7). Geldrop 3
wordt in eerste instantie slechts gedeelteh].k
onderzocht (Bohmers & Wouters 1962).
Men graaft alleen het gedeelte op dat direct
bedreigd wordt door grondwerkzaamhe~
den. Vanwege de nabijheid van andere con-
centraties artefacten is deze site later Gel-
drop 3-1 genoemd. De vondsten vormen
voldoende aanleiding om het onderzoek te
continueren. A. Bohmers (BAI) verzoekt in
april 1961 de amateur-archeologen Jan
Groels en Jo Rijnders proefsleuven te gra-
ven in de omgeving van Geldrop 3-1. Dit
onderzoek leidt op 10 april 1961 tot de
vondst van een retouchoir met een gegra-
veerde vrouwenfiguur (Bohmers & Wou-
ters 1962, Dijkstra & Groels 1983: 123)
Door deze vondst krijgen de sites uitge-
breid aandacht in de media.

Waarschijnlijk mede door de opmer-
kelijke vondst, gaat men in hetzelfde jaar
over tot een systematisch onderzoek van

het omringende terrein (Bohmers 1961).
Het onderzoek wordt wederom uitgevoerd
door het BAl met steun van amateurarcheo-
logen. In oostelijke richting worden achter-
eenvolgens nog drie concentraties vuur-
stenen artefacten opgegraven: Geldrop 3-2,
Geldrop 3-3 en Geldrop 34. Door middel
van proefvakken wordt de verdere omge-
ving onderzocht (fig. 8). De opgraving
wordt in 1961 beëindigd, maar helaas is
over het verloop van de opgraving is vrij-
wel niets bekend, omdat de documentatie
zoek is. Een gedeelte van de onderzoeksre-
sultaten van Geldrop 3-1 en 3-2 wordt door
Bohmers en Wouters (1962) gepubliceerd.
h deze publicatie besteden ze relatief veel
aandacht aan de retouchoir met gegraveer-
de vrouwenfiguu.

Het perceel waarop de opgegraven
sites zijn gelegen, alsmede de belendende
percelen worden door de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig B o demonderzoek
(ROB) op de lijst van wettelijk beschermde
archeologische monumenten geplaatst
(Klok 1977).

Zoals uit het voorgaande is gebleken, werd
het onderzoek van verschillende sites be-
perkt door verstoringen en verrúelingen.
Vooral Geldrop 1 is hiervan het slachtoffer
geweest (Wouters 1957). Geldrop 2 is alleen
bekend door veldverkenningen. Een onder-
zoeksmethode om nieuwe concentraties op
te sporen was naast veldverkenningen het
graven van proefsleuven (Bohmers & Wou-
ters 1962, Wouters 1957). Figuur s geeft`een
overzicht van deze proefvakken die in de
omgeving van de sites zijn gegraven. De
breedte van deze proefvakken of zoeksleu-
ven is 1 meter, de lengte variëert van 2 tot 5
meter. De vondsten in deze vakken vorm-
den veelal aanleiding om het vak te vergro-

1        Volgens de door het BAl beschikbaar gestelde documentatie geven Dijkstra en Groels (1983: 125) op het
rechtse kaartje eer} onjüste situatieschets van de ligging van de concentraties; de onjuistheid werd
bevestigd tijdens het heronderzoek in 1986 (Geldrop/Pausbaan/1986). Daarnaast is de schaal bij het linkse
kaartje onjuist.
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Figuur s  Het onderzodte areaal in relatie tot het grid van de opgravingen (in eenheden van twee me-
ter) en de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting.
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ten. De sites werden door middel van sleu-
ven onderzocht. Deze hadden meestal een
breedte van 3 m, de lengte was afhankehjk
van de dichtheid en verspreiding van de
vondsten. In totaal is in 1961 door sleuven
en vakken een aaneengesloten oppervlak

=:::eTs:e°unvdeenrzn°ocgh:Í:g.L8*í°2?rDTodpd.eL
gegraven arealen werden ingemeten aan de
hand van de nabijgelegen rijksweg.

De sleuven werden met de schop
verdiept waarbij een ``tikkend" geluid de lo-
catie van een vondst aangaf. De vondsten
werden met behulp van een meetband, die
langs de rand van de sleuf op het vlak lag,
ingemeten en op millimeterpapier met een
symbool en een nummer aangegeven (fig.
9). Dit vondstnummer noteerde men ook
op het artefact. De schaal van de opgra-
vingstekeningen is 1:10. Uitzeven van het
opgegraven zand is in deze periode van ne-
derzettingsonderzoek nog geen onderdeel
van de opgravingsmeti`ode. Alleen van de
sites Geldrop 1, 3-2, 3-3 en 3-4 zijn bodem-
profielen beschikbaar. In deze profielen is
naast de opbouw van de bodem de stratig-
rafische positie van enkele artefacten en
grondsporen aangegeven. Van sommige
grondsporen zijn coupe-tekeningen ver-
vaardigd, van andere noteerde men alleen
de diepte.

3.2 De sites in de literatuur
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de
resultaten van het onderzoek uit de periode
1954-1961, samen met andere Nederlandse
en Belgische sites, door A. Bohmers, A.M.
Wouters en de Belgische archeoloog J. Ver-
heyleweghen gepubliceerd zouden worden
in een overzichtswerk van het Belgische en
Nederlandse Laat-Paleolithicum en Mesoli-
thicum (Wouters 1980: 154). Als voorberei-
ding op de publicatie werden een groot
aantal artefacten getekend, beschreven op
tellijsten naar type en metrische kenmerken
(Bohmers 1956a). Vooruitlopend op die pu-
blicatie presenteert Bohmers (1956a) een sta-
tistische methode die het mogelijk moet ma-

ken een groot aantal sites te vergehjken. Hij
gebruikt de gegevens van Geldrop 1 om
zijn methode te illustreren, en vergelijkt de
ütkomsten met andere Ahrensburg-sites
zoals: Vessem, Neer 111 en Budel IV (Boh-
mers 1956b: 21-22). Door het vertrek van
Bohmers van het BAl in 1964 is het werk
echter nooit verschenen.

Bij andere onderzoekers onstaat er
een grote belangstelling voor de Geldrop-si-
tes. Door de unieke vondsten van de Ah-
rensburg-cultuur,deCï4dateringenende
opgegraven context van de vondsten, krij-
gen de sites een belangrijke rol in de cul-
tuurhistorische kennisvorming over het
Laat-Paleolithicum van Noordwest-Europa
(oa. Narr 1968, Paddayya 1971, Rozoy 1978,
Taute 1968). Genoemde onderzoekers ana-
lyseren vrijwel uitsluitend de beschikbare
artefacten en/ of de gegevens van bovenge-
noemde tellijsten. De verspreidingsplatte-
gronden die van een aantal sites beschik-
baar zijn, worden niet in de analyse betrok-
ken. De meest omvattende analyse wordt
gegeven door J.-G. Rozoy (1978) en hij is de
eerste die ook de sites Geldrop 3-3 en Gel-
drop 3-4 beschrijft.

Een golf van hemieuwde aandacht
voor de Geldrop-sites ontstaat op het einde
van de jaren '70 en begín van de jaren '80.
Aanleiding hiervoor is een hernieuwde dis-
cussie over de steen met gegraveerde vrou-
wenfiguur en het door Arts en Deeben
(1981) geformuleerde model over de Ah-
rensburg-cultuur.

In 1977 uit D. Stapert (1977: 44) zijn
twijfels over de echtheid van de vrouwen-
gravure vanwege de afwijkende stijl. P.
Dijkstra en J. Groels, de vinder van de ge-
graveerde steen, voeren in 1983 een macro-
en microscopisch onderzoek uit van de
vrouwengravure en de steen. Op basis van
de oppervlakteverschijnselen van de steen
en van de gegraveerde lijnen c oncluderen
ze dat de steen authentiek is (Dijkstra &
Groels 1983). Tot eenzelfde conclusie komt
A. Span (1983) op basis van een kunsthisto-
rische analyse. In dezelfde periode consta-
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Figuur 9  Cpgraving van Geldrop 3 (foto BAI).

teert A. Wouters een vérwarring in de iite-
ratuur over de Geldrop-sites. Hij besluit om
de feiten vanaf de ontdekking op een rijtje
te zetten (Wouters 1983).

Van Noort en Wouters (1987, 1993)
formuleren op basis van gewei- en botvond-
sten uit de Noordzee en de aanwezigheid
van zgn. Noordzeevuursteen in Ahrens-
burg sites een altematief voor het door Arts
en Deeben (1981) geformuleerde model. In
hun model van de seizoensindehng en land-
gebruik door de Ahrensburg jagers-vissers-
verzamelaars speelt het Noordzeebekken
een belangrijke rol.

3.3 Het onderzoek sinds 1982
In de reconstructie van de jaarcyclus van
een groep Ahrensburg jagers-vissers-verza-
melaars veronderstellen Arts en Deeben
(1981: 116 ev.) dat de sites van Geldrop ge-
1egen zijn in het zomerterritorium. De con-
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centratie van sites zou gelegen kunnen zijn
aan een route waarlangs kuddes rendieren
migreerden. Vanwege het grotere voedsel-
aanbod in het vooijaar zouden verschillen-
de groepen bijeenkomen om gezamenlijk
de beschikbare bronnen te exploiteren. Der-
gelijke nederzettingen worden aangeduid
als aggregatienederzettingen. Hierri wor-
den twee typen onderscheiden met een ver-
schillende archeologische neerslag. Het
eerste type kenmerkt zich door het bijeen-
wonen van de groepen op een geringe on-
derlinge afstand, waardoor de archeologi-
sche neerslag zich kenmerkt door een aan-
eengesloten verspreiding van de artefacten.
Het tweede type wordt gekenmerkt door
het bijeenwonen van groepen op enige af-
stand van elkaar, waarbij een aantal geïso-
leerde concentraties artefacten de archeolo-
gische neerslag vormen. De Ahrensburg-si-
tes te Geldrop zouden tot het laatstgenoem-
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de type kunnen behoren, maar de auteurs
(1981: 125) merken op dat het niet eenvou-
dig zal zijn om de gelijktijdi8heid van de si-
tes aan te tonen.

Teneinde de hypothese over de ag-
gregatienederzetting in Geldrop te toetsen
werden het BAl en A. Wouters verzocht het
materiaal van de tussen 1954 en 1961 opge-
graven sites voor nadere studie ter beschik-
king te stellen. Een eerste analyse van het
materiaal 1eerde dat slechts drie: Geldrop 1,
2 en 3-1, van de zeven sites op typologische
gronden aan de Ahrensburg cultuur kon-
den worden toegeschreven. Helaas waren
juist de gegevens over de Ahrensburg sites
het rninst optimaal. Om de analysemogeüjk-
heden van de sites nader te onderzoeken
werd een kleine Federmesser site, Geldrop
34 uitgewerkt (Deeben 1985, 1988). Tijdens
de analyse van deze opgegraven site bleek
het wenselijk het terrein opnieuw te onder-
zoeken voor meer informatie over de ar-
cheologische context van de vondsten.
Daar het terrein een wettelijke archeologi-
sche bescherming genoot (Klok 1977: 212)
is de Rijkscommissie voor het Oudheidkun-
dig Bodemonderzoek (RCOB) toestemming
gevraagd voor een aanvullend archeolo-
gisch onderzoek. De toestemming is in au-
gustus 1985 verleend.

Chdertussen werd echter ook een
gedeelte van het monument dat nog nooit
onderzocht was, door grondwerkzaamhe-
den ten behoeve van de uitbreiding van
een parkeerplaats langs de rijksweg A2 be-
dreigd (fig. 8). Hierdoor werd in de periode
van 9 april tot 20 mei 1985 een noodonder-
zoek verricht. Het onderzoek werd moge-
lijk gemaakt door financiële en materiële
steun van Rijkswaterstaat en uitgevoerd in
een samenwerkingsverband tussen de ROB

en het IPP (Deeben 1990). Voorafgaand en
tijdens de uitbreiding van de parkeeplaats
werden twee sites onderzocht: Geldrop/
Aalsterhut/ 1985 (GE/AH/ 85) en Geldrop/
Me Peels/1985 (GE/MP/85) (Deeben
1988,1990). De site GE/AH/85 werd volle-
dig onderzocht, de andere door tijdsdruk
slechts gedeeltelijk.

Vanwege de diachrone bewoning
van het nederzettingsterrein en het relatief
grote aantal sites uit het Vroeg-Mesolithi-
cuin ontstond het idee oin de sites te betrek-
ken in een meer omvattend onderzoek naar
de overgang van het Laat-Paleolithicum
naar het Mesolithicum Ín Zuid-Nederland.
In overleg met Prof. Dr. J.H.F. Bloemers
(IPP), Prof. Dr. C.R. Janssen (Rijks Universi-
teit Utrecht) en Dr. R.R. Newell (BAI) werd
bij de Nederlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk Chderzoek (NWO) een onder-
zoeksvoorstel ingediend dat in 1988 geho-
noreerd werd. Een onderdeel van het on-
derzoeksvoorstel betreft het ecologische on-
derzoek van organische sedimenten in de
omgeving van tijdens het Laat-Paleolithi-
cum en Vroeg-Mesolithicum herhaaldelijk
bewoonde nederzettingsterreinen. De ecolo-
gische component is in het heronderzoek
van het Geldropse nederzettingsterrein en
directe omgeving ge.htegreerd. Dit onder-
zoek werd uitgevoerd tussen 28 ju]i en 24
augustus 1986 door het IPP met financiële
steun van de provincie Noord-Brabant. Het
onderzoek is aangeduid als Geldrop/ Paus-
baan/1986 (GE/PB/86) ï. Dit onderzoek
omvatte vier doelstellingen. De eerste doel-
stelling was het onderzoek naar de locatie
en de ouderdom van organische sedimen-
ten in de omgeving van het nederzettings-
terrein. Een tweede doelstelling was een
beter inzicht te verkrijgen in de geologische

1       De naam pausbaan is geen locaal toponiem maar een eerbetoon aan paus Johannes paulus ll die in l985
enkele dagen voor Hemelvaart tijdens het onderzoek van GE/ AH/1985 het nederzettingsterrein via de
rijksweg A2 doorkruiste. CP vrijwel hetzelfde moment ontdekte de machinist van een !o¢c!ïc7`, die
grondwerk verrichtte voor de aanleg van de parkeerplaats, een site die later Geldrop/Mie Peels/1985 is
genoemd.
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en bodemkundige opbouw van het terrein.
Hierbij ging het vooral om een betere greep
te krijgen op de formatie van. het terrein en
de stratigrafische positie van de eerder op-
gegraven sites. De derde doelstelling was
het complementeren van de beschikbare
verspreidingsplattegronden, die volgens de
opgravingsgegevens uit de jaren '60 niet ge-
heel onderzocht waren. Het betreft hier

van het onderzoek van de parkeerplaats,
een meetsysteem in het landelijke grid van
de Rijksdriehoekmeting uitgezet. Op basis
van dit meetsysteem werd een lokaal grid
uitgezet dat uitgaat van onderzoekseenhe-
den van 2 bij 2 meter (fig. 8). In dit grid zijn
ook de onderzochte arealen uit de jaren '50
en '60 ingepast. Tijdens de heropgraving
van een gedeelte van Geldrop 3 in 1986

vooral een gedeelte aan de zuidzijde van
Geldrop 3 (fig. 8). Een vierde doelstelling
betrof het onderzoek naar de nauwkeurig-
heid van het archeologische onderzoek uit
de jaren `50 en `60. De veranderde metho-
den van het verzamelen en registreren van
artefacten in steentijdsites had sinds het be-
gín van de jaren zeventig (oa. Newell &
Vroomans 1972) een grote vlucht genomen.
Hierdoor zijn de opgravingsgegevens uit
verschillende perioden niet meer zonder
meer vergelijkbaar. Het probleem richtte
zich voomamelijk op de vraag welke pro-
portie van de vondsten in het verleden niet
verzameld werd. Een inzicht hierin is nodig
oin een schatting te kumen maken van de
representativiteit van de vondsten uit de ja-
ren `50 en `60. -

In 1985 werd door de ROB, ten behoeve
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Figuur l0 0pgravhg
vanGeldrop/Aalster-
hut/1983 (foto IPP-J.
Deeben).

werd de locatie van het grid gecontroleerd
aan de hand van de grenzen van de opgra-
vingsputten uit 1961 (fig. 8).

Het nederzettingsterrein werd in
1985 en 1986 onderzocht met behulp van
vakken van twee bij twee meter, sleuven en
grondboringen. De vakken werden in het
ongestoorde sediment met de troffel opge-
graven (fig.10). De vondsten werden drie-
dimensionaal ingemeten en het uitgegra-
ven zand per vak en onderscheiden bodem-
horizont gezeefd in een zeef met een maas-
wijdte van 2 mm. De aanwezige grondspo-
ren werden in het vlak getekend en voor zo-
ver relevant in doorsnede getekend, gefoto-
grafeerd en bemonsterd. Een groot aantal
profielen werd getekend en gefotografeerd.
De boorpunten werden gewaterpast en de
profielopbouw in termen van bodemhori-
zonten of geologisch sediment genoteerd.
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De verstoorde sedimenten en stuifzand
werden met een schop afgeschaafd en voor
zover relevant gezeefd. Het merendeel van
het werk geschiedde met de hand. Slechts
voor de proefsleuven op de parkeerplaats,
de sleuf door het veen (ten zuiden van het
viaduct) (fig. 8) en in gebieden met dikke
pakketten stuifzand en verstoringen werd
gebruik gemaakt van een graafmachine.

de toegepaste onderzoeksmethode en de
behandeling van de gegevens na de opgra-
ving. In tabel 3 is voor de verschillende si-
tes de toestand van de gegevens volgens
negen variabelen weergegeven. De gege-
vens varieren van een oppervlakte-site bv.
Geldrop 2 tot een volledig onderzochte en
ongestoorde site, bv. Geldrop/ Aalster-
hut/ 1985. De negen variabelen zullen een

1 2 3 4 5 6 7 8 9
GE1 + +/- +/- + +
GE2 +
GE 3-0 + +/- +/-
GE 3-1 + +/- +/-
GE 3-2 +/- + + + + + + +
GE 3-3 +/- +/- + + + + +
GE 3_4 +/- +/- + ? + + +
GE/AH/85 + + + + + + + +
GE/MP/85 +/- + + + + + + +

1. Anthropogene verstoring vóór de opgraving
2. Site compleet onderzocht
3. Versprei dingsplattegrond
4. Tekeningen grondsporen
5. Tekeningen profielen
6. Compleet assemblage artefacten

:::Ësl:a::rTneg/boderi-digecontext
9. Opgegraven sediment gezeefd
+ = aanwezig/bekend
+/-= gedeeltelijk aanwezig/min of meer
- = aíwezig/ontkeming
? = onbekend

Tabel 3  Geldrop: overzidt van de ardheologisde gegevens. .

Momenteel zijn er van negen sites
archeologische gegevens beschikbaar. Uit-
gangspunt bij het onderscheiden van de
Geldrop sites zijn criteria als: de typologi-
sche sainensteuing van het assemblage, ra-
diometrische dateringen, de aard en toe-
stand (bv. patinering) van de grondstoffen,
de horizontale en verticale verspreiding
van de vondsten, de stratigrafische positie
van de artefacten en het aaneenpassen of re-
¢f£Ï.7ig (Cziesla 1990) van de artefacten ï.
Deze criteria kunnen echter niet op iedere
site worden toegepast omdat de archeologi-
sche gegevens ontbreken. De kwaliteit van
de gegevens varieert per site door oa. de
conservering van de site bij de ontdekking,

belangrijke leidraad vormen bij de beschrij-
ving van de sites.

h totaal zijn van de negen sites ca.
15.000 artefacten beschikbaar. Deze artefac-
tm zijn typo-morfologisch geclassificeerd
aan de hand van een typelijst (zie bijlage 1)
die een synthese is van eerder opgestelde
typologieën (oa. Bohmers 1956b, Bohmers
& Wouters 1956, Newell & Vroomans 1972,
Schwabedissen 1954, Taute 1968). Behalve
het type zijn ook de afmeting (lengte, breed-
te en dikte) vanhet artefact en de toestand:
gebroken of compleet, verbrand of onver-
brand vastgesteld. Daamaast de aard van
en het percentage cortex (in klassen van
25%), de grondstof ®ijlage 1) en de aanwe-

1        Het passen van artefacten binnen en tussen sites is alleen systematisch toegepast voor die sites waarbij het
merendeel van de artefacten op de verspreidingsplattegrond gelocaliseerd kon worden.
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zigheid van okersporen ï. De werktuigen
zijn herleid tot halfproducten. De aangetrof-
fen artefacten op een site worden aange-
düd als het assemblage; het assemblage is
onder te verdelen in een reeks groepen arte-
facten zoals: werktuigen, afval en overige
materialen. De groepen bestaan uit een
reeks categorieën zoals spitsen, schrabbers
en stekers bij de werktuigen. Het afval in
kemen, afslagen en kemvemieuwingsstuk-
ken enz. De groep overige materialen is
veelal opgesplitst naar grondstoffen omdat
de onduidehjke vorm van het artefact geen
classificatie in de andere groepen toelaat.
Binnen een categorie is het vaak mogelijk
om een verdere onderverdeling te maken
in subcategorieën zoals microlithische spit-
sen bimen de categorie spitsen en binnen
de categorie kemen de subcatégorieën
klingkemen en afslagkemen. Binnen een
subcategorie zijn weer een aantal typen te
onderscheiden, bimen de subcategorie
steilgeretoucheerde spitsen bv. Tjonger-
spits, Gravettespits, Azilienspits, Creswell-
spits ed. (zie bijlage 1).

In sommige gevallen worden de ge-
gevens statistisch getest met de chi-kwa-
draat (X2) memode. Hiervoor is gebruik
gemaakt van het computerprogramma Fis-
her 3.0 (Verbeek & Kroonenberg 1990), dat
geschikt is voor de vergelijking van steek-

proeven met geringe aantallen. Bij de chi-
kwadraattest wordt er in deze tekst van uit-
gegaan dat wanneer de significantie kleiner
dan 0.1 is, de waargenomen verschillen sig-
nificant zijn. Wanneer een ander significan-

:eo-rm;::aJeïï:fdtgehmteerd;dmzaidat

4. GELDROP I
Op de site Geldrop 1 (fig. 8) zijn in 1955,
1956 en 1986 opgravingen uitgevoerd. Tij-
dens het proefonderzoek door A.M. Wou-
ters in februari 1955 worden behalve arte-
facten onderin het Jong Dekzand 11 ook ge-
gevens over de stratigrafie en grondsporen
verzameld. Een opmerkelijk grondspoor is
een haardkuil die tot in de Usselo-bodem is
ingegraven (Wouters 1957: fig 11 A). In de
haardkuil worden verbrande vuurstenen
artefacten, gecalcineerd bot en diverse stuk-
ken oölithische oker aangetroffen. Houts-
kool uit de Usselo-bodem, die is gelegen
onder het vondstniveau, wordt met behulp

¥9ï7?:|fï(::Tee|tË)03qeN8aeg];Ï=rndd:Pzeo¥Ííes
wordt het niet onderzochte gedeelte van de
site deerlijk aangetast door kuilengravende
militairen en schatgravers.

Het tweede onderzoek start in juni
1956 en wordt uitgevoerd door het BAl on-
der leiding van Dr. A. Bohmers (Anoniem

Lab. No. Datering BP

Geldrop 1 -vuurhaard GrN-1059 1 o.96o ± 85

Geldrop 1 -Usselo-bodem GrN-603 1 1.o2o ± 23o

Tabel 4  Geldrop 1: Overzidit van de Cï4
dateringen (uit: hting & Mook 1977:
26).

1        Een aantal van de (vuur)steensoorten suggereert een herkomstgebied. Het onderscheid dat bij de
beschrijving van de sites gemaakt wordt, heeft echter die bedoeling niet. De vuursteensoorten worden
gehanteerd om het gebniik van een bepaalde soort in een site aan te kunnen geven. Daarnaast zullen ze
gebruikt worden om het steengebruik tussen de sites te vergelijken. Hiervoor zijn soorten gekozen die
gemakkelijk herkenbaar zijn en nauwelijks aan kleurveranderingen in de bodem onderhevig zijn geweest
bv. 517=zwarte, grijs-doorschijnende vuursteen, 531=``Obourg", zwarte, bruin-doorschijnende vuursteen
met soms rode insluitsels en dikke lagen cortex. Een tweede type Obourg bestaat uit grijze, fijnkorrehge
vuursteen met rode insluitsels.

2       Bij de uitwerking zijn meerdere methoden en technieken gebruikt. Deze zullen worden uiteengezet

3      Beï:i::nffdye-áoe£efficsËäziJ;:ingen gegeven rijn worden riet ds zodanig in de hteratuur gebru|kt.
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Figuur 11  Geldrop 1: ligging van de in 1986 uitgegraven vakken. De pijlt|.es verwijzen naar de afge-
beelde profielen.
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Figuur 12  Geldrop 1: reliëf in de omgeving van de site.
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1956) ï. Tijdens de opgraving wordt in twee

Lae¥f:fá:r?::#aË:ee=ää:.sli:ebelJ±gtig
verstoord is, worden naast enkele concen-
traties vuursteen en houtskool ook nog
brokjes en vlekken rode oker gevonden
(Wouters 1957). Een concentratie houts-
kool, die wordt ge.hterpreteerd als een
vuurhaard, wordt absoluut gedateerd (ta-
bel 4). Hoewel de vondsten en grondsporen
zijn ingetekend is de plattegrond van deze
opgraving niet meer beschikbaar.

