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DE LAATPALEOLITHISCHE EN MESOLITHISCHE SITES 81|
GELDROP (N.Br.). DEEL 2

door Jos Deeben

6. INLEIDING
Het voorliggende artikel is een vervolg op
het in 1994 gepubliceerde artikel over de
paleolithische en mesohthische sites in de
gemeente Geldrop (Deeben 1994). In het
eerste artikel is de hgging van het nederzet-
tingsterrein en de geschiedenis en meti`o-

EI

den van het archeologische onderzoek be-
sïá;kfT:|a:Sdïteíreáee|SïeosrE=ldá:Ëi:e3nGel-

Geldrop 3-0 en Geldrop 3-1 beschreven.
Geldrop 3 bestaat uit een vijftal sites

die zijn gelegen tussen de sites Geldrop 1
en Geldrop 2 (Deeben 1994: fig. 7 en 8). De
eerste site, Geldrop 3-1, is in augustus 1957
ontdekt door A. Wouters en in eerste in-
stantie slechts gedeeltelijk ondèrzocht. Het
onderzoek wordt in 1961 door amateur ar-
cheologen voortgezet; op verzoek van
Bohmers (BAI) graven ze proefsleuven in
de omgeving van het in 1957 onderzochte

Figuur 27  Het areaal dat tot en met 1961 door
middel van werkputten en zoekvlakken is on-
derzocht.

D
D

1        In het eerste artikel werd uitgegaan van een publikatie in drie delen, de omvang van de tekst alsmede de
vordering in beschrijving en analyse noodzaken een publikatie over meerdere delen
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terrein. Een opmerkelijke vondst hierbij is
de in steen gegraveerde vrouwenfiguur
(Bohmers & Wouters 1962, Dijkstra &
Groels 1983). Aansluitend wordt door het
Biologisch Archeologisch lnstituut in 1961
een opgraving ütgevoerd door middel van
een aantal werkputten en proefsleuven (fig.
27) (Bohmers 1961) waarbij vijf concentra-
ties aLrtefacten worden opgegraven: een ge-
deelte van Geldrop 3-1, Geldrop 3-2, Gel-
drop 3-3 en Geldrop 34. De aanwezi8heid
van een vijfde concentratie, Geldrop 3-0,
wordt pas later ontdekt (Deeben 1985,
1988). In totaal wordt een aaneengesloten
areaalvan437m2onderzochtVoordeja-
ren zestig behoort de opgraving tot één van
de weinige grootschalige onderzoeksprojec-
ten naar de paleolithische en mesolithische
bewoning. Helaas is over het verloop van

Foert=:á?rbzeos:ä±ráJ;Wmeigeenschriffih,.kein-
Bohmers en Wouters (1962) publice-

ren een gedeelte van de opgravingsresulta-
ten; een aantal artefacten uit de site Gel-
drop 3-1 en een verspreidingsplattegrond
van Geldrop 3-2. Een groot gedeelte van
hun pubhkatie wordt besteed aan de retou-
choir met vrouwenfiguur die in een proef-
vak ten oosten van Geldrop 3-1 is aange-
troffen2. De analyse van de overige opgra-
vingsresultaten laat een tijd op zich wach-
ten. De meest uitgebreide analyse van de
artefacten uit Geldrop 3 is gepubhceerd
door J.-G. Rozoy in 1978 (Rozoy 1978). Een
analyse van het vondstmateriaal en de op-

Figuur 28  Geldrop 3: Hgging van het in 1986
onderzodte areaal in relatie tot het eerder on-
derzochte gedeelte.

gravingsplattegrohden wordt vanaf het be-
Sn van de jaren 1980 uitgevoerd door de
auteu (Deeben 1985,1988).

Een behoefte aan nadere archeologi-
sche informatie over het nederzettingster-
rein van Geldrop 3 heeft tot gevolg dat in
de periode van 28 juli tot 24 augustus 1986

á::zgoeci:ä.ltTeiJyd=nFát|ttiorfä:rfope=e(ä:|ásr?=-
/Pausbaan/1986) is getracht om een in-
zicht te krijgen in de formatie van het ne-
derzettingsterrein en de stratigrafische po-
sitie van de in 1957 en 1961 opgegraven si-
tes. Tevens is geprobeerd om vondstver-
spreidingen, die volgens de opgravings-
gegevens uit de jaren zestig rúet geheel on-
derzocht zijn, aan te vullen. Het gaat hierbij
vooral om het gedeelte aan de zuidzijde
van Geldrop 3 (fig. 28). Tenslotte is getracht
om een indruk te krijgen van de represen-
tativiteit van de vondsten uit de jaren vijf-
tig en zestig, waarvoor een gedeelte van
het eertijds uitgegraven zand is gezeefd.

Het terrein van Geldrop 3 was he-
laas rúet meer geheel beschikbaar voor het
heronderzoek. Na de opgraving in de jaren
zestig zijn er op het terrein een viaduct, een
sloot en een aardgasleiding aangelegd, hier-
door was alleen het noordelijke en het zui-

1        Voor een uiteenzetting over de toegepaste opgravingsmethode zie Deeben l994.
2        De exacte ligging van dit proefvak ten opzichte van het overige onderzochte areaal is onbekend. Het

proefvak staat niet in figuur 27 aangegeven.
3       Het gaat te ver omhier alle mensen te noemen die eenbijdrage hebben geleverd aan het onderzoek

GE/PB/1986. Met naam dienen hier genoemd te wordem de heer Wil Berkers, tegenwoordig wethouder in
de gemeente Geldrop, die voor onderdak zorgde in het thans gesloopte Gemeenschapshuis van
Zesgehuchten. Rijkswaterstaat in Heeze en de heer Gijtenbeek van het Brabants Lmdschap die ons
toestonden een onderzoek op hun terrein uit te voeren, en Jan Groels uit Best die de vindplaats van zijn
venus aanwees.
Het graaf-, boor- en zeefwerk werd verzorgd door een aantal jaargangen IPP-studenten, Wil en Ria Elands
uit Tilburg, Gerard Fonteyn uit Duizel, Jan van den Eertwegh uit Endhoven, Jan Roymans uit Bladel en
Wijnand van der Sanden (Assen).
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delijke gedeelte beschikbaar (fig. 28)ï. h to-         randen zijn bedoeld om de locatie van het
taal zijn in l986 24 vakken van 2 x 2 meter            reeds opgegraven gedeelte te controleren
uitgegraven. De vakken liggen bimen en             (fig. 29), een inzicht te verkrijgen in de stra-
aan de randen van het in l957 en l961 on-            tigrafie en om onvolledige opgegraven
derzochte areaal (fig. 28). De vakken aan de         vondstverspreidingen aan te vullen. De

1        Het gebruikte meetsysteem sluit aan bij de punten die door de Rijksdienst voor het oudheidkundige
Bodemonderzoek (ROB) voor het onderzoek van de site Geldrop/ Aalsterhut/1985 zijn uitgemeten @eeben
1994: fig. 8). Het nulpunt van het meetsysteem ligt in het zuidwesten (fig. 28) en gaat uit van gridcellen of
onderzoekseenheden van twee bij twee meter. De locatie van het grid komt nagenoeg overeen met het grid
dat bij de beschrijving en analyse is gebruikt voor de Geldrop 3 sites. De locatie van de x-as (west-oost) van
beide systemen is identiek. De y-as (noord-zuid) van het meestsysteem GE/PB/86 verschilt 50 cm. Het grid
over Geldrop 3 bestaat uit gridcellen van 1 bij 1 meter en is aangebradt door medewerkers van het BAl en
door nrij voor de verdere analyse aangehouden. Vanwege de sterk veranderde landschappelijke situatie in
de directe omgeving van de sites en het gebrek aan gegevens over het in 1961 gebruikte meetsysteem was
het op voorhand rüet mogelijk de reeds onderzochte terreinen in het sinds 1985 gebruikte grid te passen.