De locatie van het opgegraven ge-
deelte van de site Geldrop 1 was in 1986
slechts bij benadering bekend. De locatie
van de site is tegenwoordig zichtbaar als
een open plek in de rand van een dennen-
bos met een spaarzame begroeiing van

?ehie8íeTerof=eTv°]Sa'keF.Ë°e°trti¥=eriheí=::fhqëff-.
rijk, de hoogteverschillen bedragen over
geringe afstanden meer dan een 1 meter
(fig 12). De reliëfverschillen zijn voomame-
lijk het gevolg van (sub)recente verstuivin-
gen. Tijdens de opgravingscampagne Gel-
drop/Pausbaan/ 1986 zijn op de open plek
in het bos zes vakken van twee bij twee me-
ter in een West-Oost transect uitgegraven
(fig. 8 en 11). Het doel van deze vakken
was om de grens tussen de voormalige op-
gravhg en het ongestoorde sediment vast
te stellen en om een beter inzicht in de stra-
tigrafie te verkrijgen.

De ondergrond van het meest weste-
lijke vak (231499) blijkt geheel verstoord,
van vak 234499 alleen het noordelijke ge-
deelte. In de vakken werden paalq.es van
het meetsysteem uit 1956 verspreid in het
vlak aangetroffen 4. Een aantal 1osse vond-
sten in het verstoorde bruingele zand (tabel

5) duidt er op dat beide vakken in en nabij
de opgraving hebben gelegen. De overige
vakken vertonen geen verstoringen die met
de opgraving uit 1956 in verband gebracht
kumen worden.

Het verstoorde zand en het stuif-
zand is gezeefd. In het stuifzand, juist bo-
ven het dekzand, is met de troffel gegraven
omdat de grens tussen stuif- en dekzand in
het vlak veelal moeilijk zichtbaar was. Daar-
naast bleek de overgang tussen beide sedi-
menten nogal reliëfrijk. Vondsten zijn al-
1een aangetroffen h de vakken 231499, 234-
498 en 234-499. Het totaal aantal vondsten
bedraagt 450. In tabel 5 zijn ze naar verza-
melwijze en vondstcontext ingedeeld.

lngemeten Zeef Oude stort Totaal

231499 181 181

234498 111 26 137

234499 37 95 132

TOTAAL 148 26 276 450

Tabel 5  Geldrop 1: Verdeling van vondsten
naar verzamelwijze en vondstomstandighe-
den 5.

4.1 De stratígrafie
De opbouw van de ondergrond op en rond
Geldrop 1 toont nogal wat variatie. Deze
hangt samen met antropogene ingrepen, zo-
als de opgravingen, schuttersputten en
wegaanleg, en natuurlijke factoren zoals
zandverstuivingen.

Figuur 13 toont een Noord-Zuid
profiel 1angs de 236-vakken (fig. 8). Uit dit
profiel blijkt dat de bovenkant bestaat uit
een pakket stuifzand dat op het Jong Dek-

i      Reeäèndgpilnaát;Ï|-A.dri.S*eo=t?:gtiíbe:iiËï:ehj:áng;:|E:fFsdg: Ïie=8eádiub|imert wouters (|983||6) een foto

3       Ë=lsft: :spigá:ïagrgèn `7o met een zekere regel-at verkend door wijnand van der sanden ,Assen,, P.A.

é     E:#vï£osï:kL::s:¥oËu'dd:eï:::eïaï:JánëËzeoïdäetïeth:o:eet:ïnd:: hí:fd=tgee:olf:::p l was.
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6m7

Figuur 13  Geldrop 1: Noord-Zuid profiel ter hoogte van de site Geldrop 1 (vak 236-500) en directe
omgeving op basis van gegevens uit grondboringen en opgegraven vakken. 1: grijs-geel zand (A2), 2:
stuifzamd, 3: humeuze laag, 4: dekzand, 5: Usselo-bodem, 6: gelaagd dekzand, 7: profiel ter hoogte
van Geldrop 1.

zand 11 of op het lemig gelaagde Oud Dek-
zand 11 ligt. Op verschillende plaatsen is in
het Jong Dekzand een Usselo-bodem waar-
genomen. Opvallend zijn de hoogteverschil-
1en in het verloop van die bodem, in het
noorden van het profiel ligt de bovenkant
op 22.30 m +NAP en ter hoogte van Gel-
drop 1 (vak 236-500) op 23.30 m +NAP. Dit
betekent over een afstand van ca. 36m een
hoogteverschil van 1 m ï. Het verdere ver-
1oop van de Usselo-bodem in zuidelijke
richting kon door erosie niet meer worden
vastgesteld.

In de vakken 236-500, 238-500 en
240-500 (fig. 11) is een nader inzicht verkre-
gen in de stratigrafie van het terrein rond
het in 1956 opgegraven gedeelte. Deze pro-
fielen vertonen een variatie op het profiel

zoals dat aan de zuidzijde van vak 238-500
is gestoken (fig 14). Dit laatste profiel kan
opgedeeld worden in twee pakketten zand:
een pakket stuifzand met een dikte van ca.
80 cm tussen 23.50 en ca. 24.30 m +NAP en
een pakket dekzand onder 23.50 m +NAP.
Het stuifzand is overwegend geel tot geel-
bruin van kleur en onderin heeft zich een
zwarte humeuze horizont gevormd. Daar-
onder ligt een grijsgele laag die rust op
geelbruin, grofkorrelig en gelaagd stuif-
zand. Onder het stuifzand bevindt zich een
10 tot 20 cm dikke laag dekzand die com-
pacter en lichter van kleur is als het boven-
Hggende stuifzand. Op de overgang van de
laag dekzand naar een houtskoolrijke laag
is plaatselijk een roodbruine fiber aanwe-
zig. In de houtskoolrijke laag en onderlig-

1        Wouters (1957: 6) stelde op Geldrop l het golvende verloop van de usselo~bodem ook vast.
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Figuur 14  Geldrop 1: zuidprofiel vak 238-500.

q                        4,O crT,

Figuur 15  Geldrop 1: zuidprofiel vak 240-500 (zie
ook fig.16).1: stuifzand, 2: humeuze laag (A1), 3:
grijs-geel zaLnd (A2), 4: dekzand, 5: Usselo-bodem,
6: gelaagd dekzand.

Figuur 16  Geldrop 1: Geërodeerde Usselo-bodem in het zuid-profiel van vak 240-500. De pijl verwijst
naar het erosievlak en begin van de Usselo-bodem (foto: IPP-J. Deeben).

gende witte zand (Usselo-bodem) is in het
vlak een van zuidwest naar noordoost ver-
1opende vorstscheur aangetroffen die is ge-
vuld met geel dekzand. De houtskoolrijke

29

laag ligt op en in een laag wit/ grijs zand,
die op ca. 23.40 m +NAP overgaat in een
geel-bruine laag dekzand waarin verspreid
nog partikels houtskool voorkomen. Hier-
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onder bevindt zich een laag geel dekzand
die geleidelijk overgaat in een pakket met
lemige bandjes.

Een overeenkomstige opbouw ver-
toont het zuidprofiel van vak 240-500 (fig.
11 en 15). Opvallend is dat de Usselo-bo-

N O                                               234-499

den zich in het laag}.e dekzand, het onder-
ste gedeelte van het stuifzand en op de Us-
selo-bodem. Hieruit kan afgeleid worden
dat het oorspronkelijke vondstniveau, het
Jong Dekzand 11, door winderosie is ver-
laagd. Dit komt ook tot uiting in de diepte-

234-498                                                ZO

5   E]6   E]7   H8
(

Figuur 17 Geldrop 1: oostprofiel van de vakken 234499 en 234498 met daarin de vondsten geplot
die in een strook van 20 mi langs het profiel zijn gevonden. 1: vemtoord, 2: stuifzand, 3: dekzand, 4:
Usselo-bodem, 5: gelaagd dekzand, 6: artefacten !.# s..h, 7: artefacten 7®z.e£ i.7! s!.f#, 8: vlek rode oker Ï.7z
stiu.

dem in het oostelijke gedeelte van het vak
is verstoven (fig. 15 en 16). De ouderdom
van de erosie is niet bekend, de bovenlig-
gende micropodzol geeft aan dat de erosie
niet van recente datum is.

Uit het oostprofiel van de vakken
234-499 en 234499 (fig. 17) bhjkt dat door
winderosie en recente ingravingen het oor-
spronkelijke profiel plaatselijk tot onder de
Usselo-bodem is verstoord. In het stuifzand
is rúet dezelfde stratigrafie aangetroffen als
bv. in vak 238-500 (fig 14). Slechts in de
noordzijde van het profiel (vak 234499 en
een gedeelte van 234498) is op de Usselo-
bodem nog een 4 tot 15 cm dikke laag Jong
Dekzand 11 aanwezig met plaatselijk ver-
kleuringen van oker (fig. 17). In de zuidzij-
de van dit profiel ligt het stuifzand direct
op de Usselo bodem. De vondsten bevin-
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speiding van de vondsten in beide vakken
(tabel 6).

De vondsten in vak 234-499 1iggen
voomamelijk in de onderkant van het stuif-
zand en de resterende laag dekzand, in vak
234-498 voomamelijk op de gri]1ig verlo-
pende Usselo-bodem. Uit figuur 17 bhjkt
dat de artefacten in laatstgenoemde vak als
een soort ``deser£ pflz7eme7Ïf'' op de Usselo-bo-

Hoogte + NAP 234-499 234-498
23.41 -23.45 26

23.36-23.40 11 8
23.31-23.35 56

23.26-23.30 47

Tabel 6  Geldrop 1: Verdeling van de vondsten
naar hoogte in de vakken 234499 en 234498.
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dem liggen. Door het geringe aantal vond-
sten is het onduidelijk in hoeverre de arte-
facten in het Jong Dekzand 11 nog op hun
oorspronkelijke niveau liggen; vermoede-
lijk is ook hun positie door de winderosie
verlaagd. Desalniettemin kan geconclu-
deerd worden dat ter plaatse het merendeel
van de artefacten oorspronkelijk hoger
heeft gelegen dan 23.36 m +NAP.

De in 1986 waargenomen stratigraL-
fie vertoont sterke overeenkomsten met die
door A.M. Wouters (1957) is beschreven en
afgebeeld (fig.18). Een door A.M. Wouters
beschikbaar gestelde kleurenfoto van een
vlakke vuurhaard uit 1956 toont een sterke

Figuur l8 Geldrop
1: profiel door con-
centratie houtsko ol
(uit: Wouters 1957:
figuur 118). A: stuif-
zand, 8: Jong Dek-
zaLnd, C: haardje, D:
Jong Dekzand, E:
haLrde rose laag, F:
Usselo-bodem, G:
Chd Dekzand.

ven harde rose laag (fig. 18 laag E) tussen

fe:gár,oï:rfpd;e¥oïodneí:t¥s=e*oe.:ïogd3:E{ï_
dekzand tussen de houtskoolrijke laag en
de Usselo bodem is sterk rood-oranje ge-
kleurd (vermoedelijk door ijzerinspoeling)
met grijs/witte ``vingervormige" structu-
ren. Op de houtskoolrijke laag ligt een laag
van ca. 10 cm. geel zand (fig. 18 1aag B), dat
overgaat in een bruingeel pakket stuifzand
(fig. 18 laag A). Het precieze karakter van
de laag geel zand tussen het stuifzand en
de houtskoolrijke laag is helaas van de foto
rúet af te leiden, maar het zand is homoge-
ner en geler van kleur dan het zand tussen

gelijkenis met de door hem (Wouters 1957:
6) gepubliceerde tekening (fig. 18). De foto
toont een houtskoolrijk laagje met een dikte

;t=ia;ic=a.`Ëgil|:ääe%ï:r|?rgifgt
een pakket dekzand (fig. 18 1aag D) van ca.
15 cm met drie artefacten en daaronder een
Usselo bodem 2. De door Wouters beschre-

houtskoolrijke laag en Usselo bodem. Het
zand lijkt sterk op de struifzandafzetting
die is waargenomen tussen 23.50 en 23.58
+NAP in het zuidwesten van het profiel

Ía4aoé5::r`Ëgill59:ä5gLpnes:orätiv5oo:TÏïecl4

g:t4:r5:gd=ËtËsguhi:selfa,geeGnrïálge5:uldoi:áo.=

1       De afmetingen van het hotskoolrijke laa5e zijn geschat aan de hand van de afmetingen van de artefacten

2      Ë:enuriteá:eg£f:ttoo%ríeeeerndi£:orfj;il:|n(#eokuet:is |983, ||9, ,mt rien dat in de |-g met mtefaden ook nog een

3       #:ku::rdse(:äg;:a5ïv¥:#dl:Sfste|t dat de rose |-g een |okaa| cryoturb-t verschijnsel is, deze zou zljn

4     Bnet:iffgudJioíshid;eoá::evn-dadt:rï:g:smm4e: g:::[rgiíeïrá::oï¥eetzágt:1±ïfFct:enten en vuuhfflden
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enisvoorlopigdeoudsteC]4dateringvoor
de Ahrensburg-cultuur (Fisher & Tauber
1986, Gilot 1984, Lanting & Mook 1977).
Vanwege de complexiteit van de formatie
van de ondergrond en vondstniveaus op de
site mag het rúet worden uitgesloten dat de
houtskoohijke laag die op het rood-oranje
Jong Dekzand 11 (fig. 18 1aag D) 1igt, niet sa-
menhangt met de Ahrensburg-bewoning
maar met een redepositie van Usselo houts-
kool. Het is niet onwaarschijnlijk dat houts-
kool uit de Usselo~bodem, bv. door erosie
van die bodem ten zuiden (fig. 13) en ten
oosten (fig. 15) van de site, is afgezet op de
site. De sedimentatie van de houtskool zou
dan plaatsgevonden hebben in een periode
dat de site tot om en nabij het vondstniveau
was uitgestoven. Een dergelijk proces zou
dan ook de hoge ouderdom van de date-
ring kunnen verklaren. De datering komt
namelijk overeen met een aantal gedateer-
de Usselo-bodems (Lanting & Mook 1977).

4.2 Het fomatieproces van het assemblage
De gegevens die beschikbaar zijn over een
site worden sterk bepaald door de versto-
ring van de site, de opgravings- en registra-
tiemethoden en de wijze waarop de opge-
graven gegevens worden gedocumenteerd
en bewaard. In deze subparagraaf wordt
nader ingegaan op de wijze waarop voor
dit artikel de gegevens over de materiële
cultuur van Geldrop 1 verzameld zijn en op
de selectie die is toegepast. Deze oefening
wordt essentieel geacht omdat in de htera-
tuur verschinende bronnen gebruikt wor-
den (vgl. Taute 1968 en Rozoy 1978) ï.

In 1986 zijn 450 vondsten opgegraven (tabel
5): 445 vuurstenen artefacten en vijf vlek-

ken rode oker (tabel 7). Deze vondsten zijn
aangetroffen met de schop, troffel of in de
zeef. Van de 148 ingemeten vondsten blij-
ken er bij een nadere bestudering van de
stratigrafie maar 57 in het dekzand (``Í.7t

í,'eï`:)tutiffiäg:ïtadbeelo;ergebevmdenzlchri

'.`

/UVALMATERIAAL " in situ" Overig Tot.
brok 2 8 10

decortificatieartefact 3 11 14
kernvernieuwingsstuk 0 2 2

afslag 39 339 378
kling 2 26 28

stekerafslag 1 3 4
Tstaal 47 389 436

Vlek rode oker

TOTAAL

Tabel 7  Geldrop 1 : typologisdhe samenstelling
van de vondsten naar vondstcontext uit de vak-
ken 231499, 234498 en 234-499 naar vondst-
context (opgraving GE/PB/86).

Bij het zeven van de oude opgra-
vingsstort zijn 276 vondsten aangetroffen.
De afmetingen van de vondsten zijn gering,
de gemiddelde lengte bedraagt 10.2 mm
(s=4.6 mm). Om het assemblage van Gel-
drop 1 te kunnen vergelijken met andere,
niet gezeefde sites zijn aueen de artefacten
die groter zijn dan 10 mm verwerkt in tabel
8. Het gaat hierbij ütsluitend om de artefac-
ten uit de vakken 234-498 en 234-499 die

1        Taute (1968: 150-151) gaat bijvoorbeeld uit van de door wouters (1957) gepubliceerde artefacten en de
statistisch typometrische tabellen van Bohmers (1956b: plate 1). Rozoy (1978: 130) maakt gebruik vm de

2       f#eeï:eeä:tee|ft?C:evnerdáeeospräteitgrB#eai3ïv=?tzgigszÉj|ä. dat mogehjk een gedee|te v-de vondsten (met
uitzondering van de okervlekken) in het dekzand is verplaatst. Het begrip ..7c si.fz/ is daarom tussen
aanhalingstekens geplaatst.
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zijn ingemeten of bij het uitzeven
van het ongestoorde sediment zijn
aangetroffen. Het gaat hierbij om
101 van de 1.70 (ca. 59.4%) artefac-
ten (tabel 8)

Naast de gegevens uit het onder-
zoek in 1986 stamt de informatie
over de materiële cultuur uit ver-
schillende collecties, telli].sten van
het BAl en de tekeningen uit de

Ë=|b:;C2:tiDeeva=tiYa:ËËr:itldg5?oítá:-
tie van het BAI (kolom A) zijn
vergeleken met de tekeningen uit
de publicatie door Wouters (1957).
In kolom 8 staan de artefacten op-
gesomd die door Wouters (1957:
fig. 111 en IV) zijn afgebeeld maar
niet meer in de collectie van het
BAl aanwezig zijn. Omdat het niet
gebruikelijk is om afvalmateriaal
af te beelden, zijn de verschillen
vooral bij de werktuigen aanwe-
zig. In de collectie van het BAl ont-
breken 32 afgebeelde werktuigen.
Twee afgebeelde categorieën: steil-
geretoucheerde klingen en een
rondelle van rode oker zijn alleen
op tekening aanwezig.

Tabel s  Geldrop 1: Herkomst en sa-
menstellíng van het assemblage.
(A=couectie BAI/ A. WouteH; B=teke-
ningen A. Wouters (1957) maar niet
aanwezig in de collectie van BAI;
C=couectie Ruyter volgens tellijsten
BAI, waarvan een gedeelte in het be-
zit is van P. Dijkstra (Veldhoven);
D=vondsten  10 mm uit de vakken
234498 en 234499 afkomstig uit de
opgravíngGE/PB/86).

WEl«TUIGEN A B C D Tot.
Spitsen È5ïÈ!!:i:€§§§:!:!:!:!ïïïïïïïïïïï§ïÏÏ:!:!:!:;ÍË!È;!:;ïïSïïïSï:!:!:!ÏÏÏ±;i:!;Èi!::ÈïïïïÏ:;:;:Z!:!:!Ï€:!ï::::ï!:!:;i¥i!!:

Tjongerspits 1 0 0 0 1

Graveftespit 1 0 0 0 1

steelspits 9 5 2 0 16
a-spits 6 1 0 1 8
b-spits 20 6 5 2 33

asym m etrische vierhoek 1 0 0 0 1

rhombisch trapezium 1 0 0 0 1

top van een spits 0 0 0 1 1

onidentificeerbare m icrosprts 3 2 0 0 5
Tolaal 42 '4 7 4 67

Stellgentouch®erde kling 0 2 0 0 2
Boor ÏÏS§;:;:S:::::::::!:!ÏÏÏÏÏÏÏS{:::::::::::::::;::::Í::;:;::::::!ÏÏÏSS:::::::::::::

•``..fïÉËËiiiisi#

klinqboor 1 0 0 0 1

Steker !:í:§;:§;:{§ïSS§§:::::::::!:!ïïïSS::Sïïïïïïï§.Ï;:ÈÏÏ::!:::ï::::ïS::Sïï::;:::;:::S¥:SÈ:!ïïSï=ï$3ïï:::::::::::;::::¥:;:;:

a-steker 1 1 0 0 2
ra-steker 4 3 1 0 8

meervoudige steker 1 2 0 0 3
beksteker 2 0 0 0 2

Tolaal 8 6 ' 0 '5
Coml)inatiewerktuig ïïïSSSÈ:;!:;:::::::::Sï::ïïïïïïïïï:;;;::::i;:!€::Ï::::::::::::ïïïïïïS!:?:?!?!?:ÈÈ:::::::;:::;ïïïïïïÈïï::;:::i;::::::::::::

schrabber-steker 2 1 0 0 3
steker-afknotting 1 0 0 0 1

Tolaal 3 ' 0 0 4
Schrabber ..?.ËËi_..8f€Ë.`.,`is".

Í€Ï::::::€::::::::€:::::::!€Íï::::::::ÍÍS€Ï::::::::::::::€ï€Í::::::€::::S:::::::::::::::::::!:!€::::::€€::::€::::.

enkelvoudige korte schrabber 11 3 0 0 14
dubbele kofte eindsohrabber 1 1 0 0 2

lange enkelvoudige eindschrabber 4 2 0 0 6
Tolaal '6 6 0 0 22

Af9ekn ot artefact :;Ï::::i::::;ïïïï::¥:::::::::::::::::::::ïïïïïïïïï::::::S$3ï::::::::::ïïïïÈ::::::;:!::::<3::::::::::::ï::L`ÈSt:lS;:::::::ï::3::i:::::::

afgeknotte kljng 5 2 0 0 7
dubbel afgeknotte kli" 1 0 0 0 1

Totaal 6 2 0 0 8
C eretoucheerde artefacten tïiíïïï::::::::::::::::::::::::::ttïïi:::::::::Í::::::::ïïÏÏ::::!:::::::::::t::::::::::Ííítï:::::::;i::::Ï::::::::::::::ï::s,:,:::::::tïtt.

geretoucheerde afslag 4 0 0 0 4
geretoucheerde kling 3 0 0 0 3

Tolaal 7 0 0 0 7
Gekei" artefact 1

''JJJJJJ_,_,+_'`_,J_,_,J,'_'`+_,__'_'-_.`_.'_.`_,_.`_+_.rJ..r+.,..Í.`.`.`.++++.`_.'+++Í.`_.`_.`_.`_.`_.`_.`__'

gekeride kling 3 0 2 1 6
Overige gebruikte artefacten ::;:!:!:!:!:!ÏÏÏïÏÏÈi:;:!;:.ÍÏ5Ï:::;:::::!:!:!:!ÏSÏÏ:!Ï:!¥;;!i:i*:::!:!:!ÏÏÏ:!SÏ:::::::::i:i:i::::::::::

oker met slijpsporen 3 0 0 0 3
rondelle 0 1 0 0 1

TOTML 89 32 10 5 136

AFVAL A 8 C D Tot.
BmkDecoTtificatleaitefáct 9 0 0 2 11

29 0 0 4 33
Kem ïï§Ï5ÏÈ::::::::::::¥:;::=S;ïïïSïïïïÏÏ:::::::

klingkern  1  slagvlak 1 0 0 0 1

klingkern 2 tegenoverl.  slagvlakken 3 0 0 0 3
afslagkem 1  slagvlak 1 0 0 0 1

afslagkern 2 slagvlakken 1 0 0 0 1

afslaqkern meerdere slagvlakken 1 0 0 0 1

Totaal 7 0 0 0 7
Kemvem[euwingsstuk 17 0 0 0 17
Af5Iag 323 0 0 84 407
Kling 77 1 3 9 90
Stekerafi5Iag 26 0 1 2 29
TOTAAL 488 1 4 101 594

Overige rmterlalen l±S±±SSSË:....ËËË%%ÈÈÈËÈfïÈSsfïïï,F.Ë.È5..:::ÏÈ3;¥;:i:;:Ï;:5::Ï;?;¥::!:Ï:;ÏÏS;?!¥€3S§;?it::::!::Ï:!:!Ï:!:i:iii!;§ii;!i:]

bot14 0 0 0141

brok okerI30 0 31                       01                   33

í      PnedveleáËi:t:gte-oieert 7Ëgeïí;e=Ëu#:ebue=ïnoËyuisnsg|£e::tiennden zich ook nog een a-td fftefaden die
vermoedelijk uit deze site afkomstig zijn. Het zijn waarschijnlijk vondsten die door A. Wouters aan het
oppervlak verzameld zijn en geschonken aan |an Verheyleweghen (schriftelijke mededeling A. Wouters 4
septenber 1985).
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De (vonedige ?) collectie Ruyter (ko-
1om C) is bekend van tellijsten en tegen-
woordig voor een gedeelte in het bezit van
P. Dijkstra (Veldhoven). In zijn collectie be-
vinden zich: twee spitsen, een gekerfd arte-
fact, drie klingen en een stekerafslag.

Uit het bovenstaande blijkt dat
slechts een gedeelte van de oorspronkelijke
collectie nog fysiek aanwezig is, de verblijf-
plaats van de ontbrekende artefacten is on-
bekend. Ondanks de afwezi8heid van een
aantal werktuigen is er geen significant ver-
schil in aantal werktuigen per categorie tus-
sen de collectie van het BAl aan de ene kant

;:d=dgeergee(vxe2n=S|¥#áË::;:|ï£Ëtär-a-
tie=0.1864). Over de representativiteit van
het afvalmateriaal uit de BAI-collectie is
nauwelijks informatie voorhanden. De BAI-
collectie bestaat uit 14.5°/o werktuigen en
85.5% afval ï, het geselecteerde assemblage
uit het onderzoek van 1986 uit 4.8 % werk-
tuigen en 95.2% afval. Het is echter moge-
1i].k dat het percentage afval dat in 1986
verzameld werd niet representatief is, om-
dat de opgegraven vakken voomamelijk in
de periferie van de site liggen. In het alge-
meen is daar het percentage werktuigen ge-

2ringer
De gegevens uit de beschikbare

bronnen zijn na vergelijking bijeengevoegd
(tabel 8) en vormen het uitgangspunt voor
de beschrijving van de materiële cultuur.