5
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Fíguur 29  Geldrop 3: Oostprofiel van vak 234450 met daarin de grens tussen het in 1961 onderzochte
gedeelte (fig. 28) en de ongestoorde podzolbodem (foto: J. Deeben, 5 augustus 1986).

Figuur 30  Geldrop 3: Overzichtsfoto (vanaf viaduct Aalsterhut) tijdens de opgraving in 1986. De zeef
staat ten zuiden van de vakken 234450 en 236450 (foto: J. Deeben, 31 ju]i 1986).
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vakken binnen het onderzochte areaal be-
vatten de stort van de voormalige opgra-
ving en kunnen een indruk geven van de
nauwkeurigheid van onderzoek. De ver-
stoorde grond is met de schop uitgegraven
en het onverstoorde sediment met een trof-
fel, de Í7i sífw vondsten zijn driedimensio-
naal ingemeten. Het uitgegraven zand is
steekproefsgewijs (verstoorde grond) of in
zijn geheel (onverstoorde grond) gezeefd in
een zeef met een maaswijdte van 2 mm (fig.
30). Op twee plaatsen (fig. 28) zijn in ooste-
lijke richting machinaal sleuven van 2.5 m
breed aangelegd in verband met dikke pak-
ketten stuifzand (vanaf coördinaat 235451)
en omvangrijke verstoringen (vanaf coördi-

naat 238444).
Momenteel beslaat het onderzochte

areaal van Geldrop 3 ca. 545 m2 (fig. 3|).
Voor de beschrijving en analyse van het ne-
derzettingsterrein en de onderscheide sites
is gebruik gemaakt van een grid met cenen
van 1 bij 1 meter (zie noot 1 op p. 5). Bimen
het onderzochte gebied zijn, zoals vermeld
(voorlopig) vijf sites onderscheiden (fig.
31). Onder een site wordt hier een ruimtelij-
ke concentratie van artefacten of vondsten
verstaan die intem homogeen is en zich
daarmee differentieert van de omringende
aggregaties van materiële resten Qiertoe
worden ook grondsporen gerekend). De in-
teme homogeniteit is gebaseerd op: toege-
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paste technologie en stijl bij de vervaardi-
ging van de artefacten, de aard en toestand
van de gebruikte grondstoffen, de horizon-
tale en verticale verspreiding van de vond-
sten, de stratigrafische positie van de
vondsten en het aaneenpassen of reff£i.7ig
van artefacten. Niet alle criteria kunnen op
de verschiuende sites worden toegepast,
omdat de kwaliteit van de archeologische
gegevens per site varieert (Deeben 1994: ta-
bel 3). De grenzen die in figuur 31 tussen
de sites zijn getrokken zijn voomamelijk ge-
baseerd op typo-morfologische samenstel-
ling, de stratigrafische positie en de dicht-
heid in de verspreiding van de vondstenï.
Bij de bespreking van de individuele sites
zal worden aangegeven welke criteria in
het specifieke geval gebruikt zijn.

Een aantal artefacten is probleemge-
richt op gebruikssporen onderzocht. Dit on-
derzoek is uitgevoerd door drs. M.J.C.A.
Schretns (Faculteit der Pre- en Protohistorie
te Leiden). Er is een methode van gebruiks-
sporenonderzoek toegepast waarbij elemen-
ten van de Jow pozüer-techniek (Trin8ham ef
fl/. 1974. Odell 1977) en de #i.gh powe7.-tech-
niek (Keeley 1980, VaLn Gijn 1990) zijn ge.h-
tegreerd. Onder de stereo-microscoop
(vergrotingen 10 tot 160x) is vastgesteld of
de artefacten zijn gebruikt en wat de uitge-
voerde beweging en de aard van het be-
werkte materiaal is. Vervolgens is dit geve-

rifieerd onder een opvallend-1ichtmicro-
scoop (vergrotingen van 150 tot 560x) en ge-
tracht de exact uitgevoerde activiteit vast te
stenen. Dit bleek echter vaak rúet mogelijk
doordat gebruiksglans vanwege post-depo-
sitionele beschadigingen onzichtbaar is ge-
worden.

In sommige gevallen zijn de gege-

=;fesiá=e5g?t3:tátait?tndeencdhF-Ïïdt?äïf:x2)
methode. Hiervoor is gebruik gemaakt van
het computerprogramma Fisher 3.0 dat ook
geschikt is voor steekproeven met geringe
aantallen (Verbeek & Kroonenberg 1990).
BijdetoepassingvandeX2-toetswordter
hier vanuit gegaan dat wanneer de (ge-

;c:aarftgee'nsoigeïcv=rgcehkiee:::äí=-o;1ÍiJqne2.

7. GELDROP 3-0
De site Geldrop 3-01igt in het noordweste-
lijke gedeelte van Geldrop 3 (fig. 31). De
site is pas als een aparte eenheid onder-
kend bij de analyse van het vondstmateri-
aal en de plattegronden (Deeben 1985,
1988). Met de aanduiding Geldrop 3-0 past
de site in de cijferreeks waarmee de Gel-
drop 3 sites worden aangeduid3.

Het onderzoek in 1961 heeft slechts
een geringe hoeveelheid archeologische ge-
gevens opgeleverd. Naast een versprei-
dingsplattegrond4zijnuitsluitenddeste-

1        De gebruikte intervallen voor de fiequentielijnen zijn, met uitzondering van de isolijn van l en 5 vondsten
per gridcel, niet voor iedere site gelijk. De frequentielijnen zijn zodanig gekozen dat de dichtheid en vorm
van de verspreiding zo optimaal mogelijk wordt weergeven (zie ook: Newell & Dekin 1978).

2       Deze onderzoekingen werden gesteund door de stichting voor Archeologisch chderzoek, die wordt
gesubsidieerd door de Nederlandse organisatie voor WetenschaprBlijk Onderzoek (NWO).
Velen zijn in de loop van tijd behulp2aam geweest bij de tot standkoming van dit artikel. Speciale dank gaat
uit naar A.M. Wouters en het Biologisch Archeologisch lnstituut (BAD voor het beschikbaar stellen van de
documentatie en het vondstmateriaal. Drs. Willem Beex (IPP-onderzoeker) voor de hulp bij het
vervacmdigen van de (Autocad-)afbeeldingerL Damiaan Renkens (UvA-Bron) en ftrt Brouwenstijn (UVA)
voor het scannen en monteren van de opgravingsplattegrond van Geldrop 3-1. Drs. Marc Ydo (UvA) voor
de foto's van de voorwerpen en, tenslotte, drs. Marie José Schreurs ¢aculteit der Pre- en Protohistorie te
Leiden) voor de gebruikssporenanalyse en opmerkingen bij de tekst.

3        De coördinaat van de site is l63.4® x 378.195.
4        In de gepubliceerde tabel over de archeologische gegevens @eeben l994: tabel 3) stmt aangegeven dat een

plattegrond van de vondstverspreiding van Geldrop 3-0 ontbreekt, riiaar dit is onjuist.
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nen artefacten aanwezig. Gegevens over de
stratigrafie en een absolute datering ontbre-
ken. De site is in 1961 aangetroffen h de
werkputten 1 en 2 (fig. 27). Uit een schema-
tische overzichtsplattegrond van het BAl is
op te maken dat de westkant van de site
(de 501-gridcellen) is verstoord. Vermoede-
lijk is de verstoring het gevolg van grond-
werkzaamheden aan de nabijgelegen weg
(Deeben 1994: figuur 8).

De grens (fig. 31 en 32) met de zui-
delijk gelegen site Geldrop 3-1 is bepaald
op basis van de horizontale verspreiding
van de artefacten, de verkleuring van het
vuursteen en indirecte aanwijzingen voor
een verschiuende stratigrafische positie. De
grens tussen beide sites ligt op de overgang
van y-coördinaat 123 naar 124. De Geldrop
3-0 site omvat 30 gridcellen, die ten noor-

S|án-V=feenlo2p3p51:rl;Íagket:,fiza2=emn2ï,`|knbdei-t
gebied staan op de opgravingsplattegrond

129

128

127

126

125

124

123

316 vondsten ingetekend, verdeeld over 29
gridcellen. Van de vondsten zijn er 259 ge-
nummerd, en 57 bezitten geen vondstnum-
mer. Van de genummerde artefacten zijn er
nog 238 in de BAI-collectie aanwezig.

7.1 De stratígrafie
ln 1986 is ten zuidoosten van de concentra-
tie een vak (230-455) uitgegraven dat ligt
op een grens van de werkputten 1, 3 en 15
uit 1961 (fig. 27 en fig. 33). Een onverstoord
profiel in de noordkant van het vak is ech-
ter niet aangetroffen. Het gehele vlak bleek
tot in de B-horizont en lokaal tot op de B/C-
horizont te zijn uitgegraven, in hoogte ca.
23.00 tot 22.85 m +NAP. In de resterende 8,
B/C en C-horizont van deze haarpodzol

Lfi;8f.f:£i.aËe8::Thve°tnvdasíeenri"gssíïsae=c8ee=t.
risch ten opzichte van de concentratie ligt,
kan op basis van het in 1961 uitgegraven ge-
deelte geconcludeerd worden dat het me-

150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517

1        De erige vondst uit dit vak is een kernvernieuwingsstuk uit het verstoorde zand.
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Fíguur 33  Geldrop 3-0 en Gel-
i           i           i           i           i           i           i           i           i        drop3-1:I.ocatie vandeinl986

227   228   229   230   231   232   233   Z34   235    uitgegravenvakkenenprofielen.

rendeel van de vondsten vermoedehjk in
de ®ovenkant) van de B-horizont en moge-
hjk ook in de A2-horizont heeft gelegen.
Een aanwijzing voor een positie in de B-ho-
rizont van een aantal artefacten, is een don-
kerbruine tot zwarte kleur van de cortex.
Een dergehjke verkleuring is in het alge-
meen een aanwijzing voor een positie in de
82-horizont. Wanneer de veronderstelling
over de stratigrafische positie juist is, dan
zal het vondstniveau boven ca. 23.00 m

+NAP hebben gelegm.

7.2 De materiële cultuur
De typologische samenstelling van de site
Geldrop 30 (tabel 23) is gebaseerd op de
nog beschikbare genummerde vondsten;

gbïïïi?Í=Ë3èaágá718.#úe=e:ïeïeï::-
minaties op de opgravingsplattegrond juist
zijn, bestaat het ontbrekende materiaal
voomamelijk uit klingen en afslagen. Naast

De ongenummerde artefacten uit het gebied van Geldrop 3Ü konden niet meer achterhaald worden, omdat
alle vondsten uit werkputten 1 en 2 (fig. 27) gezamenlijk bewaard zijn

10
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230-455

VVEF«TUIOEN N %
Steilgeretoucheerdekling 1 4.3
Steker ä

aa-stekor 1 4 3
Schrabber È€ïÏÏÏÏSÏ !ïïïïïïïï ï

enkelvoudige korte eindschrabb® 2 8 7
Afgeknot ailefáct ÏÏÏÏÏÏSÏÏ

_ÏiiïïË
Ï

afgeknotte afslag 12
`ËiË!Ëiäïï

afgeknotte kling •ÏËii!iïi!ii

Totaal 3 13
G eretou ch eerde artefacten !Ëëtë!!!Ï ::S§ï?:*è§i:§

geretoucheerdo afslag 1022

iít:.geretouche®rde kling
geretouchoo rd k®mvemiouwingsstuk

Totad í, 60.9
O ekerfd artefact

gekeride kling 2 8. 7
TOTAAL 23 99.9

AFVAL N %
Brok 1 0.5
Deco rtificatie artefact 4 1.9

Kem äëèèèbst§ :ïè.§ëSÈS€ëÈè

klingkem 2 slagvlakken 1 0.5
Kemvemieuwihgsstuk 11 5.1
Afslag 105 48.8
Kling 91 42.3
Stekerafslag 2 0.9
Totaal 215 100

dit afval staan op de plattegrond ook nog

:i:bsrËlitien-heá:::eukeecrtifeTËeegteavs=e'mbfíffe
bestaat uit 13 categorieën artefactm: zes ca-
tegorieën werktuigen en zeven die be-
noemd zijn als afval (tabel 23).

Alle artefacten zijn vervaardigd van
vuursteen waarbij Maas- of terrasvuursteen
(type 510) met ruim 96% overheerst (tabel
24). De zwart/ grijze doorschijnende vuur-
steen is slechts met acht artefacten vertegen-
woordigd. Het Maas-vuursteen bestaat
voomamelijk üt lichtgrijze tot donkergrij-
ze, overwegend fijnkorrelige vuursteen
waarvan de cortex verweerd is. Enkele arte-
facten tonen een rolsteenpatina. Het vuur-
steen is nauwelijks door bodemvomíng
van kleur veranderd; slechts de cortex op

Tabel 23 Geldrop 3-0: typologisde samenstel-
ling van het assemblage.

1        Vanwege de onzekerheid over de juiste benoeming zijn beide artefacten riet in de typologische täbel
opgenomen.

11
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510 517
N N

Stei lgeretoucheerde kling 1 0
Steker 1 0
Schrabber 2 0
Afgeknot artefact 3 0
Geretoucheerd artefact 12 2
Gekerfd artefact 2 0

Totaal 21 2

Brok 1 0
Decortificatie artefact 4 0
Kern 1 0
Kernvernieuwingsstuk 10 1

Afslag 104 1

Kling 88 3
Stekerafslag 1 1

Totaal 209 6

Tabel 24  Geldrop 3-0: Verdeling van catego-
rieën artefacten naar "ursteensoorten (510=
Maasvuuisteen, 517=zwart/ grijze vuuisteen).

Compleet Gebroken
Steilgeretoucheeide kllngSteker 0 1

0 1

Schrabber 1 1

Atgeknot artetäct 2 1

Geretoucheerd artelact 7 7
Gekerfl artelact 0 2

Totaal 10 13

Tabel 25  Geldrop 3-0: Verdeling werktuigen
naar compleet en gebroken.

Onverbrand Verbrand
Steilgeretoucheerde kllngSteker 1 0

0 1

Schrabber 2 0
Algeknot artelact 3 0
Geretoucheerd aitefact 13 1

Gekerfd artefact 2 0
Totaal 21 2

Brok 1 0
Decortiflcatie artetact 3 1

Kem 1 0
Kemvemieuwingsstuk 11 0
Afslag 91 14

Kllng 87 4
Stekeraklag 2 0

Totaal 196 19

Tabel 26  Geldrop 3-0: Verdeling artefacten
naar onverbrand en verbrand.
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een aantal artefacten is veelal donkerbnrin
tot zwart gekleurd.