4.3 De materiële cultuur
Op basis van tabel 8 is de onderstaande ty-
pologische tabel 9 opgesteld. Van de in ta-
bel 9 weergegeven inventaris zijn 94 (ca.
69%) werktuigen en vrijwel al het afvalma-
teriaal nader bestudeerd. In de site zijn 11
categorieën werktuigen, zeven categorieën
afval en twee categorieën overig materiaal

WERKTUICEN N ®

Spitso,`                                Tjongerspits Í::::::::::::::::::::::::Ï:

1

Graveftespits 1

steelspits 16
a€pitsbsphsasymmetrischevierhoek 8

33
1

rhombisch trapezi u m 1

top van een spitsonidentificeerbaremicrosDfts 1

5
Totaal 67 49.3

Stel lgeretoucheerde kling 2 1.5

Boor Ï
klinaboo 1 0.7

Stekel. i.ï.::S€!:'S§3ÏÏÏ€35 ::±ïi:?:::::::i:ÏÈ?.iï

asteke 2
ra-stekermeervoudigestekerE»ksteke 83

2
Totaal '5 11

Combinatlewerkdig :::;:::`i`!`!':`±'3'i'.:i': i:

schmbber&eker 3 ïïïïïÏÏ.
stekeriafknottina 1 ï

Tc'laal 4
Schnbl)er '.-

S

enkelvoudige korte schrabbe 14
>dubbele korte eindschiabter 2

Iange enkelvoudiae eindschrabber .

Totaal 22
Af9eknot arietict ïÏÏÏ_ïiï'Í!3!;!:!:::!::

afgeknotte kl i ngdubbelafgeknotteklin.q
1

Totaal 8
CeretDucheerde arbfacten }

geretoucheerde afslag 4
.qeretoucheerde kl ing 3

Tobaal 7 5.1

Cekeifl ahefact •.`...`...`...`.S:.`.#.``*.``#.``S:.```. ::::::;:Ï;iï;iíï;:;:ÏÍ;

_qekeride klina 6 4.4

Overige gebniikte aTtrictBn Ïiiïïï*¥;!:;:!:iíí:: ::ÏÏÏÏÏ::!?Í::;i;::::::

oker met slijpsporen 3 2.2
n)ndelle 1 0.7

TOTAAL 136 99.9

AL N 0

E„okDecorGficatieiaitefact 11 1.9

33 5,6
K®I1, ::::::::::::::::Ïiiíiíï

klingkem  1  slagvla 1

..,`,Ä,`..`..`..`..`..`..X..`+`.`,.`,.`...`...`...`...€..`...`...`...`...`...`...`...

klingkem 2 tegenoverl.  slagvlakken 3
•S#Si#È#.`...`...`-..`...`..S
:::::::::::3sÏS::::Í:::

afslagkem  1  slagvlak 1
•*.'...._'....Ëi.`.....`....Ëi:.-.-.`.-.'.._`...`...`...`.i+.•`,``.`,..`..``.``.``.

afslagkem 2 slagvlakkenafsla_akemmeerdereslacNlakken 1

1 ;ïïïS;::::ïïïi:::;::

Tolaal 7 1.2

Kernvemieuwjngsstuk 17 2.9
Afi5la9 407 68.5
Kling 90 15.2

StekeraGbg 29 4.9

TOTJm 594 100.2

Overige rrtaterialen •`,.,+++.,+..-+_--.--.--.--.

bot 4
brok oker 33

TOTAAL 767

Tabel 9  Geldrop 1 : typologisdhe samenstelling
vaLn het assemblage.

1        Rozoy (1978: 130) verklaart het hoge percentage werktuigen door de afwezigheid van afvalmateriaal uit de
collectie Wouters.

2       Vergelijk ook de afwezigheid van de veelal grotere artefacten als kemen en kernvernieuwingsstukken
(tabel 8).
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GELDF}OP     1

Figuur 19  Geldrop 1 : steelspitsen (1-7), Tjongempits (8), Gravettespits (9), a-spitsen (10-12), b-spitsen
(13-17), rhombisd trapezium (18), enkelvoudige korte eindschrabbers (19-21), dubbele korte eind-
schrabber.
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aanwezig. Van de 20 categorieën zijn er 16
van vuursteen vervaardigd, drie van oker
en één van bot

h tabel 10 is het assemblage opge-
splitst naar een aantal soorten vuursteen.
Het zgn. Maasvuursteen (type 510) is over-
wegend fijnkorrelig en licht- tot donkergrijs
van kleur. De cortex op ca. 5% van de arte-
facten uit deze vuursteen is zeer kalkachtig
(``aanhangende kalk'') en geeft tegenwoor-
dig nog steeds kalk af. De aanwezige decor-
tificatie artefacten (fig. 21 no. 6) met deze
"verse" cortex hebben een maximale lengte
van 90 mm, een breedte van 60 mm en een
dikte van 25 mm. Soms zijn dergelijke arte-
facten verder bewerkt tot schrabbers (fig.
19 no. 22), stekers en combinatiewerktuigen
(fig. 20 no. 5). Het merendeel van de cortex
op de vuursteensoorten is gerold en sterk
verweerd, enkele vertonen een rolsteenpati-
na. Het chalcedoon vuursteen (type 515) is
doorschijnend en geel van kleur. Het type
531 omvat een zwarte en grijze vuursteen
met witte vlekken en rode spiraalvormige
insluitsels. De kern van deze vuursteen-
soort vertoont een rolsteenpatina. De bruin-
zwarte vuursteen met een dikke laag cortex
is afwezig in Geldrop 1.

Het vuursteenmateriaal is niet van

Tabel 10  Geldrop 1: Verdeling van cate-
gorieën artefacten naar vuuisteensoor-
ten (510=Maasvuuisteen, 515=chalce-
doon, 517=zwart- grijze vuursteen,
531=zwa]t en grijs met rode insluitsels).

kleur veranderd door latere processen in
de bodem. Sommige artefacten vertonen
aan het oppervlak rood-roze glans of rode
vlekjes die zijn echter veroorzaakt door
rode oker (zie verder).

Tabel 10 toont dat 96.3% van de arte-
facten vervaardigd is uit Maasvuursteen en
slechts een gering aantal uit zwart- grijs,
doorschijnende vuursteen (type 517), chal-
cedoon en de vuursteen met rode insluit-
sels. Chalcedoon komt uitsluitend bij het
afvalmateriaal voor. Hoewel de aantallen
gering zijn, 1ijken de typen 517 en 531 vaker
voor de vervaardiging van werktuigen ge-
bruikt te zijn dan het Maasvuursteen.

Typo-morfologisch bestaat het as-
semblage uit 17.7°/o werktuigen, 77.4% af-
val en 4.8% overige materialen. De spitsen
zijn met 49.3 % de belangrijkste categorie
werktuigen (tabel 9). Ze kunnen verder op-
gesplitst worden in de subcategorieën: steil-
geretoucheerde spitsen, steelspitsen en mi-
crolithische spitsen. De steflgeretoucheerde
spitsen zijn één Tjongerspits (fig. 19 no. 8)
en één Gravettespits, beide zij.n met lengtes
van respectievelijk 36 en 37 mm relatief ge-
ring van formaat.

De tweede belangrijkste subcatego-
rie wordt gevormd door de steelspitsen

510 515 517 531
N N N N

Spit§en 45 0 1 0
Boor 1 0 0 0
Steker 6 0 1 1

Combinatiewerktuig 3 0 0 0
Schrabber 13 0 2 1

Afg ekn ot artefact 6 0 0 0
G ereto uch eerd e aTtefacten 7 0 0 0
Gekerfd artefact 4 0 0 0

Tolaal 85 0 4 2

Brok 11 0 0 0
Dcortificatieúrtefact 32 0 1 0
Kern 6 0 0 1

Kernvernieuwingsstuk 16 1 0 0
Afslag 397 1 9 0
Kling 82 3 1 0
Stekerafslag 26 1 1 0

Totaal 570 6 12 7

1        De steilgeretoucheerde klingen zijn niet in de BAkollectie aanwezig waardoor de grondstof onbekend is,
het is echter aannemelijk dat ook deze categorie artefacten trit vuursteen vervaardigd is.
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Figuur 20  Geldrop 1 : enkelvoudige korte eindschrabber (1), enkelvoudige lange eindschrabbers (2-3),
sdrabber-steker (4-5), ra-stekem (6-8), gekerfde klíng (9), afgeknotte klingen (10-12), doorboord stuk
oker (13), oker met slijpsporen (14).
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met 23.9% van de spitsen (fig. 19 no. 1-7),
hiervan zijn er negen nader bestudeerd: 6
complete en negen gebroken exemplaren.
De grootste is 42 mm (fig. 19 no. 1), de ove-
rige 5 complete exemplaren hebben een
lengte tussen de 24 en 27 mm, de gemiddel-
de lengte is 28.8 (s=6.8). De vormenrijkdom
is relatief groot (zie ook Wouters 1957: fig.
111). De steel is op verschinende wijzen aan-
gezet (fig. 19 no. 1). In sommige gevallen
onduidelijk zoals bij het exemplaar (fig. 19
no. 4) waarbij de retouche van de steel tot
aan de top doorloopt. Bij het exemplaar van
figuur 19 no. 5 is het spitsgedeelte niet gere-
toucheerd. Wanneer we aannemen dat het
spits- of steelgedeelte niet altijd geretou-
cheerd werd, kan het als b-spits gedetermi-
neerde artefact (fig. 21 no. 3) ook als steel-
spits opgevat worden. Het aantal gebroken
exemplaren (n=3) is laag (tabel 11). Het be-
treft de onderste delen van de steelspitsen.

Tijdens het heronderzoek in 1986
werden geen fragmenten van steelspitsen
gevonden (tabel 7). In het voorgaande is
vastgesteld dat artefacten groter dan 10
mm over het algemeen geborgen werden tij-
dens de opgraving van 1956. Uit de analyse
van de Ahrensburg-site Vessem-Rouwven
is gebleken dat de lengtes van gebroken
steelspitsen over het algemeen groter zijn
dan 10 mm (Arts & Deeben 1981: tabel 21-
24). Op basis hiervan mogen we aannemen
dat het lage aantal gebroken steelspitsen
een reëel verschijnsel is.

Mcrohthische spitsen zijn met 73 °/o
veruit de belangrijkste subcategorie, hierin
overheersen (tabel 9) de b-spitsen (fig. 19
no.13-17). De gemiddelde lengte van de b-
spitsen bedraagt 22.5 mm (s=3.66). B-spit-

sen werden zowel uit de proximale als dis-
tale gedeelten van klingen vervaardigd, bij-
na éénderde van de b-spitsen heeft nog een
slagbult. De gebroken b-spitsen zijn vooma-
melijk met middenstukken en middenstuk-
ken met onderkanten vertegenwoordigd
(tabel 11). Het aantal gebroken b-spitsen
zal vermoedelijk hoger zijn, de onderkan-
ten zijn door de afwezigheid van retouche
niet meer te herkennen.

De spits van figuur 21 no. 1 is ge-
classificeerd als een asymmetrische vier-
hoek. De spits heeft een enigszins holle ba-
sis. Overeenkomstige spitsen met geretou-
cheerde basis worden in de literatuur vaak
benoemd als een Zonhovenspitsen met ba-
sisretouche. Naast de vierhoek is er ook
een rhombisch trapezium (fig. 19 no. 18)
aanwezig. Bij de microlithische spitsen zijn
vijf exemplaren aanwezig waarvan het ty-
pe niet nader bepaald kon worden (tabel 9).
De onbepaalde spits (fig. 21 no. 2) heeft een
schokbreuk op het spitsgedeelte. Opval-
lend is dat bij deze spits de lange geretou-
cheerde zijde transversaal op het distale ge-
deelte van de kling is aangebracht.

Pseudo-burijnen of artefacten met
twee tegenoverhggende kerven (Taute
1968: Abb. 44, Wouters 1989: 23), die met
de productie van spitsen in verband staan,
zij.n niet aangetroffen. De aaneenpassing
van een gebroken geretoucheerde kling op
een gebroken b-spits (fig. 18 no. 4) doet ver-
moeden dat de microlithische spitsen met
behulp van een kerftechniek vervaardigd
zijn. Het vlakje op de top van de asymme-
trische vierhoek (fig. 21 no. 1) zou hiervoor
ook een aanwijzing kunnen zijn. Vermoede-
lijk vertegenwoordigt de gekerfde kling

0 2 3 4 5 6 Tot.
TjongerspitsGTavettespltssteelspitsa-spitsb-spltsasymmetrische vierhoekrhomblschtrapeziumgebrokenspits 1 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 1

6 0 0 0 2 1 9
4 0 1 1 1 0 7

17 0 0 3 2 0 22
1 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 1

Totaal 31 1 1 4 5 1 43
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Tabel 11  Geldrop 1:
Verdeling van de spit-
sen naar type breuk
(0=compleet, 2=top,
3=top en riddenstuk,
4=middenstuk, 5=mid-
denstuk en onderkant,
6=onderkmt).
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Figuur 21  Geldrop 1: asymmetrisde vierhoek (1), ongeïdentificeerde spits (2), b-spits (3), aaneenpas-
sing gebroken b~spits en geretoudeerde afslag (4), klingboor (5), decortificatie-artefact (6), gebruikte
klingen (7-8), aaneenpassing van kemvemieuwingsstukken (9), kemen (10-11).
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(fig. 20 no. 9) een fase in de productie van
spitsen.

Schrabbers vormen in aantal de
tweede categorie werktuigen (tabel 9), het
merendeel (n=14) van de schrabbers be.-
staat uit enkelvoudige korte eindschrabbers
(fig. 19 no. 19-21, fig. 20 no.1). Lange enkel-
voudige eindschrabbers zijn met zes exem-
plaren vertegenwoordigd (fig. 20 no. 2 en
3). Op drie combinatiewerktuigen zijn even-
eens schrabberkappen aanwezig (fig. 20 no.
4 en 5). Het totaal aantal uiteinden met
schrabberkappen bedraagt daardoor 27. In
tegenstelling tot de andere werktuigcatego-
rieën zijn schrabbers voomamelijk op afsla-
gen vervaardigd (tabel 13).

Compleet Gebroken
Spitsen 31 12

BOor 1 0
Steker 4 4
Combjnatiewerktuig 3 0
Schrabber 14 2
Af9eknot ar(efact 4 2
Geretoucheerde artefacten 0 7
Gekerfü artefact 3 1

Totaal 60 28

Tabel 12  Geldrop 1: Verdeling van de werktui-
gen naar compleet en gebroken.

Bij de stekers is de retouche-afslag
of ra-steker (fig. 20 no. 6-8) het meest voor-
komde type (tabel 9); deze stekervorm
komt ook het vaakst voor bij de meervoudi-
ge stekers. Behalve ra-stekers zijn er nog
twee a-stekers en twee bekstekers bekend.
De helft van de stekers is gebroken (tabel
12), het merendeel van de stekers is uit klin-
gen vervaardigd (tabel 13). Werkkanten
van stekers komen op alle combinatiewerk-
tuigen voor (tabel 9, fig. 20 no. 4 en 5). De

combinatiewerktuigen zijn met een gemid-
delde lengte van 51 mm, breedte van 22.3
min en dikte van 8.3 mm de meest massie-
ve werktuigen die zijn aangetroffen. Het as-
semblage bevat 24 werkkanten die typo-
morfologisch als steker geclassificeerd kun-
nen worden.

De afgeknotte artefacten bestaan uit-
sluitend uit klingen (tabel 9), zowel enkel-
voudige (fig. 20 no. 11) als dubbele (fig. 20
no. 10) afknottingen zijn aanwezig. De dub-
bele afgeknotte kling vertoont aan de proxi-
male werkkant een sterke afronding die
veroorzaakt kan zijn door het gebruik. De
afknottingen zijn zowel schuín als recht
aangebracht. De gemiddelde lengte van de
complete afgeknotte klingen is 33.8 mm, de
lengte is gemiddeld groter dan die van de
microlithische spitsen.

Behalve drie stuks oker met slijpspo-
ren (bv. fig. 20 no. 14) en brokj.es oker is er
tijdens de opgraving ook nog okerpoeder
verzameld. De brokjes oker zijn over het al-
gemeen zacht en rood-oranje van kleur.
Twee fragmenten met slijpsporen zijn van
een hardere (oölithische) soort en rood tot
rood-bruín van kleur; de roodbruine heeft
een korrelig oppervlak. Slechts de fragmen-
ten met slijpsporen zijn groter dan 10 mm,
de lengtes bedragen respectievelijk 41, 22
en 28 mm. Een biconisch doorboord stuk
oker (fig. 20 no. 13) is rúet meer beschik-
baar; het heeft een afmeting van 21 bij 17
mm en is vermoedelijk van een hardere,
rood-bruine okersoort.

Één fragment bot is, vermoedelijk,
door de bedekking met rode oker geconser-
veerd, drie andere door calcinatie.

Het afvalmateriaal van vuursteen bestaat
út 594 artefacten (tabel 9); hierin zijn ook 8

1 2 3 4 5 6 Tot.
Spi6enBoorSteke,CombinatiewerktuigSchial.berAígekitotaitefactOeretoiicheerdeartefactenOekei"ariefact 0 0 0 42 0 4 46

0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 7 1 0 8
0 1 0 2 0 0 3
0 1 0 5 10 0 16

0 0 0 6 0 0 6
0 0 0 3 4 0 7
0 0 0 4 0 0 4

Totaal 0 2 0 70 15 4 91
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Tabel 13  Geldrop 1: Herlei-
ding van de "urstenen
werktuigen tot halfproduc-
ten (1=brok, 2=kemvernieu-
wingsstuk, 3=kem, 4=klíng,
5=aíslag, 6=onbepaald)
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Onverbrand Verbrand
Spitsen 44 2
Boor 1 0
Steker 8 0
Combinatiewerktuig 3 0
Schrabber 16 0
Afgeknot artefact 6 0
Geretoucheerde artefacten 6 1

Gekerfd artefact 4 0
Totaal 88 3

Brok 10 1

Decortificatieartefact 32 1

Kern 6 1

Kernvernieuwingsstuk 16 1

Afslag 394 13
Kling 84 2
Stekerafslag 25 3

Totaal 567 22

N

Spitsen 11

Boor 0
Steker 3
Combinatiewerktuig 1

Schrabber 6
Afgeknot arl:efact 1

Geretoucheerde artefacten 2
Gekerfd artefact 1

Totaal 25

Brok 1

Deoortificatieartefact 9
Kern 2
Kernvernieuwingsstuk 3
Afslag 39
Kling 13
Stekerafslag 0

Totaal 67

Tabel l4  Geldrop l: Verdeling artefacten naar onver-         Tabel l5  Geldrop l: artefacten met sporen
brand en verbrand.                                                                    van rode oker.

afslagen,12 klingen (fig. 21 no. 7 en 8) en              jaren l950 veelvuldig concentraties houts-
een kemvernieuwingsstuk met gebruiksre-          kool zijn aangetroffen (Wouters l957: 4-6),
touche ondergebracht. De kemen vertonen          is het aantal verbrande artefacten gering (ta-
veelal twee of meerdere slagvlakken. Kling-         bel l4). Slechts 3.7% van de vuurstenen ar-
kemen met twee tegenoverliggende slag-             tefacten is verbrand. Een chi-kwadraattest
vlakken (fig. 21 no.11) komen het vaakst              geeft geen significant verschil tussen ver-

ËO#Ít:b=ï#.e=ík¥=v2eï::úgwtioËtsie±r=       f#g.eo#Ëií,8seín#í:=ireï.g3a6ï):]
die afkomstig is van zo'n kem. Zes van de                         Behalve verkleuringen van oker in
zeven kemen zijn rondom bewerkt (fig. 21           het dekzand zijn er ook okersporen op
no.10) en hebben relatief geringe afmetin-            13.5% van de artefacten aanwezig (tabel
gen; de gemiddelde dikte bedraagt slechts            15). De sporen van rode oker bevinden zich
15.7 mm (s 4.3 mm). Zowel op de kemen              voomamehjk op de cortex van de artefac-
als op de klingen zijn sporen aanwezig die           ten, in de retouche of in de afslagnegatie-
duiden op de preparatie van het slagvlak.             ven. Vermoedelijk zijn het slechts de res-
Op de klingen zijn deze vaak zichtbaar als            tanten van een oorspronkelijke okerbedek-
een reeks kleine afslagen op de dorsale                 king. Het is waarschijnlijk dat door de be-
kant nabij de slagbult (fig. 21 no. 6, 7 en 8).           handeling van de vondsten na de opgra-
De afgeslagen klingen zijn over het alge-              ving, de okersporen van verschillende arte-
meen regelmatig, 90% van de komplete                facten zijn verdwenen. Sporen van oker ko-

Ïg;::::Jítd:e|:ie;e#e::;e3n,f,e43ï::|5fe      ïinosi#,i:=:|v(:::;%y)o:Ï2o-P| #:5,E:e|T
breedte is. Figuur 21 no. 7 en s toont twee             significantie o.00). Binnen de groep werktui-
klingen waarvan de lengte vier tot vijf maal         gen bestaat er geen relatie tussen een be-

áe-bïeoecdie.1S. De klingen zijn nooit lamger           Ë?|,ádve=rfkf?:fxaí?g:3ró2,e:ff;':=gnwí?1i--
Hoewel tijdens de opgraving in de            tie=O.941); oker komt alleen vaker dan ver-
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wacht voor op schrabbers en stekers. h de
groep afval is er een significant verband
tussen het voorkomen van oker en de afval-
categorie (X2=17.132, df=6, significantie
0.008). Dit verband is voomamelijk het ge-
volg van een oververtegenwoordiging van
okersporen op decortificatie artefacten en
klingen en een ondervertegenwoordiging
op afslagen en stekerafslagen. De betekenis
van okersporen op de artefacten is voorals-
nog onduidelijk. De aanwezi8heid van
okersporen op zowel werktuigen als afval
lijkt voomamelijk een gevolg van de groot-
te, met een toename van de grootte neemt
de kans toe, alsook de aanwezi8heid van re-
touche en cortex. Sommige artefacten verto-
nen op de cortex ook nog een zwartkleu-
ring door houtskool.

4.4 Conclusie
Het assemblage kan op basis van de typolo-
gische samenstelling worden toegeschre-
ven aan Ahrensburg jagers-vissers-verza-
melaars. Stratigrafisch liggen de vondstm
boven de Usselo-bodem in het Jong Dek-
zand 11; de locatie van vondsten op de Usse-
ïpo:gíoti:en=[:f:E;:ÏZ.íË:eÉ]§edvaot]egrïïtf:.sgt6doe.

± 85 BP) van een concentratie houtskool
dtridt op een bewoning in het einde van het
Aller®d-interstadiaal (11.800-11.000 BP) of

:ggo;=ehte|:taot?Ï|?rpyi3sds:aoduiägti(1cligT:te-
ring van de Ahrensburg-bewoning Ín
Europa. Echter, aan de herkomst van het ge-
dateerde houtskool kan worden getwijfeld.
Het is rúet onwaarschijnlijk dat de houts-
kool afkomstig is van een elders geërodeer-
de Usselo-bodem, dit zou dan ook de hoge
ouderdom verklaren.

Op basis van het verloop van de Us-
selo-bodem kan worden vastgesteld dat de
site vermoedelijk op een hening of verho-
ging in het landschap heeft gelegen.

Over de omvang van de site en de
ruimtelijke spreiding van de materiële cul-
tuur is vrijwel niets bekend. De site blijkt
grondig verstoord en de gegevens uit de ja-
ren `50 zijn niet meer beschikbaar. De
meest omvattende beschrijving van de site
is afkomstig van A.M. Wouters (1957). Op-
merkelijk is de vondst van een ingegraven
vuuhaard. Groenendijk (1987: 87) consta-
teert, op basis van een vergelijking van laat-
paleolithische vuurhaarden uit Nederland
en Noordwest-Duitsland, dat de haard van
Geldrop 1 de enige is die is ingegraven.

Op basis van de verspreiding van
de vondsten uit 1986 1ijkt de site zich in zui-
delijke en oostelijke richting nauwelijks
voort te zetten. Het westelijke gedeelte is
verstoord door een sloot en de rijksweg, ter-
wijl uit de proefvakken ten noorden van de
site (fig. 8) geen vondsten bekend zijn. Van
Noort en Wouters (1987: 104) suggereren
dat Geldrop 1 zich aan de andere kant van
de rijksweg voortzet, zoals zou blijken uit
het door het IPP uitgevoerde onderzoek uit
1985 (Deeben 1990). De bedoelde site, Gel-
drop/Mie Peels/1985,1igt echter 85 m zuid-
westehjk van Geldrop 1.

De samenstening van het assembla-
ge is gebaseerd op verschinende bronnen;
slechts een gedeelte daarvan is nog aanwe-
zig in verschillende collecties. Op basis van
de verschillende bronnen en gebruikte veld-
technieken: opgraven, heropgraven, zeven
en veldverkennen kan verondersteld wor-
den dat er een representatieve steekproef
van de werktuigen aanwezig is. De repre-
sentativiteit van het afvalmateriaal is ondui-
delijk; het percentage afval is relatief laag.
Desalniettemín lijken de categorieën die op
Ahrensburg sites verwacht mogen worden
aanwezig (Arts 1988, Arts & Deeben 1981).