Het aandeel werktuigen in het as-
semblage bedraagt 9.7% . Het aantal speci-
fiek gemodificeerde werktuigen is beperkt
tot een steilgeretoucheerde kling (fig. 35 no.
1), een steker (fig. 35 no. 2), twee schrab-
bers (fig. 35 no. 3 en 4) en drie afgeknotte
klíngen (fig. 35 no. 5 en 6). Deze catego-
rieën omvatten slechts 30.4% van het totaal
aantal werktuigen. Het merendeel van de
werktuigen bestaat urit slechts marginaal be-
werkte klingen, afslagen en kemvemieu-
wingsstukken (fig. 35 no. 7-11 en fig. 36 no.
5). Behalve deze werktuigen zijn er vier af-
slagen, elf khngen (fig. 35 no. 12-15, fig. 36
no. 1-4, 11, 12) en twee kemvemieuwings-
stukken met gebruiksretouche, deze zijn in
tabel 23 bij de respectievelijke categorieën
afval ondergebracht. De kling (fig. 35 no.
14) vertoont gebruiksretouche en een ge-
deeltelijke afron- ding van de werkrand.
Een microscopische bepaling van het mate-
riaal waarop de kling gebruikt is, is niet
meer mogelijk omdat het artefact door post-
depositionele processen een sterke glans
heeft gekregen.

Het merendeel (56.5°/o ) van de werk-
tuigen is gebroken (tabel 25), waarvan een
aantal, zoals een geretoucheerd kemver-
nieuwingsstuk (fig. 35 no.16), een gekerfde
kling (fig. 35 no. 9) en artefacten met ge-
bruiksretouche (fig. 35 no. 13 en fig. 36 no.
2) konden worden gepast (tabel 27). Opval-
1end is dat telkens het distale gedeelte met
een lengte Jan 1 tot 2 cm van het artefact is
afgebroken. Het is rúet duidelijk of de arte-
facten intentioneel gebroken zijn of dat de
breuk is veroorzaakt door gebruik. De dis-
tale gedeelten vertonen nooit met het blote
oog waameembare sporen van gebruik. Op-
merkelijk is dat deze aaneenpassende frag-
menten altijd binnen een afstand van 25 cm
van elkaar liggen (zie ook paragraaf 7.3).

In totaal zijn 18 artefacten (7.6% ) ge-
past; ze bestaan alle uit passingen van 2 ar-
tefacten. Zes keer passen gebroken stukken
aaneen (tabel 27). Driemaal passen de arte-
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Figuur 35  Geldrop 3-0: tekeningen van artefacten. 1 steflgeretoucheerde kling, 2. aai5teker, 3 en 4 kor-
te eindsdhrabber, 5 en 6 afgeknotte klíng, 7 geretoucheerde aíslag, 8 geretoudeerde ]díng, 9 en 10 ge-
kerfde kling, 11 geretoucheerdeklíng, 12-15 klingen met gebruiksretoude, 16 geretoudeerd
kemvemieuwingsstuk, 17 stekeraíslag, 18 kem, 19 passende afslagen.
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Fíguur 36  Geldrop 3-0: 14 klingen met gebruiksretoudhe, 5 geretoucheerd kemvemieuwingsstuk, 6-9
kling, 10 stekeraí51ag, 11 gebruikt kemvernieuwingsstuk, 12 gebruíkte kling
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Afgeslagen Gebroken Verbrand
Geretoucheerd artefact 0 1 0
Gekerfd artefact 0 1 0

Totaal 0 2 0

Afslag 4 3 0
Kling 1 7 0
Stekeratslag 1 0 0

Totaal 6 10 0

facten op elkaar, waarbij de achterliggende
handeling het afslaan van artefacten of de
modificatie van halfprodukten cq. werktui-
gen is. De op elkaar passende afgeslagen ar-
tefacten wijzen niet op de produktie van
klingen of afslagen van kemen maar eerder
op het onderhoud of vormgeving van een
kem (fig. 35 no. 18) en de produktie van
een werktuig (fig. 35 no. 17). In het laatste
geval gaat het vermoedelijk om de produk-
tie van een steker waarvan een afslag en de
stekerafslag zijn teruggevonden.

7.3 Het verspreidingspatroon
De frequentielijnen die de vondstversprei-
ding representeren, laten zien dat de site in
het westen niet compleet is (fig. 31 en 32).
Dit is ongetwijfeld veroorzaakt door de eer-
der genoemde verstoringen. Hoewel de
vondstdichtheid gering is, loopt de ver-
spreiding van de vondsten in het zuiden
over in die van Geldrop 3-1 (fig. 31). De

á:::d;ec:.ïf:ztierT.ag:naof:giegetuzsos::bdee-
meest nabijgelegen gridcellen met een
groot aantal vondsten (gridcel 504-126 met
49 vondsten en gridcel 508-121 met 102
vondsten) bedraagt 6.5 m. Bij de bepaling
van de grens tussen de beide sites is, zoals
eerder opgemerkt, voomamelijk gebruik ge-
maakt van de kleur vuursteen. Er zijn, wel-
iswaar indirecte, aanwijzingen voor een

Tabel 27  Geldrop 3J): Passende artefac-
ten naar type en aard van de breuk.

verschillende stratigrafische positie van de
vondstniveaus in beide sites (zie paragraaf
7.1 en 8.2). Een poging tot refitting van arte-
facten uit beide sites leverde geen resultaat
op. CP basis van het bovenstaande loopt de
grens tussen Geldrop 3Ú en de site 3-1 aan
de zuidkant van de 124 gridcellen (fig 32).
De site Geldrop 3-0 omvat 30 gridcellen
waarvan er 29 vondsten bevatten. De ge-

gadadáToe.5V=:é::::C(:ËiË.Ï;)r2Ïj:cále:::e
vondsten liggen in de vakken 502-126 (60
artefacten) en 504-126 (49 artefacten). De

ÏJ,nn:iw;rï::::Ëig;oe:ná91:edneefimegsuzeíge-
ovale vorm (fig. 32) met een afmeting van 5

io:o:si:etetiït:|ei:Já-Tjä:nË4Fo:t:o:n:áo;tgie:?::ee:n2
is zichtbaar dat de site bestaat uit twee clus-
ters artefacten (fig. 32). Beide clusters ko-

Totaal vondsten Opp. in m2
frequentie 5 15.43
frequentie 10 10.77

Totaal werktuigen
frequentie 1 9.39
frequentie 2 4.33
frequentie 3 1.66

Tabel 28  Geldrop 3-0: Oppervlakte van de
vondstverspreiding bínnen versdíllende fre-
quentielijnen.

1        De relatief lege zone kan vertekend zijn doordat de opgravingstekening van Geldrop 3-1 die in l957 is
vervaardigd door Wouters later is ingepast in de opgravingstekening van het BAl uit 1961 (zie verder
hoofdstuk 8).

2       Bij de berekening van de dichtheden is uitgegaan van alle op de plattegrond ingetekende vondsten (n=316).
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Figuur 37 Geldrop 3-0: Frequentielij.nen van het aantal werktuigen per m2.

1500  I   5rJi   15ÜÉ  I  Fjo3150415Íj515ob  150715o81  =u:ig  15ici   I   Lm   1  ïi['  1  =ii  :=t  1  'm   I  5i51  C.iÉ,15i7

::g:|;:f:8;eGnei:::Ë2:-°:Frequentiehjnenvanhettobdaantalvondstenenhetgebiedmetüjfverbran_

16



ARCH£oLOGJ£, No.6, 1995

men overeen met de vakken met de meeste
vondsten.

De gemiddelde dichtheid van werk-
tuigen binnen het gehele areaal van Gel-
drop 3-0 bedraagt 0.76 per gridcel (o=1.17).
De 23 werktuigen zijn verspreid over 12
vakken (fig. 37),. het gemiddelde aantal in
die vakken is 1.92 (o=1.08). De gridcel 503-
127 bezit met vier werktuigen het grootste
aantal. Het gebied waarin de werktuigen
zijn aangetroffen is eveneens ovaal van
vorm, met een ``annex" in het noorden. De
ovale vorm wordt duidelijker bij hogere
werktuigdichtheden (fig. 37). De afmetin-
gen van het gebied dat omsloten wordt

tde::Léeétno;pe:rkvTaï£Ë:ár=:striJï;34ó5mb2íj(:aFee|-
28). De ligging en de oppervlakte van het
gebied dat omsloten wordt door de fre-
quentielijn van 1 werktuig komt groten-
deels overeen met de verspreiding van 10
vondsten per m2 (tabel 28, fig. 32 en 37). In
de verspreiding van de werktuigen is geen
onderscheid in aparte clusters waameem-
baar zoals bij het totaal aantal vondsten.
Hoewel er geen significant verschil bestaat
tussen de verspreiding van het afval en aan-
tal werktuigen per gridcel (X2=18.624,
df=28, geschatte significantie=0.9093) bevat-
ten beide clusters minder werktuigen dan
verwacht. De vakken tussen de clusters be-
vatten daarentegen meer werktuigen dan
verwacht]. In het gebied van Geldrop 3-0 of
in de directe omgeving zijn, voor zover be-
kend, geen grondsporen aangetroffen. Een
aanwijzing voor een eventuele vuurhaard
kan gevonden worden in de locatie van ver-
brande artefacten. Slechts een gering aantal

(n=21) van de artefacten is verbrand (tabel

;%.r2a7mhvstïbïJnadehelft(n=9)mgridcei
Figuur 38 toont de ligging van het

íe2?íÈdetïseto;Ljfaï::bdrTa€ed::tee::Cnt::nptieartie
verbrande artefacten juist noordelijk van de
splitsing tussen beide vondstclusters ligt.
Mogelijk heeft in het gebied van gridcel
503-127 een vuurhaard gelegen en zijn de
zuidwestelijke en zuidoostelijke clusters
het gevolg van activiteiten in de nabi}heid
van de vuurhaard. In de zuidwestelijke
cluster komen naast een gekerfde kling al-
1een geretoucheerde klingen, afslagen en
kemvemieuwingsstukken voor. h de zuid-
oostelijke cluster zijn dezelfde typen aanwe-
zig, aangevuld met een afgeknotte kling en
een steker. Een vergelijking van de werktui-
ginhoud tussen beide clusters geeft geen

Ë¥jí=iLvá:s8#3txD2f?.gros'pdrfeíáigevsíhat-
de werktuigen tussen beide clusters ver-
toont een continu verloop (fig. 37), de tus-
senliggende gridcellen (503-126 en 503-127)

:eLat::ancreanaito:e=teoeu:chiearf;e::4:fg;ïao-t-
sis van de gegevens over de werktuigen is
het niet mogelijk om het gebied ten zuiden
van de vermoede vuurhaard verder in te
delen in activiteitsgebieden.

De verspreiding van de passende ar-
tefacten (fig. 39) laat zien dat de passende
afgeslagen artefacten voomamelijk in het
westelijke gedeelte van de site liggen. De
verspreiding van de gebroken passende ar-
tefacten is relatief willekeurig. Ze hggen
vrijwel altijd binnen de frequentielijn van

1        Gridcel 503-126 bevat drie werktuigen terwijl volgens de x2-test het verwachte aantal l.7 werktuig is,
gridcel 503-127 bevat er vier terwijl er 2.5 verwacht worden.
De verbrande artefacten omvatten ruim 31 % van de tot deze gridcel herleidbare artefacten Uit de gridcel
zijn 34 vondsten bekend, vier artefacten zijn ongenummerd en één genummerd artefact is niet meer
aanwezig.

feertn:::=ïït:isgesnstbueíË?ncl;ätredr=ás=ke:;eetvságáfi#i2T5ïfïe3r'g:sgáraettt:us:ägfri:=ïfo::,5#:lagenen
ln deze gridcellen horen ook de vermiste spits en steker thuis.
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Figuur 39  Geldrop 3-0: De verspmiding van passende vuurstenen artefacten.

20 vondsten per m2. Opvallend is het ver-
schil in afstand tussen de passende artefac-
ten. De fragmenten van de passende ge-
broken artefacten blijken altijd binnen een
afstand van 25 cm van elkaar te liggen. De
passende afgeslagen artefacten hggen alle
op een afstand van 1.20 tot 1.50 m. van el-
kaar. Hoewel de breuk van artefacten ook
veroorzaakt kan zijn tijdens de produktie
van bv. klingen en afslagen, lijkt het hier
waargenomen patroon eerder te relateren
aan intentionele breuk of een breuk tijdens
het gebruik (zie ook paragraaf 7.2).

7.4 Conclusie
De site is door het gebrek aan spitsen moei-

lijk te dateren; de bewerking van de vuur-
steen en de gemodificeerde werktuigen wij-
zen in de richting van een vroegmesolithi-
sche datering. Het aanwezige vuursteenma-
teriaal en de bewerking ervan lijkt het
meeste op dat van de site Geldrop 3-3ï.

Geldrop 3-3 kan op typologische
gronden in het Vroeg-Mesolithicum geda-
teerd worden. hdien een vroegmesoüthi-
sche datering voor Geldrop 3-0 de juiste is,

:séíespïËg=Ë;kaen:n-díeDïtghkädnva=ws:Ë;Ï:b
het gevolg zijn van het feit dat de site rúet
geheel onderzocht is. Hoewel het versprei-
dingspatroon niet compleet is, is de site ver-
moedehjk niet veel groter geweest. In wes-

1        De categorie spitsen van Geldrop 3-3 omvat zes b-spitsen, een vierhoek en twee onidentificeerbare
microspitsen Aanwijzingen voor een latere mesolithische datering, zoals het gebruik van
Wommersom-kwartsiet, zij n afwezi g.
Hierbij wordt aangenomen dat er oorspronkelijk inderdaad een spits is gevonden. In de meeste gevallen is
het aantal spitsen in dergelijke kleine sites aanzienlijk hoger Q'rice 1978).
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telijke richting verrindert de vondstdicht-
heid duidelijk. Mogelijk zijn ook de relatief
heterogene samenstelling van het assembla-
ge, het geringe aantal specifiek gemodifi-
ceerde artefacten en de spaarzame aanwij-
zingen voor vuursteenbewerking een indi-
catie voor een geringe omvang.