5. GELDROP 2
De site Geldrop 2 is in 1956 ontdekt ï op

1        Van Noort en wouters (1987: 104) noemen als vondstjaar l954; dit is vemoedelijk onjuist.
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een hoge rug die tot in het droogliggende
Groot Huisven doorloopt (Wouters 1957: 6,
1983: 116), ca. 150 m ten zuiden van Gel-
drop 1 (fig. 7). De vuurstenen artefacten
van deze site zijn door het ploegen van de
heide aan het oppervlak gekomen. De arte-
facten bevonden zich, volgens Wouters
(1957: 8), oorspronkelijk in de onderkant
van de 8 horizont van een podzolgrond
De site is rúet opgegraven omdat de ontgin-
ning het vondstniveau volledig verstoord
had. Door veldverkenníngen hebben A. M.
Wouters en F. Ruyter een groot aantal

=oeïddset=evnerozpag=s]]dáLF2:tËeïr;§ä]í:sá=toerr
middel van boringen en een proefvak ge-
tracht de site op te sporen, dit is niet gelukt.
Vemoedelijk ligt de site tegenwoordig on-
der de oprit van het viaduct Aalsterhut of
onder het geasfalteerde fietspad ten zuiden
van de oprit (fig. 7 en 8). De topografische
kaart uit 1953 (verkend in 1949) laat zien
dat dit gebied voor de ontdekking nog be-
groeid was met heide.

5.1 De materiële cultuur
De samenstelling van het assemblage (tabel
16) is gebaseerd op de collectie van A.M.
Wouters en de collectie van F. Ruyter. De

;o#B|?kusytit?rJseiË::letinï,.3igeh(evtobneezä-is
ge ?) collectie Ruyter i.s alleen bekend op de4tellijsten vam het BAI

Een aantal artefacten uit deze site is
eerder beschreven en/ of afgebeeld door on-
der andere: Dijkstra en Groels (1983: 125),
Van Noort en Wouters (1987: 103) en Wou-
ters (1957,1983: 120).

In de site zijn 11 categorieën werk-

WERl{TUIGEN N %
Spit8®n iíï:iï::'..¥Í::::ÏÏ

'Ï
#.'..S*.

TjongerspitsGravetteqDits 3
+.

iíïï:
2

steelq,fts 18420

:5.

*::;Ï:`Ïíj;ï.
a-spits
b-spits

asymmetischevierhoek
..t.

:i:ÏÏÈïïï:
rnm bl scli Úapeziumgelijkbmigedriehcx3k 1

:}`::i. •.`...`.#.`...

1
•+`

cmgelijkl)fflige driehcx3k 2 •:.

cnderkmt sF)its 1 •:..

Toü3al 54 34.2
St®i lqorotouchoord® kling 1 0.6
lmr :ïïïïïiïïï:i:::! :::::::::::::Ï3?.i:Ï:

afslagboor 1 0.6

Slúq ;ï€€€ï€Í:¥Í:!:!

•..SSíí!,..,.Èï!,..,#,..,..

astek 2
aadek 3

ra-stekerme"oudigesteker 21

7
beksteker 1

TotBal 34 21.5

Comblmtiow®rktuig
`..!-.i#.`.Sii#S:3 `.._st-.

schrabber-steker 2 :$33;3;::ïtiiï

sbkeFafknottinq 1 ::::!::::::::Ïï3ït.

Tóbal 3 1.9

Schiabborenkelvcudjge korte schrabbff •'+`r/'+Är',if..`..'..'..`.

31

dubbel e korte eindsclirabbcr 1

grote cwal e schrabber 1

lan  een     vou  i  eein         rabbg 3 :::::::::::::::ïÏíït.
lange dubbele eindschmbber 2

Totaal 38 24.1

iMg®knot artdact •SS§*!*Si,:,!,f#•ilfi#ii#ï##*S

afgeknottekling 12 ¥::::}
dubbel afgeknotte lding 1

Totaal 3 8.2
Coretouchoordo ar(ofacton :::::::::::;:::Íïtït`

geretoucheerde afslaggeretoucheffdekling 1

4
Totaal 5 3.2

Gokorfd aritiact ±ï:ï::ï±tïïS
gekeride aíslag 1

gekerfde kll " 2
TotBal 3 1.9

0`/®li9® 9®t) mikte aTtofacton !Í:::::::::::::::;::::::

slagsteen 3.2
retaichoir/aambeeld 1 0.6

Totaal 0 ::::::!:!Ï:::iïïïït

TOTJ" 158 100

AFVAL N %
Brok 1 1.1

DecoilÈficatioartdact 5.6

K®m !!ï;:Ï:ï;:iïí::: ±:.Zïï:±ttttt
kllngkem  1  slagvlak 1

klingkem 2 tegenweJl. slagvlakkm 5
klingkem 2 slagvlakken 21

afsl agkem 2 slagvl akkm
TobBal 9 10

K®mvoml®uwlngsstuk 8 8.8

Ablag 15 16.7

Kling 48 53.3
Stokorafslaq 4 4.4
TOTAu 00 99.9

Tabel 16  Geldrop 2: typologische samenstelling
tuigen, zeven categorieën afval en drie cate-         van het assemblage.

1        0p de bodemkaart (Stiboka l981) is ter plaatste de overgang van een haarpodzol naar een veldpodzol

iïff;,Ïiï;Ï=efst::s::;eËis:tïeïraïgJ:oäïïiä::MÏuuS;toeË:e:Ëi#iËäaalgi::Ëla;:Ï:gmo::cvoïef;:=lJgkstra
betreft: 1 steelspits, 1 RA steker en 23 brokjes oker. De verblijfplaats van deze vondsten kon niet meer
achterhaald worden, desalniettemin zijn deze artefacten in de typologische tabel opgenomen
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gorieën overig materiaal (oker, bot en
kwartsiet) aanwezig. De werktuigen omvat-
ten 56.6 % van het totale assemblage, het af-
val 32.2°/o en de overige materialen 11.1 % .
Het hoge percentage werktuigen is vermoe-
delijk een gevolg van het selectief bewaren
van de vondsten met een voorkeur voor
werktuigen. Het afval bestaat voomamelijk
(ruim 50% ) uit klingen. Het beschikbare af-
val is waarschijnlijk geen representatieve
steekproef. Het is daarom niet verantwoord
om werktuigen en afval te vergelijken in
termen van bv. vuursteengebruik en calci-
natie.

Van de 20 categorieën zijn er 15 van
vuursteen vervaardigd. Het merendeel
(86.7% ) van het vuursteen bestaat uit zgn.
Maas-of terrasvuursteen (tabel 17). Deze

510 515 517 531
N N N N

Spitsen 41 0 11 1

Steilgeiietoucheeide kllng 0 0 0 1

BOor 0 0 1 0
Steker 31 0 2 0
Combinatiwerktuig 2 0 1 0
Schrabber 34 0 4 0
Afgekn ot artefact 11 1 1 0
Geretoucheerdeartefacten 5 0 0 0
Gekerfd artefact 3 0 0 0

Tstaal 127 í 20 2

Brok 1 0 0 0
Decortificatieúrtefact 5 0 0 0
Kem 6 0 0 0
Kemvemieuwingsstuk 8 0 1 0
Afslag 15 0 0 0
K'ing 37 0 4 3
Stekeiafslag 4 0 0 0

Totaal 76 0 5 3

Tabel 17  Geldrop 2: Verdeling van categorieën
artefacten naar vuursteensoorten (510=Maas-
vuursteen, 515=chalcedoon, 517=zwart/ grijze
vuursteen, 531=zwart/bruine vuursteen).

vuursteen heeft een fijn- tot grofkorrelige
structuur. Oorspronkehjk is deze vuursteen
voor het merendeel grijs van kleur, maar is
door het verblijf in de podzolbodem geel
tot bruin verkleurd. De cortex op deze
vuursteen is zonder ützondering gerold,
sommige stukken vertonen een rolsteenpa-
tina. De buitenkant van de zwarte, grijs-

doorschijnende vuursteen (type 517) ver-
to ont dezelfde oppervlakteverschijnselen.
De Chalcedoon-vuursteen is doorschijnend
en geel van kleur. Het type 531 (Obourg) is
in de zwart/bruine variant aanwezig.

Behalve vuursteen is er op de site
ook nog kwartsiet, kwarts, lydiet, zand-
steen en oker aangetroffen (tabel 16 en 18).
De brokken oker en een brok kwartsiet zijn
rúet nader te benoemen, de overige steen-
soorten zijn vooral gebruikt als slagsteen
en retouchoir/ aambeeld (tabel 18).

Een retouchoir/ aambeeld van ly-
diet is 70 mm lang en gebroken. (fig. 22).
De beschadigingen op de randen van deze
steen duiden op het gebruik als retouchoir.
De punt- en streepvormige beschadigingen
op de vlakke zijden kunnen ontstaan zijn

Kwaitsiet    KwaiG Lydiet     Zandsteen
Retouchoir/aambeeld
Slagsteen

Tabel 18  Geldrop 2: verdeling categorieën ove-
rige gebruikte artefacten naar grondstoffen

bij het gebruik als aambeeld. Wouters
(1984: 92-96) veronderstelt dat dergelijke be-

:íhgati-ïË:::ratËae=iJpdi:bvvidá|:eatro=:ahcet-
vertoont daamaast nog een versiering (fig.
22). Deze bestaat uit een zigzagversiering
en een lijn met vijf schuine streepjes. De
versiering is beschadigd door het gebruik
van de steen als aambeeld.

De slagstenen zijn zowel 1angwer-
pig (fig. 23) als rond van vorm (fig. 24 no.
1). Opvallend is dat op een platte, ronde
slagsteen van kwartsiet (fig. 24 no. 1) een
brok/afslag past (fig. 24 no. 2 en 3) die
door A.M. Wouters is aangetroffen op de
site Geldrop 3-1. Laatstgenoemde site ligt

Í>Pca.55mtennoordwestenvanGeldrop2

Bij de werktuigen vormen spitsen
de grootste categorie (34.2%). Zowel steilge-

1        De afstand is een schatting omdat de locatie van Geldrop 2 niet exact bekend is.
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L_   -lïii   l:-'i:'           _d
Figuur 22  Geldrop 2: Voor-en aditerzijde van het versierde retouchoir/aambeeld (foto: IPP-M. Ydo).

Figum 23  Geldrop 2: Slagsteen van kwartsiet (foto: IPP-M. Ydo).

•:Ï...-.:,.::;,.'.',`-`:.`

Fíguur 24  Slagsteen uit Geldrop 2 (1), aíslag/brok uit Geldrop 3-1 (2) , aaneenpassing van 1 en 2 (3).
(Uit Dijkstra & Groels 1983: 125).
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Compleet Gebroken
Spitsen 37 16
Steilgeretoucheerde kling 1 0
Boor 1 0
Steker 27 6
Combinatiewerktuig 3 0
Schrabber 32 6
Afgeknot artefact 13 0
Geretoucheerde ailefacten 2 3
Gekerfd ar(efact 2 1

Retouchoir/aambeeld 0 1

Slagsteen 4 1

Totaal 122 $4
Tabel 19  Geldrop 2: Verdelíng van de werktui-
gen naar compleet en gebroken.

0 2 3 4 5 6 Tot.
TjongerspitsGravettespitssteelspitsa-spitsb-spitsasymmetrische vierhoekrhombischtrapezjumgelijkbenigedriehoekongelijkbenigedriehoekonderkantspits 2 0 0 0 0 0 2

0 1 0 0 1 0 2
8 1 0 0 8 1 18
3 0 1 0 0 0 4

18 0 0 0 2 0 20
2 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 1

2 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 1 1

TOTAAL 37 2 1 0 11 2 53

Tabel 20  Geldrop 2: Verdehng spitsen naar type breuk (0=compleet, 2=top, 3=top en middenstuk,
4=middenstuk, 5 =middenstuk en onderkant, 6=onderkant).

retoucheerde spitsen (9.2 % ), steelspitsen
(33.3 % ) als microlithische spitsen (57.4% )
zijn aanwezig (tabel 16). De steilgeretou-
cheerde spitsen, drie Tjongespitsen en twee
Gravettespitsen zijn klein van formaat (fig.
25 no. 10-12). De complete exemplaren zijn
nooit groter dan 35 mm. De tweede groot-
ste subcategorie zijn de steelspitsen waar-
van de vormenrijkdom relatief groot is (fig.
25 no. 1-8). Er zijn acht complete en tien ge-
broken steelspitsen aanwezig (tabel 19). De
complete exemplaren hebben een gemiddel-
de lengte van 34.5 mm (s=10.3 mm), zes
hiervan hebben een lengte tussen 30 en 35
mm. De grootste steelspits is 59 mm (fig. 25
no. 7) en vervaardigd üt een zwarte, grijs-
doorschijnende vuursteen (type 517). De ge-
broken steelspitsen zijn voomamelijk on-
derkanten, nl. middenstukken met stelen
(tabel 20, fig. 25 no. 8 en 9).

Het aantal gebroken steelspitsen is
groter in Geldrop 2 dan in Geldrop 1, de
verschillen zijn echter niet significant

46

(X2=1.187, df=1, significantie=0.2760). Hoe-
wel deze uitkomst wijst op een overeen-
komst tussen beide sites, moet er op gewe-
zen worden dat Geldrop 2 een oppervlakte-
vindplaats is, terwijl Geldrop 1 grotendeels
is opgegraven. Vaak zijn kleine artefacten,
zoals gebroken steelspitsen, in oppervlakte-
vindplaatsen ondervertegenw o ordigd.

B-spitsen komen het vaakst voor
(64.5% ) bij de microlithische spitsen (fig. 25
no. 15-17). De gemiddelde lengte van de
complete b-spitsen bedraagt 23 mm (s=3.9
mm), ruim 60% van de complete exempla-
ren heeft een lengte tussen 20 en 25 mm.
Op vier b-spitsen is nog een slagbult aan-
wezig. De overige microhthische spitsen
zijn slechts in geringe aantallen aanwezig
(tabel 17). Naast twee asymmetrische vier-
hoeken (fig. 25 no. 18 en 19) zijn er ook drie-
hoeken op de site aangetroffen: één gelijk-
benige (fig. 25 no. 20) en twee ongehjkbeni-
ge (fig. 25 no. 21 en 22).

Er zijn geen kerfresten gevonden
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GELDFiop   2

A,3S,,4o                          o             oo
0

ázËèÈo  of f ËÈÈfj>      oáífïÈffí±
20                                                     21                                                             22

Figuur 25  Geldrop 2: steelspitsen (1-9), Tjongempitsen (10-11), Gravettespits (12), a-spitsen (13-14), b-
spitsen (15-17), asymmetrische vierhoek (18-19), gelijkbenige driehoek (20), ongelijkberige driehoek
(21-22).
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Onverbrand Verbrand
Spitsen 46 4
Steilgenetoucheerde kling 1 0
Boor 1 0
Steker 31 3
Combinatiewerktuig 2 1

Schrabber 31 7
Afgeknot artefact 13 0
Geretoucheerde ailefacten 4 1

Gekerfd artefact 3 0
Totaal 132 16

Brok 0 1

Decortificatieartefact 4 1

Kem 8 1

Kemvemjeuwingsstuk 5 3
Afslag 6 9
Kling 37 7
Stekerafslag 4 0

Totaal 64 22
Tabel 21  Geldrop 2: Verdelíng artefacten naar
onverbrand en verbrand

1 2 3 4 5 6 Tot.
SpitsenBoorStekerCombinatiewerktuigSchrabberAfgeknotartefactGeretoucheerdear(efactenGekerfdartefact 0 0 0 47 0 3 50

0 0 0 0 1 0 1

0 4 1 15 13 1 34
0 0 0 2 1 0 3
0 3 0 7 28 0 38
0 0 0 13 0 0 13
0 0 0 4 1 0 5
0 0 0 2 1 0 3

TOTAAL 0 7 1 90 45 4 147

Tabel 22  Geldrop 2: herleidjng van vuurstenen werktuigen tot halfproducten (1=brok, 2=kemver-
rieuwingsstuk, 3=kem, 4=khng, 5=afslag, 6=onbepaald).

die wijzen op de productie van spitsen.
Schrabbers zijn met 38 exemplaren,

evenals in Geldrop 1, de tweede categorie
werktuigen (tabel 16). Het merendeel be-
staat uit korte enkelvoudige eindschrabbers
(fig. 26 no. 3-4, 6). Deze schrabbers zijn over
het algemeen vervaardigd op korte, relatief
dikke afslagen (n=26) (tabel 22). Op het me-
rendeel (n=21) van deze schrabbers is de
slagbult nog aaLnwezig. Artefacten met cor-
tex zijn zelden gebruikt voor het vervaardi-
gen van schrabbers, slechts drie exempla-
ren bezitten een geringe hoeveelheid ( 25% )
cortex. De overige schrabbertypen zijn
slechts met geringe aantallen vertegenwoor-
digd (fig. 26 no. 2 en 5). Opvallend is de
aanwezigheid van een grote ronde schrab-
ber, deze heeft een lengte van 43 mm en
een breedte van 36 mm. Schrabbers verto-
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nen het vaakst sporen van verbranding (ta-
bel 21),. in vergelijking tot de overige cate-

íoertl?:gï=:cráïïtË:og;tdvfirss'Csh|fláeilct=-
tie=0.534). Inclusief de schrabberkappen op
de combinatiewerktuigen zijn er in de site
43 werkkanten met schrabberkappen aan-
wezi8.

De derde grootste categorie zijn de
stekers, hierbij overheersen de ra-stekers
(tabel 16). Bij de meervoudige stekers over-
heersen de retouche-afslag werkkanten
(n=9) eveneens. De stekers zijn vaak van
lange klingen (fig. 26 no. 7 en 9), korte bre-
de afslagen (fig. 26 no. 8) of kemvemieu-
wingsstukken vervaardigd. Voor stekers is,
in vergelijking tot de andere categorieën
werktuigen, de grootste variatie aan half-
producten gebruikt (tabel 22). De grote va-
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Fíguur 26  Geldrop 2: afslagboor (1), lange eindsdhrabber (2), enkelvoudige korte eindschrabbers (3-
4), lange dubbele ejndsdrabber (5), enkelvoudige korte eindsdhrabber (6), meervoudige steker (7), ra-
steker (8-9), gebruikt kemvemieuwingsstuk (10).
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riatie komt ook tot uiting in de gemiddelde
afmetingen en standaaLrddeviaties: gemid-
delde lengte = 47.3 mm (s=21.7 mm), breed-
te = 21.9 (s=9.1 mm) en dikte = 7.7 (s=3.36).
Ondanks de variatie in afmetingen zijn ste-
kers de meest massieve vuurstenen werk-
tuigen die in de site zijn aangetroffen.

Stekeruiteinden zijn ook op alle
combinatiewerktuigen aanwezig (tabel 16),
in totaal zijn er 44 werkkanten met één of
meerdere stekerafslagen aanwezig.

De afgeknotte en geretoucheerde ar-
tefacten zijn vrijwel uitsluitend op klingen
vervaardigd (tabel 22). De afknottingen zijn
voor zowel recht als schuin aangebracht, de
gemiddelde lengte van de afgeknotte klin-
gen bedraagt 37.9 mm (s=18.5).

Hoewel het afval selectief bewaard is, zijn
alle categorieën aanwezig die op Ahrens-
burg-sites verwacht mogen worden (vgl.
Arts 1988, Arts & Deeben 1981: tabel 2). Bij
het afval zijn ook de artefacten met ge-
bruiksretouche ondergebracht. Het zijn vijf
afslagen, 23 klingen en 9 kemvemieuwings-
stukken (fig. 26 no.10). Bij de kemen over-
heersen de kemen met twee tegenoverlig-
gende slagvlakken (tabel 16). De kemen
vertonen een sterke gelijkenis met die van
Geldrop 1. Ze zijn vrijwel alle rondom be-
werkt en kleiner dan 55 mm terwijl de dik-
te gering is. Opvallend is de discrepantie
tussen de lengte van sommige artefacten
(vgl. fig. 26 no. 7,9 en 10) en de afmetingen
vaLn de kemen.

De 23 brokken oker zijn over het al-
gemeen van de harde oölithische soort met
een maximale lengte van 31 mm. Okerspo-
ren zijn vastgesteld op een spits, een slag-
steen, een kling en op een botfragment. Het
uiteinde van dit gecalcineerde fragment bot
vertoont volgens Van Noort en Wouters
(1987: 104) een zigzag-vertanding.

5.2 Conclusie
De site is vermoedelijk gelegen nabij de oe-
ver van het Groot Huisven. Het onderzoek
in 1986 heeft geen nadere gegevens opgele-
verd over de exacte locatie van de site of
opbouw van de ondergrond. De gegevens
bestaan dan ook aueen uit een verzameling
artefacten die aan de oppervlakte is verza-
meld. De typo-morfologische samenstelling
van het assemblage verwijst naar de
Ahrensbug-cultuur.

Op basis van de aanwezi8heid van
enkele grote blokvormige artefacten @v.
kemen en slagstenen) kan aangenomen
worden dat de site door het ploegen zoda-
nig verstoord is, dat er een representatieve
steekproef van het oorspronkehjke assem-
blage aan of nabij de oppervlakte heeft gele-
gen (Deeben 1993). Vermoedeli].k is er een
representatieve steekproef verzameld, het
lijkt er echter op dat slechts een gedeelte
van het afval bewaard is gebleven.

Een opvallend verschijnsel is de pas-
sende afslag van kwartsiet uit de site Gel-
drop 3-1 op een slagsteen uit Geldrop 2 ï.
Dit fenomeen laat verschillende interpreta-
ties toe. Het kan wijzen op een gelijktijdige
bewoning van beide sites waarbij de klop-
steen eerst op de site 3-1 is gebruikt en
daama is meegenomen naar Geldrop 2
waar deze is achtergelaten. Een ander mo-
gelijkheid zou zijn dat de site Geldrop 3-1
eerder bewoond is geweest en dat de slag-
steen tijdens de bewoning van site 2 daar is
opgeraapt en achtergelaten op Geldrop 2.
In dat geval kan het zijn dat de klopsteen
tijdens de bewoning van Geldrop 3-1 be-
wust is achtergelaten (bv. opgeslagen) voor
gebruik bij terugkomst, of dat men bij de
bewoning van Geldrop 2 in het gebied van
Geldrop 3-1 gezocht heeft naar bruikbare
grondstoffen. Een derde mogelijkheid is,
dat er vooraf aan de bewoning van Gel-
drop 3-1 een aktiviteitsgebied van Geldrop

1        Er zijn geen pogingen ondernomen om de overige artefacten uit beide sites te passen
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2 heeft gelegen waar de slagsteen gebruikt
is; de slagsteen werd later weer meegeno-
men naar Geldrop 2 (vgl. Bordes 1980) .
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BIJLAGE I

Romeins cijfer = groep
Arabisch cijfer = categorie
Hoofdletter= subcate gorie

I€KTUIGEN

1. Spitsen
A. Steilgeretoudeerde spits

Tjongerspits
Gravettespits
Krimserspits
Azilienspits
Creswellspits
CheddaLrspits
steflgeret. spits met sdhuine afknotting
steflgere toudheerde pits met basisretouche
niet identificeerbare steflgeret. spits

8. Steel en kerfspitsen
Ahrensburgspits
Chwalibogowicepits
mnterseespits
Lyngbyspits
FontRobertspits
kerfspits
Haveltespits
gekerfde spits
niet identificeerbcLre steel of kerfspits
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C. Micmspits
aïits
bflpits
cipits
dipits
Sauveterrepits
lancetspits
segment
symmetrisde vierioek
asymme trische vierhoek
rhombisd trapezi-
laLnge vierioek
asymmetrisde vierhoek met redhte hoek
orib epaalde vierhoek
gel#enige driehoek
ongel*benige driehoek
driezijdig geretoudheerde drieho ek
lange smalle ongelükberige driehoek
driehoek met opper`dakteïetoude
bladspits
feume de gui
spits met oblique basis
traLnsversale spits
niet identificeeriare microspits

2. Steilgeretoucheerde kling
eenzi''dig
tweezíjdig
driehoekig

3. Boor en ruimer
khgboor
affla8boor
kernboor
dubbele boor
ruimer

4. Steker
astker
aastker
rasteker
meervoudige steker
beksteker
kroribeksteker
bec

5. Combinatiewerktuig
séhrabbersteker
sdhrabberi.oor
sdrabberaíknotting
stekeri]oor
stekeraíknotting
booraffitting

6. Sdhrabber
enkelvoudige korte eindsdhrabber
dubbele korte eindsdhrabber
kleine ronde eindsdrabber
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grote ronde/ovale eindschrabber
zijde-schrabber
enkelvoudige lange eindschrabber
dubbele lange eindschrabber

7. Bijl
kembijl
afslagbijl

8. Afgeknot artefact
afgeknotte af51ag
dubbele afgeknotte afslag
enkelvoudige afgeknotte kling
dubbele afgeknotte khg
afgeknot kemvemieuwingsstuk

9. Geretoudeerd artefact
geretoudeerde afslag
geretoudeerde khg
geretoudeerd kemvemieuwingsstuk

10. Gekerfd/ getaLnd artefact
gekerfde kling
getande kling
gekerfde aíslag
getande aíslag
gekerfdkemvemieuwingsstuk
getandkemvernieuwingsstuk

11. Slagsteen
12. Retoudoir
13. Ambeeld
14. Slijp en polijststeen
15. Steen met groe(f)ven
16. Versierde steen
17. Rondelle

versierde rondene
18. Oker met slijpsporen
19. Werktuig van orgarisd materiaal
20. Diversen

11 AFVALMATERIAAL

21. Brok
22. Decortificatie artefact
23. Kem

A. khgkem
klingkem met 1 slagvlak
klingkem met 2 tegenoverhggende slagvlakken
klingkem met 2 slagvlakken
klingkem met meerdere slagvlakken

8. afslagkem
af§lagkem met 1 slagvlak
afslagkem met 2 slagvlakken
afslagkem met meerdere slagvlakken
onbepaalde kem

24. Kemvernieuwingsstuk
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25. Afslag
26. Khg
27. Stekeraíslag
28. Kerfrest
29. mversen

111 OVERIGE MATBIALEN

30. Bot
31. Plantenmst
32. Oker
33. Overige natuursteen
34. Diversen

ERRATUM

Bij het artikel van P. Houtsma & P. Dijkstra:
Haule VI -Kok's Bosje (Archeok)gie, No. 4), ±s
door de 2e schrijver in de legenda bij de

profieltekening op pagina 69 een fout ge-
maakt. Voor de jüste legenda zie hieronder.