De samenstelling van het assembla-
ge is het gevolg van de specifieke rol van
de site in vroegmesolithisch nederzettings-
systeem. In het assemblage ligt een sterke
nadruk op de categorie geretoucheerde ar-
tefacten (60.9% ), het aandeel specifiek ge-
modificeerde artefacten (bv. steilgeretou-
cheerde klingen, stekers, schrabbers en af-
geknotte klingen) is met 30.4% gering. Gel-
drop 3-0 vertoont enkele overeenkomsten
met het door Newell (1973, 1975) beschre-
ven nederzettingstype C. Volgens Newell
(1973: 402) heeft het verspreidingspatroon
van de werktuigen een ronde vorm en vari-
eert de afmeting (lengte en breedte) van die
verspreiding van 2.5 bij 1.5 m tot 4.3 bij 3.5
m. Het aantal werktuigen varieert van 6 tot
37. Newell (1973: 405) kent dit type neder-
zetting in het nederzettingssysteem een on-
dergeschikte rol toe. De nederzettingen
worden voor een korte periode bewoond
door een gedeelte van de groep met als
doel in de (voedsel)behoefte van de gehele
groep te voorzien. Hoewel in de site Gel-
drop 3-0 de ronde vorm van de versprei-
ding van werktuigen en de afmeting (4.5 bij
4 m) enigszins afwijken, ligt het aantal
werktuigen (n=23) binnen het door Newell
gedefinieerde bereik. Newell stelt verder
vast dat dit type nederzetting voorkomt als
een enkelvoudige, een dubbele (met een
haard in het midden) of een drievoudige
concentratie. Op basis van de verspreiding
van het totaal aantal vondsten zou het bij
Geldrop 3-0 om een dubbele concentratie
kunnen gaan met een mogelijke vuurhaard
juist ten noorden van beide concentraties

1        De coördinaat van de site is l63.414 x 378.189.

19

(clusters). In de verspreiding van de werk-
tuigen zijn dergelijke clusters niet waarge-
nomen, de zuidkant van de veronderstelde
vuurhaard vertoont een continue versprei-
ding van werktuigen.

8. GELDROP 3-1
De site Geldrop 3-1 ligt in het westen van
het opgegraven areaal van Geldrop 3 (fig.

álo)árDÄ.s#eol:,:rsa|TÏ?:r:t:9i7s,o=táeekjordt
alleen het gedeelte onderzocht dat direct ge-
vaar loopt door grondwerkzaamheden. On-
der relatief moeilijke omstandi8heden wor-
den door Wouters, geassisteerd door de
Broeders Theogenes en Eusebius (Bohmers
& Wouters 1962: 3), een groot aantal artefac-
ten verzameld en ingetekend. In het voor-
jaar van 1961 wordt door amateur~archeo-
logen een proefonderzoek uitgevoerd in de
omgeving van Geldrop 3-1. Later in dat
jaar wordt het resterende deel van de site 3-
1 door het BAl opgegraven. De fasering in
het onderzoek, de verschiuende opgra-
vingsomstandigheden en de wijze waarop
de gegevens na de opgraving bewaard zijn,
heeft belangrijke gevolgen voor de aard en
kwaliteit van de archeologische gegevens.
h paragraaf 8.1 wordt ingegaan op de ar-
cheologische gegevens zoals die tijdens de
campagnes van 1957, 1961 en 1986 verza-
meld zijn. Daama worden achtereenvol-
gens de stratigrafie, de materiële cultuur en
de ruimtelijke verspreiding van de vond-
sten beschreven.

8.1 De formatie van de archeologische ge-
8evens
Uit een verslag van de opgraving uit 1957
(Bohmers & Wouters 1962: 3, Van Noort &
Wouters 1987: 105 ev.) blijkt dat de opgra-
vingsomstandigheden door de beschikbare
tijd en de aangerichte vemielingen verre
van optimaal waren. Desalniettemin wor-
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Figuur 40  Geldrop 3-1 : Verspreidingsplattegrond van de vondsten (tekening: Biologisd
Ardeolo gisch hstituut).

den een groot aantal vondsten verzameld
en op een plattegrond geregistreerd. Deze
in 1957 vervaardigde plattegrond is ti`ans
niet meer beschikbaar waardoor het niet
meer mogelijk is om de individuele vond-
sten op de plattegrond te lokaliseren. De
thans vermiste plattegrond is later wel met
verschinende symbolen voor de diverse ca-
tegorieën artefacten in het 'net' getekend en

gemonteerd in het in 1961 onderzochte are-
aal. Figuur 40 toont deze plattegrond waar-
bij het grote aaneengesloten vlak binnen de

ÏIC.eEïgd:evtoïdlsg:=rosËg:|gávgeä|geíe|e5ä'
buiten de gearceerde randen, is vastgesteld,
blijkt dat tijdens de campagne in 1957 de
site Geldrop 3-1 vrijwel compleet is onder-
zocht. De vondsten die in 1961 in de perife-

1        De gearceerde gebieden van geringe omvang buiten dit gebied zijn verstoringen die vemoedelijk niets met
de opgraving uit 1957 te maken hebben.
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rie van de vondstverspreiding zijn aange-
troffen, kunnen door de vondstnummers
wel gerelateerd worden aan de versprei-
dingsplattegrond.

De site Geldrop 3-1 is voor deze stu-
die afgebakend op basis van de typologi-
sche overeenkomst van de vuurstenen arte-
facten, de patinering van de vuursteen en
het verloop in de dichtheid van de vondst-
verspreidíng (fig. 31).

De belangrijkste bron van informa-
tie over de site vormen de vondsten. De in-
formatie is afkomstig van artefacten in de
BAI-collectie, teuijsten van Bohmers uit
1958 en de publikaties van Bohmers en
Wouters (1962), Rozoy (1978: 118-126) en
Taute (1968:151-152). Een groot aantal teke-
ningen van de vondsten is gepubliceerd
door Bohmers en Wouters (1962). Een ver-
gelijking tussen de artefacten in de BAI-col-
lectie en de door Bohmers en Wouters
(1962) afgebeelde artefacten is aangegeven
in tabel 29. Uit deze tabel blijkt dat tenmin-
ste 7.6% van de werktuigen niet meer in de
BAI-collectie aanwezig is.

De tellijst van A. Bohmers uit maart
1958 vermeldt 223 bewerkte stukken en
2417 stuks afvalï. Op de tellijst ontbreekt
het merendeel van de vondsten die in tabel
29 bij de overige gebruikte artefacten (slag-
steen, retouchoir ed.) zijn ondergebracht.
Het relatieve aandeel van de door Bohmers
getelde categorieën werktuigen vertoont
een sterke overeenkomst met het totaal aan-
tal in tabel 29. Het verschil tussen het aan-
tal bewerkte stukken van Bohmers' teuijst
en het aantal in tabel 29 wordt hoofdzake-
lijk veroorzaakt doordat in de tabel ook de
vondsten van het onderzoek uit 1961 zijn
verwerkt en een verschfl in de determinatie
van de vondsten. Een groot verschíl is ech-
ter aanwezig tussen de hoeveelheid afval
(n=704) in tabel 29 en het door Bohmers ge-
telde aantal (n=2417); slechts ca. 29°/o van

WERKTUIGEN A 8 Totaal
N N N

Spits Ïïïïi:!::i:?:;ËïÏïï
•ÏÏïÏÏïSS§§;:;;iïï!i±

l|ongerspitssteelspitsgekeridespits 2 0 2
18 1 19

3 0 3
a-spits 4 0 4
b-spits 33 6 39

asymmetrische vierhoek 3 0 3
rhombisch trapezium 1 0 1

gelijkbenige driehoekongelijkbenigedriehoekonidentificeerbaremicrospits 1 0 1

4 0 4
3 0 3

top van spíts 2 1 3
onderkant van spits 3 0 3

Totaal 77 8 85
Steilgeretoucheerde klingBoor 11 0 11

1 0 1

Steker 29 3 32
Combinatiewerktuig 7 0 7
Schrabber 61 6 67
Afgeknot artefact 42 3 45
Geretou cheerd artefiict 23 0 23
Gekertd artefactOverigegebruikte artefactenslagsteen 7 2 9