Figuur  2   Slratigrafische  si.uatie  op  Haule  VI.

ffi HeídemetbegmerigLaag                 m

Sliblaag'.e.
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C-horizont met vorstscheuren.



ARCHEOLmi£, No.5, 1994

MIDDEN-PALEOLITIIICuh4 VAN DE KRAAYENBERGSCIIE PIASSEN
GEM. LINDEN (N.-Br.)

door Jo de Wit, 0laf Stolzenbach & Frans Somers

In 1983 vond een van ons Odw) bij bagger-
werkzaamheden in het westelijk deel van
de Kraaijenbergsche Plassen (gemeenste
Linden, Noord-Brabant) enkele middenpa-
1eolithische artefacten. De vondsten wer-
den gedaan op de baggerschuit tussen het
uitgezeefde grind.

Opvallend was dat de artefacten al-
1een werden gevonden als er ook massa's
grof veen mee omhoog kwamen. De maxi-
male diepte die tijdens deze werkzaamhe-
den bereikt werd, bedroeg zo'n dertig me-
ter. Men moet echter wel bedenken dat ter
plekke op ca. 18 meter diepte een fossiel-
voerende laag van ongeveer 1,5 miljoen
jaar oud aanwezig is. Deze laag heeft onder
meer fossielen van in het Laat-Ti8lien leven-

de zoogdieren äls Mammuthus meridionalis,
Dicerorhinus etruscus, Equus brassanus en het
groot Tegels hert opgeleverd. De artefacten
zunm, gezien de typo- en technologische
kenmerken, dus van boven deze laag af-
komstig zijn. Ze zij.n nauwehjks gerold en
bezitten een rood-bruine en groenige tot
zwarte kleurpatina; het oppervlak laat lich-
te oplossingsverschijnselen en silicaglans
zien.

Typologisch (fig. 1-9) gezien kun-
nen de vondsten aan een Mdden-Acheu-
1éen (vgl. bijvoorbeeld Franssen & Wouters
1981 : Het Oud-Paleolithicum in de Neder-
landse stuwwallen. 11 I\ffidden-Acheuléen.
ALrchaeologische Berichten, 9..6-90\ o£ een Jong-
Acheuléen worden toegeschreven, wat

Fíguur 1  Zwaarbesddigde biface (cordiforme?) met een rood-bruine patina. Beide zíjden vertonen
naast recente beschadigingen eveneens oude vorstplijtingen; de ribben zijn enigszins afgerond. De
vuursteen is van oorsprong beige van kleur. (Alle artefacten zijn op ware grootte afgebeeld en gete-
kend door Frans Somers.)
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neerkomt op een datering tussen de 250 en
loo-duizend jaar. De beschikbare geologi-
sche gegevens tonen aan dat een grove da-
tering als deze heel wel mogehjk is. Voor
het ontgronden ontdoet men het zand van
een afgdekkende klei- en veenlaag. Deze

1aag is gedateerd op ca. 14.mo BP, wat aan-
geeft dat de artefacten ouder zullen zijn.
Zoals gezegd bevindt zich op 18 meter
diepte een ca. 1,5 míljoen jaar oude laag,
maar een dergelijke datering is op typologi-
sche gronden uit te sluiten.

-ZZZZZZ2222> <
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Figuur 2  Fdingvomige afslag met ge-
bruiksretouche (?). Grijs-zwart gepati-
neerde, lidt gebandeerde vuuisteen
van lrimburgse of Belgisde herkomst.
Het artefact is ongerold.

3_ zf f ffzK<

Figuur 3  Spitsvomige aíslag met brui-
ne tot groene patina. Kleine recente be-
sdadigingen laten zien dat de vuur-
steen grijs van kleur is.

Figuur 4  Mogelijke raTsteker op díkke
klingvomige afslag. Het kan echter ook
een laterale kemraLnd-aíslag van een lie-
va]lois-kem betreffen. Hdtbruine pati-
na met afgeronde (opgeloste) ribben.
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Figuu 5  I.evauois-
kem, of hachereau
op vorstsplijting. De
patina is grijs tot
bruin, de ribben zijn
scherp.

Figuu 6 I.evallois-
kem op vomtsplij-
ting. De kem is van
een grijszwarte vuur-
steen en is glanzend
zwart gepatineerd.

Figuu 7 I.evallois-
kem met bruine pati-
na en cortex aan de
onderzijde. Ook hier
zijn de ribben scherp.
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Figuur s Denticulé-adtig werktuig van grijze
vuursteen, met gele tot bruine patina.

In het begin van de jaren '90 vond een van
ons Udw) een schitterende Z7!/#ce cord£/orme
(fig.10). Opmerkelijk waren de vondstom-
standi8heden waarin deze "vuistbijl" werd
aangetroffen.

Er lagen ongeveer 30 veldkeien met
een gemiddelde diameter van ca. 10 centi-
meter verspreid over enkele vierkante me-
ters, waartussen zich deze biface bevond.
Opvallend was dat in de verdere omgeving
in het geheel geen stenen of grind voorkwa-
men. Daarbij komt nog dat zich 7 meter ten

Fíguur 9  Afslag met een geprepareerd slagvlak.
Bruine patina.

oosten van de biface en ook 5 meter zuide-
hjk daarvan twee haardplaatsen bevonden
met eH< een doorsnede van 50 centimeter.
Even ten oosten hiervan bevonden zich nog
eens drie haarden. Deze haardplaatsen le-
verden verder geen vondsten op. Het is
daarom niet aantoonbaar dat de haarden
en de biface van gelijke ouderdom zijn.
Vooralsnog is het voor ons allen een raad-
sel hoe deze concentratie stenen in een on-
gestoorde laag terecht zijn gekomen. Wij
staan open voor suggesties.

Figuur 10 Fraaie hartvormige "vujstbijl Q)iface cordifome) van grij2£ vuuisteen (mogelijk uit de om-
geving van het Belgisdie Aubel). Het artefact heeft een hdtbrujne tot okergele kleuipatina en een
lichte glaLns. De top is erigszins beschadigd, maar was ooHpronkelijk mogelijk iets sdeef.
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EENFEDERMESSERviNgEí:i"TH;N#:GEMEENTEVENLoq.)L

door Roy Machiels

1. INLEIDING
h 1990 ontdekte W.Alberts (Blerick) bij
veldverkenningen te Blerick op een terrein
dat bouwrijp gemaakt werd voor de aanleg
van een industrieterrein een concentratie
vuurstenen artefacten (fig.1 en 2). Omdat er
met groot materieel in een hoog tempo ge-
egaliseerd werd, kon de vindplaats niet op
de gebruikelijke manier onderzocht wor-
den. In plaats van troffelen en drie dimen-
sionaal inmeten werden de artefacten al
schavende met de schop opgegraven. Wel
is een deel van het uitgeschaafde zand ge-
zeefd. Een dag later was het terrein op de
locatie van de vindplaats ca. 1 meter ver-
laagd. Chdanks deze alles behalve ideale
omstandi8heid kon de concentratie volle-
dig worden opgegraven.

2. DE LIGGING VAN DE VINDPLAATS
De vindplaats is gelegen in Blerick (ge-
meente Venlo; coördinaten 206.59 x 377.68)
op het industrieterrein Tradeport-Oost op
een glooiende overgang naar een Maasme-
ander. Dit is een fossiele Maasarm die ont-
staan is gedurende het Weichselien. Gedu-
rende het Weichsehen is het afvoerpatroon
van de Maas regelmatig van vorm veran-
derd. In de koude perioden vertoonde de
Maas een verwilderd patroon van talrijke
geulen. In de warmere tussenfasen met be-
groeiing en een regelmatige afvoer van wa-
ter nam de Maas een meanderend patroon
aan. De meanders werden door verande-
ring van de bedding van de hoofdstroom
afgesneden. Hierdoor ontstonden Ín de af-
gesloten meanders een soort meren die uit-
sluitend in perioden met hoge waterstand
(voor- en najaar) met Maaswater over-

stroomden (Van den Broek & Maarleveld
1963). Verschiuende Maasmeanders zijn te-
genwoordig nog in het landschap zichtbaar
in de vorm van geulen en moerassen, zoals
bij Blerick, Grubbenvorst en Broekhuizen
(fig.3). Aan de fossiele meander van Blerick
liggen talrijke oppervlaktevindplaatsen
met laatpaleohthisch materiaal waarvan er
één is opgegraven in 1989 door het lnsti-
tuut voor Pre- en Protohistorische Archeo-
logie Albert Egges van Giffen (IPP) (fig. 2).
Het is een veelvuldig voorkomend ver-
schijnsel in Zuid-Nederland dat laatpaleoli-
tirische nederzettingen langs meren voor-
komen (Deeben 1992).

Figuur 1  l.ocatie van Bleridc (gem. Venlo).

1         Dit artikel is een gewijzigde vorm van een eerdere versie inArchmJogt.e !.7. Li.7riJwg, 58,1993.
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Fíguur 3  Maasmeanders en geulen ten noorden
van Venlo (Uit: Teunissen van Manen 1975).
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Figuur 2 De verpreiding
vm laatpaleolitisde vind-
plaatsen langs de Maasme-
ander te Bleridc (gem. Ven-
lo) schaal 1:100.000.

De hier beschreven vindplaats is op-
vallend, omdat ondanks de nabije ligging
van de Maas er geen vermenging is gecon-
stateerd met materiaal uit andere archeolo-
gische perioden. Bij inventarisaties in het
Maasgebied bhjkt dat vaak op meer dan
50 % van de oppervlakte-vindplaatsen
vondsten uit meerdere perioden worden
aangetroffen. Uit een inventarisatie in Ble-
rick is gebleken dat hoe dichter een vind-
plaats bij de Maas ligt hoe groter de kans
op vermenging van materiaal uit andere pe-
rioden aanwezig is (Machiels 1988). Bij op-
gravingen blijkt echter dat dit een verte-
kend beeld is: de vermenging is in de mees-
te gevallen ontstaan door latere landbouw-
activiteiten en/of de wijze waarop het ma-
teriaal verzameld is.
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3. DE AFMETING VAN DE VIND-
PLAATS EN DE VRSPREIDING VAN
VONDSTEN
Het betreft hier een kleine vindplaats, zo-
wel in oppervlakte als in het aantal vuurste-
nen artefacten. Uit waamemingen van de
heer W. Alberts blijkt dat de concentratie
ovaal van vorm was, met een horizontale af-
meting van 3 bij 2 meter en een verticale
verspreiding van vondsten over een diepte
van 30 tot 40 cm. De vondsten lagen in de
B/C en de C-horizont van een podzolbo-
dem. Een Usselo-bodem is niet waargeno-
men.

In het centrum van de verspreiding
lagen de grotere stukken vuursteen, naar
de randen toe werd het materiaal kleiner.
Door de wijze van verzamelen is het niet
mogelijk verdere uitspraken te doe`n over
de ruimtehjke verspreiding. h de concen-
tratie zijn geen grondsporen, zoals concen-
traties houtskool aangetroffen.

4. DE AARD VAN HET VONDSTMATE-
RIAAL
ln totaal zijn er 455 artefacten gevonden.
De vondsten zijn geanalyseerd naar arte-

£arcmftydp£'jn8ri:Bdes:°efv::::iaaLr£ÏacnÉent¥:-.
nen opgesplitst worden in drie hoofdcate-
gorieën: 42 geretoucheerde artefacten, 22 ar-
tefacten met gebruiksretouche en 391 stuks

2afval
Over het vuursteenmateriaal als

grondstof kan opgemerkt worden dat op
de vindplaats vrijwel uitsluitend een vuur-
steensoort gebruikt is van een lichtgrijze
kleur met witte vlekken en een fijnkorrelig-
ge structuur. Het herkomstgebied is ver-
moedelijk Zuid-Limburg (Arora 1979). De
vuursteensoort kon alleen van het onver-
brande materiaal bepaald worden. Hiervan
blijkt 57,8% te bestaan uit deze grijze vuur-
steen. Het overige vuursteenmateriaal is zo-

danig verbrand dat de vuursteensoort/ -
kleur niet meer bepaald kan worden. Van
het niet verbrande vuursteen blijken slechts
vier stuks van een andere kleur te zijn. Aan-
genomen kan worden dat deze verhouding
ook voor het verbrande materiaal geldt.
Door deze verhouding toe te passen op het
totale materiaal blijkt dat maar zeven stuks
vuursteen en één kling van Wommersom-
kwartsiet van een andere kleur/soort zijn.
De kling van Wommersomkwartsiet is een
vreemd verschijnsel in laatpaleolithische
context, maar mag in dit geval vermoede-
1ijk niet gezien worden als een latere veron-
treiniging (zie datering en culturele toe-
wijzing).

Het materiaal kan typologisch inge-
deeld worden bij de Federmesser-groep die
gedurende het Laat-Glaciaal in Noordwest-
Europa onderscheiden wordt (Schwabedis-
sen 1954). Typologisch wijken twee spitsen
af van het bekendee beeld (Bohmers 1947).
Deze hebben een afgeknotte basis die in
een hoek van 90 graden staat tot de lange
steilgeretoucheerde zijde (fig. 4 nrs. 1 en 2).
De gevonden spitsen komen typologisch
overeen met de po2.7i£es de Md/fltJri.e uit het
Azilien-Final in Frankrijk (De Sonneville-
Bordes en Perrot 1954,1955, 1956). Het ove-
rige vuursteenmateriaal komt qrpologisch
overeen met de doorgaans in Federmesser-
context gevonden artefacten. Het gaat om
drie toppen van steilgeretoucheerde spit-
sen (fig. 4 nrs. 3, 4 en 5), één Gravette-spits
(fig. 4 nr. 6), één tweezijdig steilgeretou-
cheerde kling (fig. 4 nr. 7) en vijf fragmen-
ten van steilgeretoucheerde klingen (fig. 4
nrs. 8-12).  Zeven enkelvoudige schrabbers,
hiervan zijn er vier afgebeeld (fig. 4 nrs. 13-
15), waarvan alleen nr. 14 compleet is. Vijf
ra-stekers (fig. 5 nrs. 17-21), vier meervoudi-
ge stekers (fig.5 nrs. 22-25). Drie gekerfde
klingen waarvan er twee zijn afgebeeld
(fig. 5 nrs. 26 en 27) en twee enkelvoudig af-

i      Egtgäbígkï'eLyeetrgeTgtgí:jfe¥geháïttgfua=gie2E=Ï3trih¥ is|ovtig:eoeé gäätegressie:?äen v-de rest.
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Figum 4  Pointes de Malaurie (1-2), toppen van Tjongempitsen (3-5), Gravettespits (6), steflgeretou-
deerde klingen (7-12), sdrabbers (13-16). Schaal 1:1; * verbrande artefacten.
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TYPE
GriJzel       Ander]   Verbrand Wo mmers. |                  |

VuuBt.::::ï;:ïïS€¥:;:í€ïïËï1 Vuu rst. |        vu u rst. kwartsiet|           Tot. |
Cereto ucheerde artefactenPojntedeMalaurieTjongenpitsGraveftespitsStellgeretoucheerdekllngTweezijdigstejlgereLklliigrastkerMÜTvoudigestekerEnkelvoudigeschrabberGeretoucheerdeafslagGekerfdeafslagCeretoucheerdeklingeekerldeklingEnkelvoudigafgeknottekling ï¥!?:ïÏ.tè???:::ï:;:;:::!::.áïïïï§§§§§:á:::::§€ï.1ïïïïïïïï:<1S¥§"§::§:á:0

1111110
2 0 1 0 3  ÍÍÍÉÏË'

1 0 0 0 1   Ïi:iiiï'
3 0 2 0 5  äiäÈË.
1 0 0 0
5 0 0 0 5 Ëïjïïï:iï
3 0 1 0 4   ËÈÈÈÈÈÈä

4 0 3 0 7  ?iÈïïËïï;i

3 0 4 0 7  Ïïïïïïï§.
1 0 0 0 1   ïïïïï§§

0 0 1 0
3 0 0 0 3 ïïïiii;
1 0 1 0

Totaa' 28 0 74 0 42 9.2
Gebru i kte artefact®nGebruikte afslagGebruikteklingGebruiktestekerafslag i:;:i:!!i:SÍSSSÏËii!Eii§§£§§§§.±Ï.§§.ÈÈäS!ËÈ¥SS§S!!S§ÏEESEEÍE£§i¥Ïï:€3gä:€ÏL:ï¥è.

5 0 4 0 9  §Ïäïï.ïi
11 0 1 0 12   i!t'iií!:iii:

1 0 0 0 1    :iï':i;iï:i;

Toüa' 77 0 5 0 22 4.9
Afval                                        BrokDecoilificatiestukKempreparatiestukKemmet1slagvlakKemmet2slagvlakkenKemvemieuwingsstukAfslagI{lingStekerafslagPseudoburijnPotlld ïï:i:ii!liíi€§§§i:§§ÏÏÏÏ%i:ïÈÍÈÈËÏ€Ï§§S§§§§§::§Ï:i§ÏÏÏÏÏÏïïÏÏïïï§ïääï.ïSïÏ§Ï§ÏÏÏÏÏïïiïÈ'ÏÏÉ€€ÏÈSS$3S§3§3§§§§§§§

'.#,,,,,è##.`.

5 0 9 0 14   ::::::Ï;::!:

11 0 5 0 i6  Ï§ÏÏïÉÈ

5 0 0 0
0 0 1 0 1     :i:i:i:;::::Í

1 0 0 0 1  ;ïïïiï;
\***\*\**\

12 0 2 0 14  i!Ëäs?Ï
::*ï:::;:;:;:::•ÍÍÍ::::::::::::

108 2 69 0 179   :i:i:i:!Ï:!:

í:::;:;:;:;:;:::::.i:.`...`...`.......`i:\`..\`..,`.
70 2 53 1 i26  SÏïË§S

6 0 7 0 13  ií§ÍÍÍ§

0 0 1 0
0 0 21 0 2i    !:!:Ï!:Ï.3Ë

Totiri 218 4 168 7 391 85.9
TOTAAL 263 4 187 1 455 100

57.8 0.9 41.1 0.2 100

geknotte klingen (fig. 5 nrs. 28 en 29). Op-
vallend is dat de stekers in de vorm sterke
gelijkenis vertonen, bij zes van de acht ste-
kers is de stekerafslag aangebracht vanüt
een afknotting. Bij steker nr. 19 zijn de ste-
kerafslagen afgeslagen zonder dat de slag-
bult in zijn geheel is weggeretoucheerd.
Opvallend is de aanwezi8heid van een
pseudo-burijn omdat deze wijst op de ver-
vaardiging van spitsen met de kerftech-
niek. De typologische samenstelling van de
gehele artefacteninventaris wordt weerge-
geven in tabel 1 .

5. DATERING EN CULTURELE TOEWIT-
ZING
Door het ontbreken van houtskool en een

Tabel 1  Typologisde sa-
menstemng van het arte-
factenassemblage.

Usselobodem kan de hier beschreven vind-
plaats alleen op typo-chronologische gron-
den worden gedateerd. Op basis van de
Cï4 dateringen van andere Noordwesteuro-
pese Federmesser-vindplaatsen mag veron-
dersteld worden dat de Blerickse nederzet-
ting dateert vanaf het Oud-Dryas stadiaal
tot mogelijk in het Preboreaal (tabe| 2) ï.
Op deze vindplaats doen zich enkele ver-
schijnselen voor die in combinatie met el-
kaar een nadere bepaling toelaten.

Een eerste opvallend verschijnsel is
het voorkomen van Malaurie-spitsen, aan-
gezien deze ontbreken of zeer schaars zijn
op Federmesser-vindplaatsen in Noord-
west-Europa (Bohmers 1947, Schwabedis-
sen 1954), tenzij ze niet al dusdanig her-

1        Deze dateringen komen tot stand door de vindplaatsen waar wel houtskool voorhanden was, hetzij een
haard of los verzameld. Hierbij moet geconstateerd worden dat de dateringen die tot stand gekomen zijn
door houtskool dat los verzameld is twijfelachtig zijn. In veel gevallen wordt alleen het Aller®d-inter-
stadiaal opnieuw gedateerd, waardoor er een piek is van vindplaatsen in deze periode.
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Figuur 5  RA-stekeffi (17,18,19,20,21), meervoudige stekers (22,23,24,25,), gekerfde klingen (26,27), af-
geknotte klingen (28,29). Sdaal 1 :1, * verbrande artefacten.
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kend worden. In Nederland zijn mij tien
Malaurie-spitsen bekend waarvan acht uit
een Federmes ser-c ontext:

Merlo Hout    Federmesser
Mlheeze         Federmesser
B ameveld        Federmesser
Pradinge          Federmesser
Elslo (GLD)      Federmesser
Oostelbeers     Federmesser
Westelbeers     Federmesser
Gennep (site J) Mesolithicum
Wanssuin        losse vondst
Bleric k              Federmesser.

Uit Noord-Limburg zijn er tot nu toe twee
bekend: één losse vondst uit Wanssum
(mondelinge mededeling J. Driessens, Ven-
lo) en één uit Gennep (site J) die in een
vroegmesolithische context kan worden ge-
dateerd (mondelinge mededeling J.Dee-
ben). In Frankrijk daarentegen komen deze
spitsen veelvuldig voor in het Azihen (De
Sonneville-Bordes & Perrot 1954, 1955,
1956). Het Azflien komt chronologisch over-
een met de Federmesser-periode van
Noordwest-Europa, maar loopt vermoede-
hjk langer in tijd door. Van enkele Azflien-

:ÏíP:avaobo:Ëowma=#,.=]acuir4íed-=Ëírtií=evne:]o-or.
handen die ver in tijd uit elkaar liggen. Een
datering van de grot van Pégourié (Lot)
komt uit op 11.290 ± 320 BP (Orliac,1988)
en van een vindplaats in de L`Agenais
(Grotte de la Borie del Rey) is een gedateer-
de vondsthorizont bekend van 10.350 + 340
BP. Op deze laatste vindplaats behoorde
meer dan 50°/o van de spitsen tot het type
``pointe de Malaurie'', terwijl in de boven-

liggende vondsthorizont gedateerd op 9870
± 320 BP deze spitsen ontbreken en vervan-

gen schijnen te zijn door steilgeretoucheer-
de klingen en microlithen (Tensorer 1981).

Ten tweede is het grondstofgebruik
op de vindplaats in deze regio ongebruike-
1ijk voor de Federmesser-periode. Op vind-
plaatsen in de omgeving komt een grotere
diversiteit in de grondstoffen voor. Vaak
kan voor bepaalde werktuigen een voor-
keur worden vastgesteld voor donkergijze
tot zwarte, glasachtige vuursteen van een
zeer goede kwaliteit. Deze komt voor in de
Maasterrassen ten noordoosten van de
vindplaats op de oo§teHjke Maasoever na-
bij Arcen (zie fig. 3)

Op basis van deze gegevens is een
datering van de vindplaats uit Blerick mo-
gelijk van het begin Aller®d-interstadiaal
tot in het Preboreaal, maar gezien het voor-
komen van de kling van Wommersom-
kwartsiet en de pseudo-burijn gerLiet een
jonge datering de voorkeur (zie tabel 2).
Het is namelijk waarschijnlijk dat het ge-
bruik van Wommersomkwartsiet in Zuid-
Nederland al begint in het Laat-Dryas
stadiaal. In Noord-België worden ook der-
gehjke kleine sites aangetroffen met een ho-
mogeen grondstofgebruik en gering aantal
artefacten. In deze sites is de typologische
samenstelling nagenoeg hetzelfde alsook
het voorkomen van enkele artefacten van
Wommersomkwartsiet en pseudo-burijnen
(De Bie , Huyge & Vermeersch,1992). Ook
worden in enkele Ahrensburg-vindplaat-
sen in Zuid-Nederland en België Wommer-
somkwartsiet en pseudo-burijnen aange-
troffen (Arts & Deeben 1981).

6. CONCLUSIE
Doordat de vindplaats in hoog tempo opge-
graven moest worden waardoor de gege-
vens niet optimaal zijn, zijn de typologi-

1       0p aanmden van J.Driessens hebben J.Deeben en ondergetekende in l989 de grindgroeven van Arcen
bezocht. Hier bleek een Rijn-Maas afzetting uit het Cromerien (300.000EOO.000 BP) te dagzomen. Veel
vuursteensoorten komen hierin voor, in grote aantallen en in grote brokken en vaak van uitstekende
kwaliteit. Aangenomen mag worden dat deze vuursteen in de prehistorie onder periglaciale
omstandigheden beschikbaar is geweest, daar de afzettingen dagzomen op een helling naar het Maasdal.
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Jaren
BP       ecologische  periode

gem.   juli
temoeratuur
10         15        20
-1111111111111

10         15        20

sche aspecten van de materiële cultuur be-
nadrukt.

De Malaurie-spitsen zijn ongebrui-
kehjke elementen in de Federmesser vind-
plaatsen in Nederland, maar komen in ie-
der geval veelvuldig in Frankrijk voor. Om-
dat in Nederland weinig parallellen van dit
type bekend zijn zullen er meer gegevens
beschikbaar moeten komen oni verdere uit-
spraken over de verspreiding te kumen
doen. Ook het vuursteengebruik op deze
site mag ongebruikelijk voor de Federmes-
ser-periode in deze regio genoemd worden.
Op vindplaatsen in de omgeving komt een
grotere diversiteit in het grondstofgebruik
V00r.

Het voorkomen van Wominersom-
kwartsiet en de pseudo-burijn zouden op
een latere datering dan het A11er®d-intersta-
diaal kunnen wijzen. Gezien deze gegevens
en de dateringen van Franse vindplaatsen,
kunnen dergelijke sites als in Blerick moge-
lijk nog in het Preboreaal gedateerd wor-
den. Dit komt dan overeen met de eerder
gedane voorstellen om de Fedemesser-be-
woning door te laten lopen tot in het Prebo-
reaal. (Deeben 1988, 1992).

archeologische
cult.uur/periode

Vroeg  Mesolithicum

Ahrensburg

Federmesser

Magdalénien
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Tabel 2  De Índe-
1ing van de periode
13.000-8000jaren
geleden in ecologi-
sche perioden, de
gemiddelde juli-
temperatuur en ar-
deolo gische cultu-
ren/perioden. (Uit:
Deeben 1992).

Een andere verklaring voor dit type
sites met een Federmesser-achtige typologi-
sche samenstelling, het voorkomen van ge-
ringe aantallen Wommersomkwartsiet en `
van pseudoburijnen zou kunnen zijn dat
het gaat om een tijdsverschijnsel. In België
wordt gesuggereerd dat het typisch voor
het Laat-Dryas zou kunnen zijn ( De Bie,
Huyge en Vermeersch 1993: pag.19). He-
1aas zijn geen van deze sites absoluut geda-
teerd en kunnen we op dit ogenblik alleen
op de typologische aspecten afgaan.

Tot nu toe zijn er in het Maasgebied
maar weinig laatpaleolithische vindplaat-
sen opgegraven en is er een gebrek aan
overzicht over deze periode. Door inventa-
risaties van oppervlaktevindplaatsen is ge-
bleken dat veel laatpaleolithische neder-
zettingen langs Maasmeanders liggen en
vermengd zijn met materiaal uit andere ar-
cheologische perioden. Uit de weinige op-
gravingen blijkt echter dat dit een verte-
kend beeld weergeeft en de vemenging
een secundair verschijnsel is.

Het is een regelmatig voorkomend
verschijnsel dat de vindplaatsen in het
Maasgebied klein in omvang en aantal ar-
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tefacten zijn. Omvangrijke vindplaatsen of
nederzettingen in het aangrenzende dek-
zandgebied zoals: Milheeze, Budel, Neder-
weert (de Banen) en Lommel (België) zijn
in het Maasgebied nog niet overtuigend
aangetroffen. De betekenis hiervan is voor-
alsnog onduidelijk, mogelijk heeft het iets
met de mobiele leefwijze van jagers-vissers-
verzamelaars te maken en kunnen we van
de vindplaatsen in het Maasgebied veron-
derstellen dat het hier gaat om migratie- of
e xtrac tienederzettingen (Constandse-Wes-
termann & Deeben 1988). Uit recent palaeo-
botanisch onderzoek blijkt dat er verschil is
in vegetatie in deze periode tussen het
Maas- en het dekzandgebied. Door deze ve-
getatieverschillen waren de bestaansmo ge-
1ijkheden voor de Federmesser-bevolking
in beide gebieden mogehjk verschillend.
Het Maasgebied speelde waarschijnlijk een
rol in de extractie en/of migratie activi-
teiten en werd periodiek bezocht door men-
sen uit gebieden met grote nederzettingen
zoals de Peel (Deeben 1992: 27-28).

Uit de opgravingsgegevens van de
vindplaats Neerharen-Rekem blijkt dat het
hier om een grotere vindplaats in het Maas-
gebied gaat (± 23.000 artefacten), (De Bie en
Caspar 1993). Doordat de vindplaats maar
gedeeltelijk is opgegraven en de rest goed
geconserveerd £.7i s£t% is blijven zitten is er
geen zicht op de uiteindelijke omvang van
de nederzetting. Of deze vindplaats bínnen
de categorie van grote nederzettingen valt
blijft vooralsnog onduidelijk.

Waarschijnhjk is de hier beschreven
kategorie nederzettigen van belang voor
het onderzoek naar de overgang van het
Laat-Paleolithicum naar het Mesolithicum.
Dergelijke kleine sites ontsnappen vaak aan
de aandacht en zullen om deze reden wei-
nig of niet gepubliceerd worden. Gaarne
zou ik het vememen als dergelijke Feder-
messer-achtige sites met geringe aantallen
Wommersomkwartsiet, pseudo-burijnen en
eventueel pointes de Malaurie bekend,
maar nog niet gepubriceerd zijn.
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MEsoLiTiiisciiE BEi^roNINGSRESTEN uiT DE BINNENSTAD vAN
TILBURG (N.-Br.): VERsmG VAN EEN NOODONDERZOEK

door Niko Dijk, Piet Edeij & Hans Peeters

1. INLEIDING
Op aandrang van het aan de Katholieke
Leergangen verbonden lnstituut voor Toe-
gepast Historisch Chderzoek (ITHO) en de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bo-
demonderzoek (ROB) te Amersfoort werd
besloten om voorafgaand aan de bouw van
het zogenaamde ''Kunstcluster" op het ter-
rein van het voormalige Visitandimen-
klooster in de bimenstad van Tilburg (fig.
1) een archeologisch vooronderzoek in te
stellen. Aanleiding was het vermoeden dat
zich op dit terrein wel eens resten van een
middeleeuwse boerderij zouden kunnen be-
vinden. Dit vooronderzoek, dat van 21 sep-
tember tot 2 oktober 1992 plaatsvond,
bracht voorwerpen en grondsporen uit het
Mesolithicum, de Mddeleeuwen en de
postmiddeleeuwse periode aan het licht.
De aanwezigheid van mesolithisch materi-
aal 3.7i sgïw was aanleiding voor een vervolg-
onderzoek.

Dit artikel behandelt de resultaten

Tabel 1 hdehg van
het Weidhselien (uit
Bisschops ef ¢J. 1985).

van het onderzoek naar de mesolithische
bewoningsresten. Het is deels een samen-
vatting van het oorspronkelijke opgravings-
verslag, gepubliceerd in de JTHO Arc7zeoJo-
gz.sche Reeks, No.5 (Kleij, Peeters & Dijk
1993; hierin zijn alle primaire opgravings-
en artefactgegevens integraal opgenomen)
en deels een amvulling hierop. Hoewel de
mesohthische resten het uitgangspunt voor
deze pubhcatie vormen, zal ook aandacht
aan het latere gebruik van het terrejn wor-
den besteed, omdat dit van belang is voor
de interpretatie van de gegevens.

Het vervolgonderzoek, dat van 11
mei tot en met 19 mei 1993 plaatsvond en
werd uitgevoerd door het ITHO, stond
evenals het vooronderzoek onder supervi-
sie van de provinciaal archeoloog van
Noord-Brabant, drs. W.H.J. Verwers (ROB)
en werd financieel mogelijk gemaakt door
de gemeente Tilburg. Het kreeg de code TB-
FDK, die staat voor Tilburg-Faculteit der
Kmsten mee.
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2. GEOLOGISCHE ACHTERGRONDEN
EN BODEMKUNDIGE srTUATIE
Het natuurlijke oppervlak van Tflburg en
omgeving wordt voor een belangrijk deel
gevormd door dekzanden die tijdens de
laatste ijstijd (Weichselien, ca. 70.000-10.000
BP) werden afgezet. Het dekzand werd
door de wind (eoJÍsc7t) afgezet, terwijl voor-
al in de lagere delen smeltwater-zandpak-
ketten, leem-en/ of veenlagen tot ontwik-
keling kwamen (dit complex wordt tot de
Formatie van Twente gerekend; zie Dop-
pert e£ flJ. 1975).
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Figuur l  Lig-
ging van het
opgravingster-
rein. Puntarce-
ring: bebou~
wing' 14 op-
gravhgsput-
ten. Sdaal
1:1250. (tek. F.
van den Dries).

Het Weichselien bestaat uit een
complex van koude fases afgewisseld door
acht warmere fases (interstadialen; zie tabel
1). Deze warmere fases, waarbij de gemid-
delde juli-temperatuur volgens schattingen
tot zo'n 15° á 16°C kon oplopen, worden
doorgaans in het dekzand teruggevonden
in de vorm van bodems en/ of veenlaag].es.
Gedurende het Laat-Weichselien traden
twee interstadialen op, namelijk het B®lling
en het Aller®d-interstadiaal. Het meest mar-
kant is het A11er®d-interstadiaal (ca. 12.000-
11.000 jaar BP), dat herkenbaar is aan de
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zogenaamde "laag van Usselo". Deze laag
(een paleosol) wordt gekenmerkt door een
houtskoomjke, lichtgrij.s tot wit uitgebleek-
te horizont, met aan de basis vaak vinger-
vormige uitstulpingen. Tussen het B®11ing
en het Auer®d-interstadiaal en na het A1-
ler®d-interstadiaal werd relatief grof dek-
zand afgezet (respectievelijk jong dekzand
1 en jong dekzand 11) met daarin soms
grindsnoertjes.

Na het Weichselien, dus in het Holo-
ceen, vormde zich op veel plaatsen in het
dekzand podzolbodems. Deze bodems zijn
onder invloed van latere processen, zoals
winderosie en diverse menselijke activitei-
ten veelal niet meer intact: er rest slechts
een deel van de oorspronkelijke opbouw,
of er worden secundair gelegen resten ("ma-
cro-relicten") teruggevonden.

De mesolithische vindplaats die het onder-
werp van dit artikel vormt ligt op de top
van een dekzandrug, die ten zuiden wordt
begrensd door een laagte, waarin veen tot
ontwikkeling is gekomen. Verschillende
processen hebben in de loop vgn de tijd ver-
anderingen in de bodemkundige situatie

75

veroorzaakt (zie later), maar op basis van
de opgravingsgegevens kan een redehjke
indruk van de oorspronkelijke opbouw
worden verkregen (fig. 2).

De nederzetting was gesitueerd op
het jong dekzand 11, dat op het jong dek-
zand I ligt. Boverin het jong dekzand 1
heeft zich tijdens het A11er®d-interstadiaal
de Laag van Usselo gevormd. Van deze bo-
dem bleek op het opgravingsterrein niet
veel meer herkenbaar: onder de B-horizont
van een podzolbodem werden op enkele
plaatsen zwaar ontwikkelde uitstulpingen
aangetroffen van lichtgrijs, uitgebleekt
zand met daarin houtskoolpartikels. Moge-
hjk is het grootste deel van de Laag van Us-
selo reeds geërodeerd tijdens het Tong-
Dryas, de laatste koude fase voorafgaande
aan het Holoceen. Anderzijds is het moge-
1ijk dat alleen de grootste uitstulpingen van
de Laag van Usselo nog zichtbaar zijn on-
der de holocene podzolbodem, terwijl het
grootste deel van deze laag in de podzol is
opgenomen en zo goed als onzichtbaar is
geworden.

Na de depositie van het jong dek-
zand 11 is afgezien van het veen in de laag-
ten geen nieuw sediment meer afgezet. In
de loop van het Holoceen ontwikkelde zich
in het dekzand een podzolbodem. Mogelijk
was deze bodemvorming reeds in gang ge-
zet tijdens de mesolithische bewoning ter
plaatse. De podzol bleek op geen enkele lo-
catie meer intact. Overal waren de AI Qu-
musrijke afbraaklaag) en de A2 ("lood-
zand") horizont afwezig, terwijl de B-hori-
zont (inspoelíngslaag) plaatselijk bewaard
was gebleven. Waarschijnlijk moet de ero-
sie van de podzol voor een belangrijk deel
in verband worden gebracht met middel-
eeuwse activiteiten op het terrein. Dit bhjkt
uit de vulling van een aantal (post)middel-
eeuwse greppels, die de mesolithische ne-

Figuur 2  Schematische weergave van de profiel-
opbouw van TB-FDK. A: esdek, 8: B-horizont,
C: 1aag van Usselo of Aller®d, D: Jong Dekzand
1, E: grindsnoer.
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7475putten 1 en 4 (geroteerd t.o.v. fig. 1). De
f en vetgenummerde vakken zijn riet op-
ven, maar hebben wel oppervlaktevond-
pgeleverd. Een vak meet 1 x 1 meter.

derzettingslocatie hebben doorsneden (fig.
3).

De oudste van deze greppels (fig. 3:
spoor 27) kan op basis van aardewerkvond-
sten (Paffratii kogelpot) in de 12e/13e
eeuw worden gedateerd. De vulling van
deze greppel, die gesitueerd was op een lo-
catie waar de B-horizont van de podzolbo-
dem nog intact was, bestond aan de basis
uit donkergrijs tot zwart humeus zand, met
verspoelde leembrokjes. Op een bepaald
moment is de greppel gedempt met verspit
podzolmateriaal uit de A2, 8 en C-horizon-
ten; A1-materiaal kon niet herkend worden.

Evenwijdig aan de 12e/13e eeuwse
greppel (spoor 27) werd in de 14e eeuw zes
meter verder naar het zuiden een rúeuwe
greppel aangelegd (fig. 3: spoor 24). Ter-
plaatse was tijdens de opgraving de B-hori-
zont van de podzol reeds verdwenen, hoe-
wel nog wel enkele inspoelingsfibers aan-
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wezig bleken. De vulling van de greppel be-
stond aan de basis opnieuw uit vrij donker,
humeus zand en verder naar boven toe ver-
spit podzolmateriaal uit de 8 en C-horizon-
ten.

Een derde greppel (fig. 3: spoor 25)
hgt enkele meters noordehjk van spoor 24
en loopt hieraan evenwijdig. De aardewerk-
vondsten dateren uit de 15e tot 18e eeuw,
maar wanneer de greppel precies is gegra-
ven kan niet met zekerheid worden ge-
zegd. De vuuing bestaat nu volledig uit
esdekmateriaal. Dit esdek, waarin materi-
aal uit de 15e tot 19e eeuw is aangetroffen,
komt verder over het gehele terrein voor.
Aan de basis van dit esdek komen, even-
eens met esdekmateriaal gevulde spitspo-
ren voor.

Uit deze gegevens blijkt dat gedu-
rende de 12e/ 13e eeuw (spoor 27) op zijn
minst het grootste deel van het oorspron-
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kelijke podzolprofiel nog aanwezig was.
Mogelijk is de greppel in verband te bren-
gen met de ontgin- ning van de ''woeste
gronden"; met het verspitten van de
AO/A1-horizont begon de erosie van de
podzolbodem. In de 14e eeuw (spoor 24)
was de erosiegevoelige A2-horizont reeds
verdwenen, maar de hardere B-horizont
nog intact. Mogelijk zijn een aantal zand-
lensjes, aanwezig in het, in de laagte ten
zuiden van de dekzandrug ontstane veen,
in verband te brengen met deze erosiefase.
Latere ontginnings- en land-bouwactivi-
teiten (spoor 25, spitsporen en esdek) resul-
teerden in het op sommige plaatsen ver-
dwijnen van de B-horizont en op andere
plaatsen de afdekking van resterende pod-
zolresten en activiteitssporen.

3. OPZET VAN HET 0NDERZOEK
3.1. Het beschikbare terrein
Slechts een beperkt deel van het terrein (fig.
1) tussen de Oude Dijk en de Bisschop
Zwijssenstraat werd onderzocht. De reden
hiervoor was dat de noord- en oostrand be-
bouwd waren, terwijl van de zuidelijke
helft niet bekend was of hierop ook daad-
werkelijk nieuwbouw zou verrijzen. Het on-
derzoek heeft dus alleen plaatsgevonden
op het middendeel van het terrein en de
daar aangrenzende westrand langs de Ou-
de Dijk. Dit komt ruwweg overeen met de
plaats waar de oude kloostertuin gelegen
is. Een tiental monumentale bomen en een
eveneens op de monumentenlijst staande
berceau qmmengalerij) in deze tuïn moch-
ten niet beschadigd worden en bepaalden
zo ondermeer de ligging van de putten.

3.2. Werkwijze
Voorafgaand aan de aanleg van de putten
werden boringen verricht om de dikte van
het esdek vast te stellen en het verloop van
de grondlagen eronder. Hieruit kwam naar
voren dat het esdek een golvende dikte van
80 tot 100 cm had, met daaronder geel dek-
zand dat in zuidehjke richting, ter hoogte
van de berceau, onder een venige laag

dook.
Uitgaande van de boorgegevens en

gedicteerd door de bomen werden vier
werkputten aangelegd waarvan 1 t/m 3
een breedte hadden van 4 meter en put 4
een breedte van 6 tot 7 meter (fig. 1). Het
aanleggen van een werkput gebeurde aan-
vankelijk door met een graafmachine het es-
dek op een paár centimeter na te verwijde-
ren. Deze laatste centimeters werden ver-
volgens met de schep weggeschaafd tot op
de daaronder liggende, archeologisch be-
1angrijke zand- en veenlagen. Ter beant-
woording van vragen die op grond van het
vooronderzoek gesteld konden worden,
werd tijdens het vervolgonderzoek het on-
derste deel (10 á 20 cm) van het esdek in-
tact gelaten om te kumen worden onder-
zocht.

De venige laag in het zuideinde van
put 1 was slechts een tiental centimeters
dik. Daardoor kon deze laag, na onder-
zoek, geheel met de schep weggeschaafd
worden tot op het zand. In put 3 bleek de
laag snel in dikte toe te nemen, waardoor
het onmogelijk was deze geheel met de
hand te verwijderen. Om deze reden is dan
ook alleen het profiel plaatselijk twee meter
verdiept om de bodemopbouw onder de
venige laag te kunnen bekijken.

Omdat voor het onderzoek slechts
een beperkt budget en weinig tijd beschik-
baar was konden de mesolithische vond-
sten niet ihdividueel ingemeten worden. Er
werd daarom verzameld in vakken van 1
bij 1 meter en in lagen van 10 centimeter.
De grond werd gezeefd met een maaswijd-
te van 4 millimeter. Gedurende acht dagen
werden op deze manier 39 vakken opgege-
graven (fig. 3), waarbij in totaal 592 artefac-
ten en 79 botfragmenten aangetroffen wer-
den. Deze werden per vak en laag gebor-
gen en geregistreerd

4. DE VONDSTEN
Het totaal aantal vondsten telt 671. Tabel 2
geeft hiervan een overzicht per stratigrafi-
sche eenheid. Zoals uit de tabel kan wor-
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EENHEID Vuursteen Natsteen Bot Tot.
EsdekEsdek/Spoor24Esdek/Spoor27Esdek/B-horiz.Esdek/C-horiz.Spoor25Spoor24Spoor27B-horizontB/C-horjzontC-horizont 6 18 30 54

10 1 0 11

7 3 2 12
4 13 7 24
9 38 1 48
4 7 0 11

106 286 23 415
3 5 0 8
9 6 6 21
1 0 2 3

15 41 6 62
TOTML 174 418 79 671

den afgelezen zijn drie hoofdcategorieën
onderscheiden. De categorie "bot" is naar
alle waarschijnlijkheid riet mesolithisch, of
misschien beter, niet direct dateerbaar. Het
kan zowel om prehistorisch, als historisch
materiaal gaan. Het gegeven dat enig bot is
aangetroffen in "onverstoorde" stratigrafi-
sche eenheden is op zich geen indicatie
voor een prehistorische ouderdom. Bij het
zeven van de grond is immers geen schei-
ding gemaakt tussen de vuuing van mols-
pijpen en het onverstoorde bodemmate-
riaal. Het kan dus ook gaan om een intrusie
van bovenaf.

Alleen het vuursteen kan met zeker-
heid in het Mesolithicum worden geda-
teerd. Deze zekerheid berust op de typolo-
gische en technologische kenmerken van
de artefacten. Het natuursteen kan door
haar specifieke eigenschappen (zie 4.4.2.)
met een hoge mate van waarschijnlijkheid
in het Mesolithicum worden gedateerd.

Figuur 4 geeft de onderlinge ver-
houdingen weer van de verschillende soor-

Figuur 4 Verdeling van de lithisde grondstof-
fen in procenten.
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Tabel 2 Vondstcategorieën per stra-
tigrafische eenheid.

ten gesteenten. Duidelijk is dat het natuur-
steen (dat wil zeggen het niet-vuursteen) in
de meerderheid is. Deze verhouding is ech-
ter "scheef" getrokken door de aard van het
materiaal zelf. Ieder vuurstenen artefact is
in de meeste gevallen een voorwerp op
zich, het resultaat van een doelgerichte
menselijke handeling. Het natuursteen is
echter gefragmenteerd onder invloed van
thermische processen; het betreft "geëxplo-
deerde" kookstenen (zie verder 4.4.2.).

4.4.1. Het Üuursteen
Het vuursteenmateriaal vertegenwo ordigt
ca. 30% van alle, zekere mesolithische arte-
facten. In grote lijnen omvat deze categorie
bewerkingsafval en werktuigen.

Figuur 5 geeft de verspreiding van
het vuursteenmateriaal over de vakken
weer. Sommige vakken (zoals 76) hebben
relatief veel artefacten opgeleverd, maar de
hoge frequenties vallen samen met spoor
24. Van de vakken in de sporen 24, 25 en 27
is meer grond gezeefd dan van de andere
vakken. Het is daarom noodzakehjk de fre-
quenties te schalen, om een onderlinge ver-
gelijking mogehjk te maken. Deze schaling
wordt bereikt door het aantal artefacten te
delen door het aantal zeefeenheden; een
vak met 6 zeefeenheden (dus tot ca. 60 cm
verdiept) heeft dan N artefacten gedeeld
door 6. De geschaalde verdeling is weerge-
geven in figuur 6. We zien dan, uitgaande
van een eenheid van 1 x 1 x 0,1 rrb een con-
centratie met zeer lage dichtheden.

h totaal zijn 31 stuks verbrande
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vuursteen aangetroffen. De verspreiding
van deze stukken (fig. 7) geeft geen indica-
ties voor de locatie van een eventuele
haard. Het gegeven dat verbrand materiaal
voorkomt, maakt de aanwezigheid ervan
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wel aannemelijk, zij het dat er geen directe
aanwijzingen (concentratie houtskool) zijn
gevonden.

Bijna de helft (N=79) van de artefac-
ten is gebroken. Het materiaal is overwe-
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gend klein; het overgrote deel weegt dan
ook minder dan 1 gram (fig. 8). Als we kij~
ken naar de gewichtsverdeling van de
vondsten uit het esdek, de podzomorizon-
ten en de sporen, kunnen we constateren
dat de grootste stukken uit het esdek en de
sporen komen. Dit betekent dat het mate-
riaal uit de podzolrestanten (8, B/C en C-
horizonten) kleiner is. Figuur 9 maakt dui-
delijk dat het scala afkomstig uit het esdek
en de sporen, het totale scala uit de podzol-
horizonten omvat, maar omgedraaid is dat
niet het geval; de één is een deelverzame-
ling van de ander.

Het bewerkingsaf i)al
Artefacten die zijn ontstaan bij de fabricage
van vuurstenen werktuigen en als bijpro-
ducten ®ewerkingsafval) kunnen worden
beschouwd, vormen het grootste deel van
het assemblage. Het gaat om 158 van de
174 stukken: afslagen (N=119), brok).es
(N= 19), kemen (N=6), pseudo-burijnen
(N=2),  klingfragmenten (N=3) en niet na-
der determineerbare stukken (N=6).

Het afval (fig. 10) lijkt typerend
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voor een mesolithische industrie: er is ge-
bruik gemaakt van kleine vuursteenknollen
die van locale/regionale herkomst kunnen
zijn, de kemen zijn klein en "opgebruikt"
en pseudo-burijnen wijzen op de productie
van rricrolitische spitsm.

De werktuigen
ln totaal zijn 19 herkenbare werktuigen ge-
vonden (fig. 11). Het betreft vooral microli-
ti`en, die een onderdeel vormden van de
pijlbewapeníng, namelijk A-spitsen (N=3),
driehoekjes (N=2) en lamellen of klingetjes

302520*151050

EEifl_fl_fl      _           n      _      _      __           fflm_      „

!g        =        =        =        =        -        =        =        :=        =        =        ®        .n        -        ®        8
Owlcl, dr)

Figuur s Gewidtsklassen van het vuursteen.
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Figuur 10 Vuuisteenbewerkingsafval (schaal 1:1; tek. H. Peeters). Pseudo-burijnen (1-2), preparatie-
]díng of tranchetaf§lag (3), klingeq.e (4), kemen (5-9).
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19+

Fíguur 11  Vuurstenen werktuigen (schaal 1:1; tek. H. Peeters). A-spitsen (1-3), driehoeken (4-5),1amel-
1en (6-12), steker (13), sdhrabbers (14-16), boor (17), gebruikte afslagen (18-19).
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met steilgetoucheerde rug (N=7). Verder
zijn er schrabbers (N=3), gebruikte afslagen
(N=2), een steker en een boor.