:Ï:¥:?::;:Ï;*j;JÍítï ïÏïÏÏÏ:ïï:ïÍS§€;:

1 0 1
retouchoir 2 0 2

steen met groef 4 0 4
versierde steen 1 0 1

rondelle 3 1 4
versterde rondelle 1 0 1

benen spits 1 0 1

oker met slijpsporen 8 0 8
Totaal 21 1 22

TOTAJu- 279 23 302

AFVAL A 8 Totaal
N N N

Brok 3 0 3
Deco rtifi catie artefact 4 0 4
l{ern 25 0 25
Kernvernieuwingsstuk 53 0 53
Afslag 98 0 98
Kling 378 0 378
Stekerafslag 14 0 14

TOTAAL 575 0 575
Overige materialen ií.!:SáSïË§á§äï8§

brok oker 75 0 75
brok grofkorrelige zandsteen 8 0 8

rendierkiezen 2 0 2
bot 44 0 44

TOTAAL 983 23 1006

Tabel 29  Geldrop 3-1: Vergelijking van (A) de
collectie artefacten van het BAl en (8) de afge-
beelde artefacten in de publikatie van A. Boh-
mers en A. Woutem (1962) maaLr riet aanwezig
in de conectie van het BAI.

1        De tellijsten van Dr. A. Bohmers bevinden zich in het archief van het BAI.

21



ARcf]£oLmr£

WERKTUIGEN A 8
N N

Spits 85 175
Steilgeretoucheerde kling 11 0
Boor 1 0
Steker 32 29
Combinatiewerktuig 7 0
Schrabber 67 51

Afgeknot artefact 45 0
Gereto u cheerde artefacten 23 29
Gekerfd artefact 9 2
Overige werktu igen 22 0
TOTML 302 286

AFVAL A 8
N N

Brok 3 0
Decortificatie artefact 4 0
Kern 25 29
Kernvernieuwingsstuk 53 0
«slag 98 1193
Kling 378 358
Stekerafslag 14 0
TOTML 575 1580
Overige materialen

brok oker 75 51
brok grofkorrelige zandsteen 8 6

rendierkjezen 2 1

bot 44 3
Tolaal 129 56

TOTML 1006 1927

Tabel 30  Geldrop 3-1: Vergelijking van (A) de
typologische samenstelling van de BAI{ouectie
en de door Bohmers en Wouters (1962) gepubli-
ceerde tekeningen en (8) de aantallen op de uit-
gewerkte plattegrond.

het afval is nog aanwezig. Bohmers' tellijst
geeft aueen informatie over het aantal ker-
nen (n=27) en het aantal klingen (n=587).
Hieruit is op te maken dat alle kemen be-
waard zijn en ruim 65% van de klingen. De

artefacten die verdwenen zijn, bestaan
waarschijnlijkvoomamelijkuitafslagenï.
Een verschfl is eveneens aanwezig tussen
het aantal vondsten op de opgravingsplatte-
grond (fig. 40) in vergelijking met de vond-
sten in de BAI-collectie en de door Bohmers
en Wouters (1962) afgebeelde artefacten (ta-
bel 30).

Helaas is voor weergave van de
vondsten op de plattegrond slechts een be-
perkt aantal symbolen gebruikt, waardoor
de plattegrond (tabel 30, kolom 8) moeilijk
vergelijkbaar is met de typo-morfologische

Ä)q:Ëe:::tidie;:trekfït::n(::edLe3:'Lak£::m
grond is voor de meeste categorieën lager
dan er bekend zijn; dit wordt ongetwijfeld
mede veroorzaakt doordat niet alle vond-
sten zijn ingemeten ('losse vondsten')3. Een
opmerkelijke en onverklaarbare discrepan-
tie is aanwezig tussen het aantal spitsen op
de plattegrond (n=175) en het aantal be-
schikbare spitsen (n=85). Het afval is op de
plattegrond ingedeeld in drie categorieën:
kem, kling en afslag. Op het verschil in aan-
tal met de BAI-collectie is reeds gewezen.
Bij de overige materialen (tabel 30) valt
vooral het verschfl in het aantal botfrag-
menten op; vermoedelijk vertegenwoordigt
één symbool voor bot een concentratie bot-
resten.

In 1986 zijn in het gebied van de site
Geldrop 3-1 negen vakken van 2 bij 2 meter
uitgegraven (fig. 33). De vakken 234-450,
234452 en 228452 zijn uitgegraven om de
randen van de opgraving uit 1961 vast te
stellen en voor een nader Ínzicht in de stra-
tigrafie. De rand van de opgraving is zowel

1        Rozoy (1978: 118) vermeldt dat er injanuai.i l971 op het BAl nog l686 vuurstenen artefacten aanwezig zijn.
2       Een legenda met de betekeris van de symbolen was riet bij de plattegrond aanwezig, de in figuur 40

gebruikte legenda is afgeleid uit de door Bohmers en Wouters (1962: fig. VII) gepubliceerde plattegrond
met legenda van Geldrop 3-2.

3        De in figuur 40 geduide mtegorie geretoucheerde klingen wordt door Bohmers en wouters (1962: fig. VII)
aangeduid als meSes, mogelijk worden hier ook afgeknotte klingen bedoeld.
Het is onduidehjk of de overige gebruikte artefacten (slagsteen, retouchoir, steen met groef) dezelfde zijn
als de natuursteen op de plattegrond.

22



ARCH£oLCX3J£. No.6. 1995

in 234-450 als 234450 (fig. 29) vastgesteld.
In vak 228450 is deze echter rúet aangetrof-
fen, de bodem in het gehele vak bleek tot in
de C-horizont verstoord. Vermoedelijk da-
teert de verstoring van na de opgraving. In
de vakken 228452, 229451, 229452, 230-
450 en 230450 (fig. 33) is de verstoorde
grond bemonsterd en uitgezeefd Ín een
zeefmeteenmaaswijdtevan2mmL.Uitde
genoemde 5 vakken is 8,8 m3 zand gezeefd
met als resultaat 1271 vondsten (tabel 31).

Vak gezeefd aantal gem. aant. vondsten
zand in m3 vondsten per 100 1. zand

228452229J51229452230450230452 3.5 245 7
2 427 21.

2 326 16.
0.5 4 0.8
0.8 269 33.

Totaal 8.8 1271 14.

Tabel 31  GE/PB/1986: De hoeveelheid gezeefd
verstoord zand, totaal aantal vondsten en het
gemiddeld aantal vondsten per 100 hter zand.

Het gemiddelde aantal vondsten be-
draagtruim144perm3of14.4per100liter
zand. De vondsten zijn niet evenredig ver-
deeld over de verschillende vakken; het ver-
stoorde zand in vak 230450 bevat het min-
ste aantal vondsten per gezeefde eenheid,
het vak 230452 de meeste. Er is nagegaan
of er een relatie aanwezig is tussen het aan-
tal vondsten uit het verstoorde zand en het
aantal vondsten !.7i s!.fct. Hiervoor zijn de
vondsten van de opgravingsplattegrond uit

Vak aantal vondsten aantal uit overeenkomstig
per 100 1. zand oppervlak opgraving 1957

2284522294§1229452230450230452 7 16 (80)
21.4 195
16.3 49
0.8 39

33.6 202

Tabel 32  GE/PB/1986: Verhouding tussen het
aantal in 1986 uitgezeefde vondsten en het aan-
tal !." s..tit vondsten uit de opgraving van 1957.