De schrabbers, gebruikte afslagen
en de steker zijn zonder gebrükssporenana-
1yse niet aan een specifieke functie te kop-
pelen. Het gaat om werktuigen die voor
verschillende activiteiten gebruikt konden
worden. Eén vrij grote, massieve schrabber
(fig. 11, no.16) is duidelijk meerdere malen"opgefrist", cq. aangescherpt, wat blijkt uit
de steile schrabberkap en met name de veel-
vuldig in hinges en steps eindigende retou-
ches. Het stuk is na volledig te zijn opge-
bruikt, afgedankt.

De boor is vervaardigd van een fijn-
korrelige, translucide, bruine vuursteen
van zeer goede kwaliteit. De retouche is on-
regelmatig; de onderbroken lijn op de teke-
ning (fig. 11, no. 17) geeft aan welke "retou-
che" geïnterpreteerd kan worden als ge-
bruiksretouche ontstaan door frictie tussen
de boor en het handvat.

4.4.2. Het natuursteen
Het natuursteen bestaat uit door thermi-
sche processen gescheurde rivierrolkeien
van kwarts, kwartsiet, kwartsietische zand-
steen en zandsteen. Het gaat dus om frag-
menten van oorspronkelijk grotere voor-
werpen. Onder invloed van grote en abrup-
te temperatuurverschillen is fragmentatie
opgetreden. Algemeen worden dergelijke
gebarsten rolstenen ge.hterpreteerd als"kookstenen".

Uit de ethnografie is bekend dat der-
gelijke stenen worden verhit in het vuur.
De hete stenen worden vervolgens in het te
koken water (in een waterzak, of een bak)
geworpen. De stenen houden de warmte
zeer lang vast, zodat in een vrij korte tijd
water verwarmd kan worden. Het grote en
abrupte temperatuursverschil 1eidt op den

duur tot scheuring en fragmentatie van de
stenen, waardoor ze niet meer kunnen wor-
den gebruikt. Stenen worden ook gebruikt
bij het grillen van vlees en het stoven van
voedsel in kuilen.

De natuursteenfragmenten van TB-
FDK laten onmiskenbare sporen van verhit-
ting zien. Daarom kan dit materiaal met
vrij veel zekerheid worden toegeschreven
aan kookstenen. Dit fenomeen is algemeen
bekend uit het Mesolithicum en dikwijls
worden grote hoeveelheden van dergelijke
kooksteenfragmenten aangetroffen (vgl. bij-
voorbeeld Arts 1988). Over de precieze

äaïïeï=tá:ekno,oi§::Ë=ïieiËgíre::ebrekoeäední.
De h oeveelheid natuursteenfrag-

menten is beduidend groter dan de hoe-
veelheid vuursteen. Eerder werd al opge-
merkt dat de verhoudingen scheef zijn ge-
trokken door de aard van de betrokken acti-
viteiten. Vrijwel ieder stuk vuursteen is het
gevolg van een individuele menselijke han-
deling. De fragmentatie van een rolsteen is
echter het bijkomstig gevolg van een men-
selijke handeling. Het fragmentatieproces
maakt de kans dan ook zeer groot dat er
meer fragmenten dan hele voorwerpen
worden aangetroffen. Het aantal rolstenen
waar de fragmenten van afkomstig zijn,
kan echter heel klein zijn.

Duidelijk is dat het hier een afvalca-
tegorie betreft. De geëxplodeerde/ ge-
scheurde stenen werden bij vertrek door de
bewoners achtergelaten. Figuur 12 laat de
verspreiding van de natuursteenfragmen-
ten zien. Net als bij het vuursteen moeten
de aantallen worden geschaald (fig. 13). We
zien een iets grotere verspreiding, maar de
concentratie komt in grote lijnen overeen
met die van het vuursteen. Wel hebben we
met hogere dichtheden (per 1 x 1 x 0,1 m
eenheid) te maken, met name in de vakken

1       Ditjaar zal door het Experimenteel centrum van archeologisch themapark ARCHEON, te Alphen aan den
Rijn, een experiment worden opgezet om te onderzoeken in hoeverre verschillende manieren van gebruik
en verhittingsomstandigheden op basis van breukpatronen kunnen worden onderscheiden.
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76, 77, 79, 81 en 82 (zie fig. 3).
Figuur 141aat zien dat de grootte

van de fragmenten afkomstig uit de ver-
stoorde en de "onverstoorde" stratigrafi-
sche eenheden niet wezenlijk van elkaar

84

verschilt; in beide groepen komt zowel
groot als kleín materiaal voor. Dit is dus
een verschil met het vuursteenmateriaal.
Op dit punt komen we later terug.
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4.4.3. Verbrand bot
Zoals eerder werd aangegeven werden 79
fragmenten verbrand bot aangetroffen. De
verspreiding ervan is in figuur 15 weerge-
geven.

Determinatie kan door de zeer ge-
ringe afmetingen niet plaatsvinden, zodat
het zowel dierlijk als menselijk materiaal
kan betreffen. Op mesolithische locaties in
de omgeving werden eveneens geringe hoe-
veelheden verbrand bot aangetroffen. Van
de 27 op Tilburg-Kraaiven onderscheiden
concentraties, bevatten er 3 verbrand bot.
In één geval ging het overigens om een ou-
dere Federmesser nederzetting, waar resten
van een groot zoogdier konden worden her-
kend (Arts 1988:133; determinatie L.H. van
Wijngaarden-Bakker, Instituut voor Pre- en
Protohistorische Archeologie, Amsterdam).
Ook op de laatmesolithische nederzetting
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Ijepelare Zand werd een stukje vërbrand
bot aangetroffen. h dergelijke gevallen kan
worden gedacht aan voedselresten, maar
ook aan menselijke resten, zoals dat bijvoor-
beeld op de vindplaats Oirschot V kon wor-
den vastgesteld (Arts & Hoogland 1987).

Over het materiaal van TB-FDK kan
echter geen enkele verdere uitspraak wor-
den gedaan. Het kan om prehistorisch ma-
teriaal gaan, maar ook om intrusie van
historisch (recent) afval, of om een mengsel
van beiden. Uit het verspreidingsbeeld te-
kent zich in ieder geval geen duidelijk pa-
troon af dat met de verspreiding van het
vuursteen en natuursteen in verband kan
worden gebracht. Een probleem is wel dat
verbrand bot zeer licht is en snel verwaaid
en/ of verspoeld, waardoor een andere ver-
sprei ding ontstaat.
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4.5. Diagnose van de mesolitische bewo-
níng
Op basis van de voorgaande gegevens kan
een algemeen beeld van de aard van de me-
solithische beworing ter plaatse worden ge-
geven. Enkele belangrijke discussiepunten
rond de processen die zich na de mesolithi-
sche beworing hebben afgespeeld, komen
in hoofdstuk 5 aan de orde.

4.5.1 Datering
De datering is gebaseerd op de typologie
van de werktuigen en het optreden/ afwe-
zig zijn van bepaalde vondstcategorieën.
De argumenten zijn enerzijds positief en an-
derzijds negatief van aard.

De typologie van de microlithische
spitsen (A-spitsen, driehoeken en lamellen)
geeft duidelijk aan dat het mesolithisch ma-
teriaal betreft, zonder dat daarbij een meer
nauwkeurige datering mogelijk is; de twee
spitstypen en de lamellen komen geduren-

de het gehele Mesolithicum voor (Arts
1985). De schrabbers, de steker, de gebruik-
te afslagen en de boor zijn niet dateerbaar.

Opvallend is het ontbreken van
Woininersom-kwartsiet. Deze "exotische"
grondstof, afkomstig uit de omgeving van
het Belgische Wommersom, nabij Tienen,
komt algemeen voor in het Zuidnederland-
se Mdden- en Laat-Mesolithicum (stadia 5
en 6, ¢. Arts 1985). Het gegeven dat dit ma-
teriaal niet werd aangetroffen, zou kumen
pleiten voor een datering in het vroegere
deel van het Mesolithicum (stadium 4, c.Z7!.d.).

De boor is in tegenstelling tot het
overige materiaal vervaardigd van een
kwalitatief zeer goede, fijnkorrelige vuur-
steen, die locaal niet voorkomt. Dergehjke
vuursteen, die tevens wordt gekenmerkt
door de aanwezi8heid van een vrij dikke

ipe:e#á:::ËË::±neäfk&=:tiÉf#,;nlrit
werd vooral in het Laat-Paleolithicum (Fe-

1        0ver de precieze herkomst bestaat vooralsnog geen zekerheid.
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dermesser, stadium 2, c/ Arts 1985) ge-
bruikt, maar komt ook in het vroege deel
van het Mesolithicum nog voor. Een laat-
paleolithische ouderdom is derhalve voor
de boor niet uit te sluiten. Zeker gezien de
aanwezigheid van resten van de Laag van
Usselo is dit zeer wel mogelijk.

Samengevat kan worden gesteld dat
het materiaal, mogelijk met uitzondering
van de boor, in het Mesolithicum kan wor-
den gedateerd, waarbij door het geheel ont-
breken van Wommersom-kwartsiet een
datering in het vroegere deel (stadium 4:
10.Om-8700 BP; c.bjd.) aannemelijk is. Toch is

áe.n.rei:?:äiig:kiï:ráakc|n4iáta=:iegh:''Ë:
Ook bestaat de mogelijkheid dat materiaal
uit meerdere periodes door herbewoning
vermengd is geraakt.

4.5 .2 . R:uimtetijke verspreid;ing vam de artefiacten
De figuren 5 en 12 1aten een duidelijke con-
centratie van artefacten zien. De vuursteen-
verspreiding heeft een kleinere omvang
dan die van het natuursteen. Van veel bete-
kenis hoeft dit verschil echter niet te zijn.

De concentratie heeft een begren-
zing in het zuidelijke en noordehjke deel
van het opgravingsgrid. De andere grenzen
konden niet worden vastgesteld, daar deze
buiten de werkput liggen. De omvang kan
dan ook niet worden aangegeven.

Duidehjk is dat de sporen 24 en 25
dwars door de oorspronkelijke nederzet-
tingslocatie gaan; spoor 27 lijkt meer aan de
rand te liggen. Bij het dempen van de grep-
pels/sloten (spoor 24 en 27) was het ge-
bruikte B-materiaal en rest|.es A2-materiaal
waarschijnlijk afkomstig van de oorspron-
kelijke nederzettingslocatie; er heeft dus
een soort stratigrafische inversie plaatsge-
had. Een argument hiervoor wordt in han-
den gegeven door twee klingfragmenqes
van vuursteen, die hoogst waarschijnlijk af-
komstig zijn van één en dezelfde knol; één
fragment bevond zich in de ongestoorde C-
horizont (vak 4) en één in het verplaatste 8-
materiaal in spoor 24 (vak 12). De oor-

spronkelijke, horizontale ruimtelijke relatie
lijkt in grote hjnen bewaard te zijn geble-
ven, ondanks de verstoringen.

4.5.3. Acti:viteiten
Uit de vondsten kunnen diverse activitei-
ten worden afgeleid die op of elders, in rela-
tie met de site hebben plaatsgevonden.

Vuursteenbewerking - Het voorko-
men van kleine splinters vuursteen, afsla-
gen, klingfragmenten en kemen geeft aan
dat op de site vuursteen is bewerkt. Ter
plaatse zijn afslagen en klingen geprodu-
ceerd als uitgangsvorm voor de vervaardi-
ging van werktuigen. Waarschijnlijk zijn
ook werktuigen op de site vervaardigd, zo-
als microlithische pijlspitsen (hierop wijst
het voorkomen van pseudo-burij.nen).

Herstel j achtinventaris -Het gegeven
dat veel, aan de pijlbewapening gerelateer-
de werktuigen (microhthische spitsen, la-
mellen) zijn gebroken, kan wijzen op her-
stelactiviteiten. Daarbij zijn mogelijk in de
nederzetting de beschadigde delen van de
composiet-pijlen verwijderd en vervangen
door nieuwe elementen. De relatieve impor-
tantie van deze activiteit komt tot uiting in
de hoeveelheid gevonden spitsen en lamel-
len, ten opzichte van andere werktuigen.
Waarschijnlijk staat het kampement in di-
recte relatie met de jacht.

Voedselvoorzierin.g - De aLar\:wezíg-
heid van microlithische spitsen wijst op een
voedselvoorzienende activiteit. Gedacht
kan worden aan jacht op klein en/of groot
wild en eventueel ook aan visvangst.

VoedseJZ7erei.cZ!.7ig - De aanwezi8heid
van gefragmenteerde kookstenen maakt de
bereiding van voedsel op deze locatie aan-
nemelijk. Chduidelijk is evenwel of deze
bereiding door consumptie in de nederzet-
ting werd gevolgd, of dat de bereiding in
verband stond met conserveringsbewerkin-
gen (roken, roosteren enz.).

Huishoudelijke activiteiten -NaLaLst
voedselbereiding kan aannemelijk worden
gemaakt dat andere huishoudelijke activi-
teiten hebben plaatsgevonden. De schrab-,
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Figuur 16  Stadia in de postdepositionele periode na de bewoning.
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bers, gebruikte afslagen, de steker en de
boor (indien mesolithisch) kunnen zijn ge-
bruikt voor de bewerking van huiden,
hout, gewei en/of bot. Daar geen onder-
zoek naar gebruikssporen is uitgevoerd,
kan hierover evenwel geen uitsluitsel wor-
den verkregen.

5. DE REPRESENTATIVITEIT VAN DE
VONDSTEN
Zoals gezegd, is de site niet volledig opge-
graven en bovendien zwaar verstoord. We
kunnen er zeker van zijn, dat we slechts
een klein deel van de oorspronkelijk aanwe-
zige resten hebben kunnen bergen. De
vraag is dan ook in hoeverre de vondsten
een beeld geven van de ter plaatse uitge-
voerde activiteiten en de aard van de neder-
zettin8.

In hoofdstuk 2 is al aLangegeven dat de ne-
derzetting gelegen was op een dekzand-
kop, waarin zich tijdens/na de bewoning
een podzolbodem heeft ontwikkeld. Onder
invloed van diverse processen is het oor-
spronkelijke materiële patroon (samenstel-
ling, verspreiding) getransformeerd. De
grote lijn is weergegeven in figuur 16; ver-
volgens geeft figuur 17 een meer site-ge-
richt beeld.

Figuur 17-A laat schematisch een
kampement zien. Op dat moment wordt
materiaal gedeponeerd en leiden diverse ac-
tiviteiten tot de vorming van structuren. Tij-
dens en na de bewoning worden objecten

op en in de bodem verplaatst (fig. 17-8). De
verticale verplaatsing "stagneert" (van volle-
dige stagnatie zal waarschijnlijk nooit spra-
ke zijn) als de B-horizont van de podzol-
bodem goed tot ontwikkeling is gekomen.
Vervolgens treedt vanaf de 12e/13e eeuw
verstoring van de podzolbodem (met daa-
rin de bewoningsresten) op, onder invloed
van ontgínningsactiviteiten (fig. 17-C). Hier-
bij worden enkele greppels ten behoeve
van de waterhuishouding (?) gegraven,
waarbij bodemmateriaal met artefacten uit
verschillende niveau's (A2, 8 en C-hori-
zont) vermengd raakt; met dit mengsel wor-
den de uit gebruik geraakte greppels weer
gedempt. Vanaf de 14e eeuw (fig. 17-C) ont-
wikkelt zich een esdek, waarin onder in-
vloed van de grondbewerking (verspitting)
artefacten terecht komen. De vruchtbare en
humusrijke grond trekt bovendien insekten
en insekteneters (mollen) aan, waardoor
eveneens bodemmateriaal met of zonder ar-
tefacten wordt verplaatst. Tenslotte wordt
het terrein geëgaliseerd (fig. 17-E) om de
drassige laagte aan de zuidkant van de
kloostertuin te dempen.

Uit de verstoringssequentie kan informatie
worden onttrokken, waarmee enig inzicht
kan worden verkregen in de representati-
viteit van het geborgen materiaal. We heb-
ben vastgesteld dat de 12e/13e (spoor 27)
en 14e eeuwse greppels (spoor 24) zijn ge-
dempt met verspit podzolmateriaal, terwijl
de 16e eeuwse greppel (spoor 25) opgevuld

BLhorizont Eycmoiizont Cnorizont EHek Spoor 24 Spoor 25 Sp®r 27 Totaal
:::.€::::::::::::::::::::Ï::Ï::::::Ïïïïiüdäü 2 0 2 22 11 1 1 39

5 1 12 22 78 1 0 119

-',-
},

21 00 01 71 82 00 21 196

PseudobuAq)D,lehLarlw nke 0 0 0 1 1 0 •2

1 0 0 1 1 0 0 3
0 0 0 0 2 0 0 2
0 0 0 0 6 1 0

-,`- 0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 1 1 1 0 0 3
`%`SË.`¢.`¢Ï¥.`SË.`±#.`z

0 0 0 1 2 0 3
"      .,   `       ..-      .`=,1

•<\\ 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1

Kooksbenhgment 3 0 40 52 278 7 4 J384

r07ÄAL 14 7 56 09 392 77 8 5®1
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Tabel 3  Frequentiever-
dehg van de artefact-
typen naar stratigra-
fisde eenheid en ge-
groepeerd naar de aard
van de activiteit (van
boven naar beneden:
"uHteenbewerking,
onderhoudjadhtgerei
/voedselvoorziening,
huishoudelijke activitei-
ten, voe dselbereiding).
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Figuur 17 Stadia in de postdepositionele periode op de lóatie van de nederzetting. Flein vuursteen
(1), groot vuursteen (2) kleín en groot natuursteen (3).
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is met esdekmateriaal. Daamaast beschik-
ken we over een kleine hoeveemeid ''Ï.7z
sÏ.£tt"-vondsten uit de 8, B/C en C-horizon-
ten. De gegevens hiervan kumen nu naast
elkaar worden gelegd en vergeleken.

Als we op de eerste plaats kijken
naar de typologische samenstelling (gekop-
peld aan de eerder onderscheiden activitei-
ten) van het vondstenmateriaal uit de ver-
schillende stratigrafische eenheden (tabel 3)
kan de volgende opeenvolging worden ge-
constateerd: spoor 24 (13 typen : 4 activitei-
ten), esdek (10 typen : 4 activiteiten), B-ho-
rizont (6 typen : 3 activiteiten), spoor 25 (5
typen : 4 activiteiten), C-horizont (5 typen :
3 activiteiten), spoor 27 (4 typen : 2 activitei-
ten), B/C-horizont (1 type : 1 activiteit).

Artefacten gerelateerd aan de be-
werking van vuursteen (afslagen, fragmen-
ten, kemen) komen voor in alle eenheden,
artefacten gerelateerd aan het herstel van
dejachtinventaris/voedselvoorziening
(pseudo-burijnen, a-spitsen, driehoeken, la-
melles) komen voor in de de sporen 24 en
25, het esdek en de B-horizont, artefacten
gerelateerd aan voedselbereiding (kook-
steenfragmenten) komen in alle eenheden
behalve de B/C-horizont voor en artefacten
gerelateerd aan diverse huishoudelijke acti-
viteiten (steker, klingen, gebruikte afslagen,
boor) komen voor in het esdek en de spo-
ren 24 en 25.

Uit dit overzicht kan worden afge-
1eid, dat het beeld dat voor de verschillen-
de eenheden geconstrueerd kan worden,
variabel is. Düdelijk is dat de typologische
samenstelling van het materiaal uit de 8-,
B/ C-en C-horizont een deelverzameling is
van het scala uit de sporen en het esdek. De
aard van de andere vondsten uit het esdek
en de sporen sluit echter zonder problemen

aan op die van het totaal. In typologisch
/functioneel opzicht lijken er daarom geen
argumenten voorhanden om aan de repre-
sentativiteit van het totale assemblage voor
de nederzetting te twijfelen.

De verticale verspreiding van het
kleine vuursteen is groter dan van het gro-
tere vuursteen. Dit heeft tot gevolg dat klei-
ne artefacten (afval en/ of werktuigen) in
alle horizonten van de podzol vertegen-
woordigd zijn. De grote artefacten lijken
daarentegen gebonden te zijn aan de 8 en
waarschijnlijk ook de A-horizont. Voor het
natuursteen is het patroon echter anders ge-
legen. We zien hier zowel groot als klein
materiaal in alle stratigrafische eenheden.
De figuren 9 en 14 maken dit duidelijk an
de hand van de lengte/breedte-plots van
het vuursteen en natuui.steen . Hieruit
bhjkt dat het "gedrag" van het vuursteen en
het natuursteen in de bodem verschillend
isl.

We zagen hiervoor al dat de 8 en C-
horizonten een omschreven deelselectie
van het totale vuursteenmateriaal omvat,
terwijl de 8 en C-horizonten wel de totale
gro o ttevariatie van natuursteenfragmenten
omvat. De locatie van de vakken waarin
vuursteen in de "onverstoorde" 8 en C-hori-
zonten werd aangetroffen, geeft aan dat
een deel van de nederzetting op deze
plaats heeft gelegen. `Desalnietterin mag
niet worden uitgesloten dat ook horizonta-
le verplaatsing van materiaal heeft plaatsge-
had, zij het dat hiervoor geen aanwijzingen
werden gevonden.

De situatie in figuur 17-C laat zien
wat er met het materiaal gebeurde nadat de
A-horizont verdween en spoor 24 werd
aangelegd. Het is aannemelijk dat de A-ho-
rizont reeds vóór de aanleg van spoor 24

1       0m inzicht te krijgen in het ``gedrag " van verschillende materialen en vormen onder invloed van vele
processen die zich in en op de bodem afspelen, is nog veel experimenteel onderzoek noodzakelijk. Hiermee
werd in 1992 een begin gemaakt op het tenein van archeologisch themapark ARCIHON, te Alphen aan
den Füjn, met financiële hulp van de Vereniging voor Archeologische Experimenten en Educatie (Dijk &
Peeters 1992,1994).
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(waarschijnlijk tijdens de aanleg van spoor
27) grotendeels door zoi.7ideros{.e was opge-
ruimd. Ten eerste ontbreekt houtskool in
het geheel, terwijl wel aanwijzingen voor
het gebruik van vuur voorhanden zijn in de
vorm van verbrande vuursteen, verbrand
bot en uitelkaar gesprongen kookstenen.
Houtskool kan makkelijk door de wind ge-
transporteerd worden en met de boven-
grond worden afgevoerd; met name de
A2-horizont is (uitermate) gevoelig voor
winderosie door het ontbreken van sedi-
mentaire "lijm" (organisch afbraakmateri-
aal, metaaloxiden). Door het verdwijnen
van de vegetatie kan deze erosie verder in
de hand gewerkt worden. Ook verbrand
bot kan door de wind zijn afgevoerd, wat
mogelijk verklaart dat slechts enkele splin-
ters zijn aangetroffen (tevens moet hier re-
kening worden gehouden met het verdwij-
nen o.i.v. chemische processen). Ten twee-
de is geen A (Al en A2) materiaal in de vul-
1ing van spoor 24 aangetroffen; deze bevat
uitsluitend 8 en C-materiaal. Dit betekent
dat de A-horizont al niet meer aanwezig
was (alti`ans niet op die plaats) toen de
sloot/ greppel werd gedempt. Deze was
nog wel aanwezig toen spoor 27 werd aan-
gelegd. Als winderosie is opgetreden, kan
ook een selectie van het vuursteen en ander
materiaal tot stand gekomen zijn, waarbij
de kleinere deeltjes die zich in de boven-
grond bevonden, zijn afgevoerd, terwijl de
grotere stukken op de, beter tegen windero-
sie resistente B-horizont kwamen te liggen.

Door de aanleg van de sloot/ grep-
pel van spoor 24, werden ook de daar aan-
wezige artefacten verplaatst. Op het mo-
ment van figuur 17-D is spoor 24 gevuld
met materiaal uit de B/C-horizonten. De
concentratie aan vondsten geeft aan dat de
B-horizont vondstdragend was; zowel klein
als groot materiaal bleek aanwezig. Het is
zeer aannemelijk dat een groot deel van de

B-horizont met artefacten door spitten in
het esdek werd opgenomen en vervolgens
verder verspreid. Situatie E geeft de verde-
re groei van het esdek weer. Spoor 25 werd
opgevuld met esgrond, waarin mesoli-
ti`isch, middeleeuws en post-middeleeuws
materiaal aanwezig was.

Resumerend kunnen vier verschiuende
vondstposities worden onderscheiden:

1. Artefiacten in de C-horizont --Deze
artefacten zijn door verticale bewegingen
o.i.v. post-depositieprocessen in de C-hori-

=:n#Ëä:fevkoooTFsnkggovraËeäfïË,Ífhde:
vuursteen en de afwezi8heid ervan bij het
natuursteen. Dit impliceert een relatie tus-
sen de grootte van artefacten en de verti-
cale positie van materiaal in de bodem (vgl.
Wood & Johnson 1978; Hofman 1986), ge-
koppeld aan andere factoren, zoals vorm
en de specifieke eigenschappen van de
grondstoffen zelf.

2. Aïtefiacten in de B-horizont -- De
informatie over deze groep is van tweërlei
aard. Ten eerste geeft de verplaatste B-hori-
zont in de vulling van spoor 24 aan wat de
oorspronkelijke materiaalsamenstelling is
geweest. Daarnaast werd aan de noorde-
1ijke rand van put 1 en put 4 een nog intac-
te B-horizont aangetroffen. De B-horizont
bevat artefacten van uiteenlopende grootte.

3. Artefiacten in de A2-horizont -- Hier-
voor is geen informatie beschikbaar. Alleen
in spoor 27 werden resten A2-materiaal
aangetroffen, maar de artefacten uit dit
spoor kunnen niet specifiek aan de A2-hori-
zont worden gekoppeld, daar ook 8 en C-
materiaal voorkomt.

4. Artefiacten uit het esdek -- De vuL
ling van spoor 25, bestaande uit esdekmate-
riaal, bevatte een klein aantal mesolithische
artefacten. Dit geeft aan dat artefactvoeren-
de bodemhorizonten in het esdek zijn opge-

1        Een andere term voor ``size-sorting" is sed!.ffzemf#Íw seggregflfb oullien l992)>
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nomen. Dit bodemmateriaal kan van locale
herkomst zijn, maar eveneens van elders
zijn aangevoerd. Tenslotte kunnen natuur-
hjke processen O).v. opvriezing) ertoe heb-
ben bijgedragen dat materiaal uit diepere
niveau's verticaal, naar boven werd ver-
plaatst; het aandeel zal echter zeer klein
zijn, gezien de scherpe overgang tussen es-
dek en dekzand. Dit geeft aan dat er weinig
natuurlijke "uitwisseling" tussen beide la-
gen heeft plaatsgevonden.

Het zal duidelijk zijn dat het vondstenmate-
riaal niet representatief is op het vlak van
artefactgrootte. Het is zeer aannemelijk dat
de zeer kleine fracties voor een belangrijk
deel zijn verplaatst naar buiten het onder-
zochte terrein. Daarnaast heeft gedifferenti-
eerd verticaal transport plaatsgevonden.
Het is gebleken dat het niet-vuursteen verti-
caal transport heeft ondervonden zonder
dat daarbij een sortering naar grootte heeft
plaatsgevonden; het vuursteen stond daar-
entegen wel onder invloed van grootte-ef-
fecten.

6. CONCLUSIE
De nederzetting die in de binnenstad van
Tilburg werd opgegraven is zo goed als vol-
1edig vernield onder invloed van menselij-
ke activiteiten vanaf de Mddeleeuwen.
Slechts een klein deel van de oorspronkelij-
ke locatie bleek nog ``intact", maar hier is
duidelijk sprake van een natuurlijke versto-
ring van het initiële verspreidingspatroon.
De combinatie van gegevens heeft het de-
salniettemin mogelijk gemaakt om ondanks
de zware verstoring toch enige uitspraken
te doen over de aard van de voormahge ne-
derzetting. De samenstelling van het assem-
blage dtridt op een kampement dat op zijn
minst voor een belangrijk deel gerelateerd
was aan de jacht/visvangst. De zeer beperk-
te hoeveelheid vondsten (zelfs uit de met
podzolmateriaal gedempte middeleeuwse
greppels) geeft bovendien aan dat men zich
waarschijnlijk niet erg lang (mogelijk enke-
1e dagen tot een week) ter plaatse heeft op-

gehouden.
Op basis van de artefacftypologie,

de productietechnieken/ -methoden en -
concepten en het grondstofgebruik is het
waarschijnlijk dat het kampementje uit het
vroegere deel van het Mesolithicum da-
teert; een laatmesolithische datering is voor-
alsnog niet urit te sluiten, maar lijkt onwaar-
schijnlijk.

Naar onze mening kunnen zwaar
verstoorde bewoningsresten, indien onder-
worpen aan een kort, doelgericht onder-
zoek toch redelijk veel informatie opleve-
ren. Het lijkt dan ook niet raadzaam derge-
lijke sites bij voorbaat ``af te schrijven" en te
degraderen tot een stip op de archeologi-
sche verspreidingskaart.
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EEN MESOLITHISCHE VINDPLAATS ONDER L00N OP ZAND (N.Br.)

door Marlies Somers & Frans Somem

In Arc7teozog2.e no. 2 werd reeds verwezen
naar een mesolithische site nabij het Bra-
bantse Loon op Zand. Deze vindplaats is de
afgelopen decennia veelvuldig bezocht
door meerdere amateur-archeologen. An-
ton van der Lee uit Den Bosch was hier ech-
ter de pionier en zijn onderzoek begon in
1949. Zijn bijdrage in Arc7tfleoJogi.sc7# Be7i.c7i-
£e7! no. 14 (pp. 152-64) vormde een eerste
uitvoerige beschrijving van de artefacten
van de vindplaats Plakke 11. Deze vind-
plaats is helaas door zandwinring volledig
verdwenen.

Westelijk van de bovengenoemde
site bevindt zich Plakke 111. Zoals vermeld,
werd deze vindplaats veelvuldig bezocht
door fanatieke amateurs die hier decennia
lang hun "steenq.es" opraapten. Naast de
schrijvers van deze vondstmelding waren
dit Ton van Grunsven (Drunen), Nico de
Bonth Vhjmen), Rene van der Heyden
Q7lijmen), Popke en Hannes Brummer (Den
Bosch) en Anton van der Lee (Den Bosch).

Rondom het ven waren tot in het be-
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gin van de tachtiger jaren nog enige natuur-
1ijke zandruggen op de akkers waarneem-
baar. Deze zijn inmiddels geëgaliseerd ten
behoeve van landbouwactiviteiten. Gede-
gen geologisch en bodemkundig onder-
zoek op de vindplaatsen van de afgebeelde
artefacten is door deze agrarische activitei-
ten niet meer mogeh].k. Voorheen is hier
nimmer een opgraving verricht en ook
daarom is de wetenschappehjke waarde
van deze melding enigszins bedenkelijk.
De vele duizenden vondsten zijn gewoon
opgeraapt van het oppervlak en daarom is
de verspreiding der vondsten van geen be-
1ang meer.

Toch konden op enkele restanten
van de geëgaliseerde zandruggen globaal
plaatsen aangewezen worden alwaar jong-
paleolithische en/ of Preboreaal-mesolithi-
sche vondsten gedaan konden worden. In
1982 wees Ton van Grunsven hierop. De
rest van het oppervlak van de landbouw-
gronden, veelal maisakkers, waren uitste-
kende leveranciers van de mesolithische



ARCHEOLOGJ£

B€pitsen
C€pitsen
D-spitsen
Bladspitsen
Dubbelspitsen«euilles de gui
Gelijkben ige driehoeken
Ongelij kbenige d riehoeken
Driehoeken met opp.ret.
Segmenten
Hoge vierhoeken type 1
Smalle vierhoeken type lI-A
Smalle vierhoeken type 11-8
Klingetj® met afgedrukte rug
Schrabbers
Stekers en kernstekers
Boren
Bijlen
Afgeknotte klingen
Afslagmessen
Klingen
Klingen met encoche
Kernen
Afslagen
Aambeelden
KJopstenen
Choppers/Choppingtools
Geröllkeule met "Eintie[ung"
Vu u rstenen retouchoir
Afslag van noordelijke vuurst.
Fragmenten van microlithen
Stekerafslagen
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Figuur 1  Hgging vam de
víndplaatsen.

toolkit (fig.1).

Even ten westen van Plakke 111 bevindt
zich Plakke 1 en ten züdwesten van dit ven
treffen we Leikeven 1 en 11 aan. Deze laatste
twee vennen waren eveneens rijk aan vond-
sten. Ze zijn inmiddels (1993) uitgediept
door Natuurmonumenten en vormen met
het omliggende terrein één groot natuurge-
bied. Hierdoor zal de natuurlijke waarde
weer aanzienlijk toenemen.

De vondsten waartoe wij ons beper-
ken komen van akkers die nog net buiten
dit gebied vauen en afkomstig zijn van van
de voormalige hogere zandruggen van
Plakkeven 111. Bij de afbeeldingen bevinden
zich ook enige werktuigen uit de collecties
Rene van der Heyden en Ton van Gruns-
ven. De vondstgroepen van laatstgenoem-
den zijn echter niet meegenomen in de tel-
1ing. Bij het gebruik van tabellen of grafie-
ken moeten wel vraagtekens gezet worden.
Dit geldt ook voor de hieronder berekende
percentages. Bij deze vondstmelding wordt
immers uitgegaan van onze collectie en dit
is slechts een deel van de ``opbrengst" van
Plakke 111.

Hoewel de artefacten uit verschil-
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1ende perioden van het Boreaal en/ of
Vroeg-Atlanticum zullen dateren, behoren
vele vondsten tot de Rijn-Maas-Schelde-
component.

In totaal zijn er 7543 artefacten opge-
raapt. Hiervan zijn er 397 vervaardigd uit
het ``grès quartzite de Wommersom"
(GQW); dit is slechts 5,26% . Van de 604
klingen zijn er 106 van GQW, hetgeen wel
opmerkelijk genoemd kan worden; hier-
mee wordt aangetoond dat GQW als alter-
natief voor vuursteen bij de k]ingproductie
veelvuldig gebruikt werd. Bij de tening is
overigens geen rekening gehouden met een
blok GQW van 300 gram.

Van alle complete microhthen, 75 in
getal, zijn er 16 van GQW. ``Grès lustré" is
slechts in zeer geringe mate aangetroffen: 5
afslagen en 2 kemen. ``Phtanite d'Ottig-
nies" is slecht vertegenwoordigd door twee
afslagen.

Het percentage van de gemodifi-
ceerde werktuigen, de klingen met enco-
ches en de choppers en chopping-tools niet
inbegrepen, bedraagt 6,62% . De klingen
met encoches kunnen, zoals bekend is, ge-
diend hebben als ``halffabrikaat" voor de
productie van spitsen.

De meeste schrabbers zijn van korte

afslagen vervaardigd. Het geringe aantal
(N=7) klingschrabbers is ook opvallend.
Van het totale aantal schrabbers zijn er
slechts 18 vervaardigd van GQW. Van de 7
klíngschrabbers zijn er 4 van GQW.

Tot slot wfllen wij iedereen bedan-
ken voor de hulp die we reeds in het verle-
den kregen: Ton van Grunsven, Nico de
Bonth, Anton van der Lee en Hannes Brum-
mer. Voor verdere medewerking danken
wij Bert Verhoef en Lex Querelle van Na-
tuurmonumenten.
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Coll. T. van Grunsven. Mogehjk Jong-Paleolithicu]n.                 +
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1. Choppingtool van kwartsiet (R. v/ d Heyden), 2. Rolsteenwerk-
tuig van kwartsiet (F. Somers), 3. afilagbijlqe, 4. kembijl van GQW
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Gerö]1keule met "Entiefung" (1),
messen (2-10) met afknotting (4-
5), klingen met encodes (11-14),
boren (15-16).
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Mcrohthen (coll. Someis en Van Grunsven).
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Sdhrabbers (1-13) en stekers (14-20).
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EEN NEOLITHISCHE VONDSTGROEP VAN DE ZITTERT TUSSEN
GRAVE EN VELP (N.Br.)

door Jo de Wit, 0laf Stolzenbach & Frans Somers

Bij het bouwrijp maken van het gebied ten
züden van de Zittert, op de zuidoever van
een voormalige nevenloop van de Maas,
trof de eerste schrijver op een diepte van 2
meter onder het maaiveld in een veenlaag
een depot van 27 vuurstenen artefacten
aan. Het oude beekdal is geheel opgevuld
met een metersdikke veenlaag die is afge-
dekt door een meter jonge rivierklei.

In de uitgegraven grond werden en-
kele losse vuurstenen artefacten en pot-
scherven uit het Neolithicum gevonden.
Deze werden los van het hiervoor genoem-
de depot gevonden. Haaks op de loop van
deze beek werd een sleuf getrokken van en-
kele meters diep, ten behoeve van de afwa-
tering. Het profiel in deze sleuf vertoonde
een mooie "beekdal-opvulling". Aan de
noordwest-zijde werden aanvankelijk bo-
venaan in het deels verstoorde veen enkele
aardewerkscherven gevonden. Er werd
daarom een profiel schoongemaakt over de
gehele lengte en diepte van de sleuf . Op en-
kele meters afstand van het begin van de
depressie werd al gauw op de concentratie
van 28 artefacten gestoten. De betekenis
van dit vuursteencluster is nog een raadsel.

Verder dient te worden opgemerkt
dat aan de andere kant, pamallel met de
sleuf een vijftal palen met een diameter van
ca. 10 cm werden aangetroffen. Daartussen
staken "planken" van gespleten stammen,
die niet gedisseld of gehakt waren. Dit ge-
heel was door de kraan geraakt, waardoor
de exacte constructie niet of nauwelijks te
herleiden was. Vermoedelijk bevinden zich
behalve dit vlondertje nog meer nederzet-
tingssporen en resten Ín de nabijheid, moge-
1ijk met meer organische overblijfselen.

Hieronder zijn bijna alle vondsten
uit het depot afgebeeld (tekeningen op

ware grootte, gemaakt door Frans Somers)
Niet afgebeeld zijn een drietal afslag].es,
waarvan er twee aaneen passen. De kling-
fragmenten en het voorkomen van grote
schrabbers doen ons sterk vermoeden dat
het om Mchelsberg-materiaal gaat (ca.
3500 B.C.).

Figuur 1  Mniatuur bijlq.e .met een deels gesle-
pen oppervlak.

Figuur 2  Afslag van een geslepen bijl.

101



ARCHEOLCX=J£

0

Pagi- 103.

Figuur 5  Top van een geretoucheerd ldíngmes.
Figuur 6  Idem.
Figuur 7 Idem.
Figuur s  Basis van een geretoudeerd mes.
Figuur 9 Halffabricaat van een klein bijltje of van
een spits
Figuur 10  Gebroken spits @asisdeel).
Figuiir 11 Verbrand klingfragment.
Figuur 12  Geretoucheerde aíslag/steker.
Figuur 13  Boor op dik klingfragment.
Figuur 14  Boor op vorstsphjting
Figuur l5  Beksteker.

Figuur 3 Gebroken half-
fabricaat van een bijl
(vgl. de halffabricaten uit
Zuid-Hmburg).

Figuur 4 mcoide retou-
choir.

Pagína 104

Figuur 16 Dikke klingsdrabber met ventrale "op-
frissing".
Figuur 17 Geretoudeerd afslagje, mogelijk ge-
bruikt als sdrabber.
Figuur l8  Dikke klíngsdhrabber.
Fíguur l9 Grote schrabber.
Figuur 20 Sdrabber.
Figuur 21  Gebroken mes/sdaaf.
Figuur 22 Getande schrabber.
Figuur 23 Dikke sdrabber.
Figuur 24 Gebroken sdaaf of schrabber.

102



ARCH£oLcX;J£, No.5, 1994

103



ARCHEOLmi£. No.5, 1994

104



ARCHEOLCX=J£, No.5, 1994

EEN NEOLITHISCHE BIJL VAN GABBR0 UIT B0XMEER O{.-Br.)

door Pieter Dijkstra

Een aantal jaren geleden vond Dick Reijnen
in een bouwput op een diepte van ca. 40 cm
een geslepen bijltje (zie afbeelding). De put
werd gegraven ten behoeve van de bouw
van een huis en is gelegen op een oude ''oe-
verwal", waarbij zavel en klei ütgegraven
werd (KRd 1, volgens de bodemkaart). De
oude oeverwal bevindt zich op een hoogte
van 13,8 m +N.A.P. en de uiterwaarden die
zich daarop in de richting van de rivier de
Maas bevinden, 1iggen op een hoogte van
11 m +N.A.P. De coördinaten van de vind-
plaats zijn: Kaartblad 46D Boxmeer,
193.6/408.7.

Het bijlt|.e heeft een maximum lengte van

8,1 cm, een breedte van 4,5 en een dikte van
2,3 cm. Opmerkelijk bij dit bijltje is, dat het
van gabbro werd vervaardigd. Gabbro is
een dieptegesteente q)ehorende tot de
hoofdgroep der magmatische gesteenten)
dat veel veldspaat en augiet bevat en is
vuilzwart-groenzwart van kleur en meer of
rinder witgevlekt. Het soortelijk gewicht
is hoog (ca. 3), terwijl het verder erg hard
en taai is. De herkornst van dit gesteente is
Zweden en Finland. Gabbro komt in het
Brabants-Limburgse gebied van nature rúet
voor, ook niet in bijvoorbeeld de Formatie
van Sterksel. Wel wordt het aangetroffen in
de noordoostehjke provincies, waar kei-
leem amwezig is.

Het gabbro-bijlq.e uit Boxmeer (waLre grootte).
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Gabbro werd door de prehistorische
mens gevonden in de vorm van zwerfste-
nen en werd geschikt geacht voor de ver-
vaardiging van bijlen en strijdhamers. Het
materiaal kon worden bewerkt door peck3.73g
(door bekloppíng in vorm brengen) en
door slijping.

Het is aannemelijk dat dit bijlt).e ver-
handeld werd vanuit de noordwestelijke,
Europeese gebieden. Het artefact heeft in te-
genstelling tot wat we in het Brabantse en
de aansluitende Belgische gebieden ge-
wend zijn, geen ovale, maar een mjn of
meer rechthoekige doorsnede. Tesseraux
(1981) deelt dit type in bij de "Rechteckbei-
1e". Hoof (1970) deelt ze in bij zijn S4 groep.

In Bergeijk werd een dergelijk b#l~
tje, echter gemaakt van vuursteen, gevon-
den (voormalige collectie J. Dielis). Dit type
komt meer voor in de directe aan de Maas
gelegen gebieden, bijvoorbeeld bij Roer-
mond en in België bij Rullen, Dilzen, Diest
en Avennes. Hoewel dit bijltje een losse
vondst is, kunnen we het toch redelijker-
wijs in het Neolithicum plaatsen. In de di-
recte omgeving zijn echter geen neoli-

thische vindplaatsen bekend. Wel werden
er vlak in de buurt Bronstijd-afvalkuilen en
een bronzen bijl gevonden, op een afstand
van zo'n 40 á 50 meter.

Mij dank gaat uit naar de vinder en
tevens eigenaar van de bijl, Dick Reijnen,
die het bereidwillig afstond voor deze
vondstmelding.

Veldhoven 1993
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ASAGITTIS HUNORUM NOS DEFENDE DOMINE

door Rob Heijnen

`Voor de pijlen der Hunnen bescherm ons,
Heer"; daar moest ik onwillekeurig aan
denken bij het lezen van pag. 54-55 van Ar-
c7zeozog7.e No. 4 (fig. 56). Natuurlijk is het ui-
terst hachelijk om slechts aan de hand van
een beschrijving en tekening een mening te
geven zonder het voorwerp maar gezien te
hebben; nog hachelijker is het op een eerste
indruk af te gaan zonder onderbouwing.

Maar het ding intrigeert mij en ik ga
op zoek naar gegevens; de mering van de
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lezer wordt immers gevraagd en ik wil be-
slagen ten ijs komen. Ik ontdek, dat reeds
in het Neolithicum ruitervolkeren in Azië
een type boog ontwikkelden die korter en
krachtiger is dan de tot dan gebruikelijke
eenvoudige bogen. Korter omdat lange bo-
gen al paardrijdend moeilijk te hanteren
zijn, krachtiger omdat in steppen op grote
afstand geschoten moest worden om succes
te hebben; dit in tegenstelling tot gebieden
met wouden en veel struikgewas.
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Bedoelde boog wordt ``composit-
bow" genoemd en is samengesteld uit di-
verse houtsoorten, pezen, hoom, been en
zeen, wat door verhitting tot een doeltref-
fend (ook in letterlijke zin) geheel wordt.
De energie die daarmee wordt opgeladen
bedraagt tenminste 160% van de simpele
boog. Belangrijk is dat o.m. de uiteinden
van de boog (``tips" of ``siyals" genaamd)
grote sparming moeten kunnen verdragen.
Deze worden daartoe soms versterkt met
ho omen tipb eschermers/ verstevigers die
lijken op het object afgebeeld in figuur 56.

De inkeping kan wijzen op peesbe-
vestiging en het paardekop(?)motief op een
ruitervolk. Bij ruitervolken, zeker de latere
(Mongolen, Tartaren, Hunnen, Scythen,
Thraciers, om `n paar zijstrataen te noe-
men) zijn afbeeldingen van paarden en die-
ren in het algemeen, zeer bekend en zelfs
usamce.

Als object 56 al iets te maken zou
hebben met een composite-bow uit de oud-
heid, hoe zou zo'n ding, toch afkomstig uit
Azië/Oost-Europa, nou of all places in de
Maas bij Kerkdriel terecht zijn gekomen?
We weten dat de Romeinen geen grote
voorliefde hadden voor het boogschieten.
Als zij om mílitaire redenen behoefte had-
den aan deze `handwerkslieden" dan recru-
teerden zij die uit de buitengebieden, voor-
namelijk uit het Nabije Oosten, zoals Syrië.

Die werden dan geformeerd tot boogschut-
tersafdelingen, zoals ook bli].kt uit de tekst
van een grafsteen uit Housesteads (Eng.),
waarop staat vermeld: COHORS HAMIO-
RUM SAGITTAFUORUM (volgens Russel
Robinson). Maar in die tijd was ijzer al hor-
derden jaren en brons al enkele duizenden
jaren bekend; waarom dan toch een vuur-
stenen gereedschap gebruikt? Dat lijkt niet
waarschijnlijk; zit ik dan toch op een ver-
keerd spoor?

Het leven is moeilijk, ook voor een
amateur-archeoloog, want over een ruiter-
volk in West-Europa in perioden vóór de
Romeinen kan ik niets vinden. Maar sporen
in de prehistorie zijn vaag en ik houd het
op een vraagteken, totdat er meer duidelijk-
heid is. Interessant zou het ook zijn te we-
ten of er in de huidige inhoud van het be-
wuste voorwerp sporen van een kleurstof
®.v. oker) aangetoond kunnen worden.

Geraadpleegde literatuur o.a. :
Joumal of me Society of Af cher-Antiquaries
(1993)

Arc#¢eojogy o/Arc7{er!/, door Alf Webb (1990)

Sehmngebru;mm, Zeitschrif t f tr Bogenschüt-
ze77 (1991)

Reaktie op Asagittis Hunorum Nos Defende Domine

door Olaf Stolzenbach

Ik was zeer verrast door de reaktie die dhr.
R. Heijnen geeft op mijn artikel (ArcJteoJog£.e,
no. 4, pag. 54-55, fig. 56). In de eerste plaats
omdat dhr. Heijnen geen moeite gespaard
heeft om zijn hypothese onder woorden te
brengen en te onderbouwen. Hiermee be-
antwoort hij precies aan de doelstelling van
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mijn verhaal. Hoe meer meníngen en dis-
cussie (mits redelijk en zakerijk), hoe groter
de kans dat een juiste conclusie over o.a. dit
stuk wordt getrokken.

Echter, ik ben van mening dat dit
voorwerp niet is wat dhr. Heijnen erin ziet.
Hoewel zijn veronderstelling niet eens zo



ARCHEOLcX;J£. No.5. 1994

vreemd is, plaats ik er wel enige kantteke-
ningen bij. Dhr. Heijnen schrijft dat de
"paardekop" kan duiden op een ruitervolk.
Hierbij zegt hij gelukkig dat het "kan", want
de kans hierop is "fifty-fifty". Zoals ik al
schreef in bovengenoemd artikel is het stuk
met vuursteen bewerkt, wat m.i. nagenoeg
uitsluit dat het in historische tijden zou zijn
vervaardigd. De "inkeping waarover dhr.
Heijnen schrijft, is veel te klein (doorsnede
2,5 min) om een van natuurlijk materiaal ge-
maakte pees vast te houden. Het is eigenlijk
ook geen echte inkeping, maar een gaaq.e
op de plaats van de bek.

Het stuk is op het gaat|.e afgebroken
en waarschijnhjk 1 á 1,5 cm langer geweest.

Tenslotte als antwoord op de vraag of er
sporen van kleurstof @.v. oker) in het voor-
weip kunnen worden aangetoond, kan ik
het volgende opmerken. Er zit geen kleur-
stof in, alleen wat verkit grof zand. Zou er
wel oker in hebben gezeten, dan zegt dat
nog weinig daar er op en Ín botten ook
vaan okerachtige ijzer en alumjrúum-hou-
dende sedimenten zitten die van volkomen
natuurlijke oorsprong zijn.

Mijn conclusie blijft ondanks de hy-
pothese van dhr. Heijnen dat het wellicht
een krtridenhoom uit de prehistorie is,
maar zolang ik geen 100% zekerheid heb,
blijf ik openstaan voor reakties als deze.

Met de reaktie van dhr. Heijnen is de discussie over het betreffende voorwerp gesloten, althans voor
zover het ArcJ#oJogt.e als platfomi betreft. Verdere reakties kunnen direct aan de auteur worden ge-
ridt, danwel aan de redactie van dit tijdschrift, die zorg zal dragen voor het doorsturen van reakties.
In het algemeen zal het zo zijn dat, om feuílleton-vormíng te voorkomen, sledts reakties op artíkelen
zullen worden geplaatst Ín het eerst volgende nummer van A7.cheoJogi.e en alleen dan wanneer de au-
teur van de reaktie accoord gaat met pubhcatie.

Red.
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