:2;.7E:irxv2a_:o:=v2£iJá2e=i:ug.entiidt`j:Ë:
vondstcontexten geeft aan dat er geen ver-
band aanwezig is tussen het aantal vond-
sten !.7. s!.í% en het aantal uitgezeefde vond-

:t::o(.á2,=216.499'df=4'geschaftesignffic--

WERKTUIGEN N %
Spits

aSpits 2  :;!;ii;Ï;

bfflits 1 9   :::;::::::

c-spits 1     :i:i:i:i:

gekerfde spits 1     :!:Ïi:!:!:!:Ï

gelijkbenige driehoek 1   :ÏÏÏÏÏÏÏ

top van spits 1  iïïïïïïï

middenstuk van spfts E]
onderkant van spits 1    :ÏÏËÏËïÏ

Totaal 30 50
Steker

ra-steker 1 1.7

Schrabber
enkelvoudige korte eindschrabber 3 •FÄÄÄ.`ÄÄÄ:.:.......:.:.:.:......

ïïïïÏÈt!ÏÍÍï::::::::::::

dubbele korte schrabber 1 ïÈÈÈÈÍÈïïïËÏÈÏ§Ï!;!

lange eindschrabber 1 :ïÈÈÈÈï§€ïÏÏ:;:::i§ÈS§

Totaal 5 8.3
Afgeknot artefact iïïï.ïïïiiiiíi:::i5:ií5 :§Ïä:iïï§Ï§::::§::Í;5S;

afgeknotte kling 9 15

Ceretoucheerd artefact `È§€ïËÏÏÏÏ!;i:i:i:i:i: ;i§É;ëï;i;;ÏÏ::;i:::!:::!:!Ï:

geretoucheerde kling 3
geretoucheerde afslag 10

Tc'taal 13 21.7

Gekerfd artefact !ÏÏÏÏïïSSïS§ï§ÈÈgÈÈ
^

gekeride kling 1
*

gekeride afslag 1

Totaal 2 3.3
TOTAAL 60 100

AdvAL N %
Brok 46 3.8
Decortificatieartefact 70 5.8
Kemvernieuwingsstuk 28 2.3
Afstag 859 71.2

Kling 193 16
Stekerafslag 8 0.7
Kem 3 0.2
TOTA" 1207 100
Overige materialen

4brok oker
TOTAAL 1271

Tabel 33  GE/PB/1986: Verdeling van de arte-
facten naar typen uit de vakken 228452, 229-
451, 229452, 230450 en 230452.

1       Voor de steekproef is gebmik gemaakt van kniiwagens met een inhoud van 80 liter.
2        Vak 228452 is in l957 slechts voor een vijfde deel onderzocht met daarin l6 vondsten. In de x2-test is

aangenomen dat wanneer het hele vak onderzocht zou zijn er 80 vondsten zouden zijn aangetroffen
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Figuur 41  Geldrop/PausbaaLn/ 1986: tekening van artefacten uit het verstoorde zand uit het gebied
van Geldrop 3-1. 1-2 a- spitsen, 3-8 b-spitsen, 10 gelijkberige driehoek, 11-16 gebmken microspitsen,
17 ra-steker, 18-20 enkelvoudige korte eindsdrabbers, 21 dubbele korte eindsdrabber, 22-23
afgeknotte klingen, 24 geretoúcheerde klíng.
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In het gezeefde zand van de vakken
zijn in totaal 1271 vondsten aangetroffen.
De vondsten kunnen onderverdeeld wor-
den in 60 werktuigen (fig. 41), 1207 stuks af-
val en 4 brokjes oker (tabel 33).

In de zeef zijn relatief veel kleine ar-
tefacten aangetroffen. In tabel 34 is de ver-
deling van de lengte van de vondsten uit
vak 229-452 weergegeven. Hieruit blijkt dat
ruim 70% kleiner is dan 15 mm. De gemid-
delde lengte van de vondsten bedraagt 13.9
mm (o=7.09 mm). De gemiddelde lengte
van de artefacten uit Geldrop 3-1 in de BAI-
collectie bedraagt 31.7 mm.

Lengte mm. N %
1-5 3 0.9

6-10 106 32.5
11  _  15 125 38.3
16 -20 50 15.3

21  - 25 22 6.7
26 - 30 6 1.8

31  _ 35 5 1.5

36 - 40 5 1.5

41  - 45 3 0.9
46 - 50 1 0.3

TOTML 326 99.7

Tabel 34  Geldrop 3-1: Verdeling van de lengte
van de zeefvondsten uit het vemtoorde zand
van vak 229452.

Een vergeüjking tussen de verschil-
lende categorieën uitgezeefde werktuigen
(tabel 33) en de categorieën uit de collectie
van het BAl en de publikatie van Bohmers

=nïfiT::t;=:±ïhg£2o,ptttaxb2e=]322:7í%yärftse,ege:íg.
schatte significantie 0.000). In het gezeefde
zand zijn spitsen (fig. 41 no. 1-16) en gere-
toucheerde artefacten met een groter aantal
vertegenwoordigd dan verwacht, terwijl
schrabbers (fig. 41 no. 18-21) en stekers (fig.
41 no. 17) ondervertegenwoordigd zijn. Dit
heeft te maken met de grootte van de arte-

facten; zowel de spitsen als de geretou-
cheerde artefacten zijn gering van afme-
ting. Dit is mede het gevolg van het relatief
hoge percentage breuk (65 °/o ). Het percen-
tage gebroken werktuigen in de BAI-conec-
tie van Geldrop 3-1 bedraagt slechts 36.8% .
Op basis van de grootte zouden er bij de
vondsten uit 1986 meer steilgeretoucheerde
khngen verwacht mogen worden, deze zijn
echter afwezig. Het typologische verschil
binnen de categorie spitsen tussen beide
vondstcontexten is opvallend, en de steek-
proef uit 1986 verschilt significant van die

L*t2f:7:g|¥'a:fmgfgve=ch=iïs:ËÉilc-tie
0.0362). Het verschíl wordt veroorzaakt
door de afwezi8heid van steelspitsen in het
gezeefde zand. Wanneer de steelspitsen
nietindeX2-toetsbetrokkenworden,bhjkt

:::gc:h:iËel:pËË:viibs:ca:g;;a3ï2WÈ:ezËÉ6oï:It:-'
genstelling tussen het afval uit de eerdere
opgraving (tabel 29) en het uitgezeefde
zand (tabel 33) kan toegeschreven worden
aan de vermissing van een gedeelte van het
afvalmateriaal uit de BAl collectie.

Gedurende de opgraving in 1986
zijn in drie vakken nog 32 vondsten in het
ongestoorde sediment aangetroffen (tabel
35). De vondsten bestaan uit twee schrab-
bers (een enkelvoudige eindschrabber en
een dubbele schrabber), enkele stukj.es
houtskool en afvalmateriaal van vuursteen.

Tabel 35  Geldrop 3-1: aantal vondsten per vak
in sih

1        Voor deze berekeningen zijn de typen: top, middenstuk en onderkant van een spits samengevoegd.
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De vondsten vertegenwoordigen vermoede-
lijk de onderkant van de oorspronkelijke
vondstverspreiding (zie verder paragraaf
8.2 over de stratigrafie).

Het verstoorde zand is slechts steek-
proefsgewijs gezeefd; de resultaten geven
aan dat er in het gebied van de site Geldrop
3-1 nog een groot aantal vondsten aanwe-
zig is. Vermoedelijk bevinden er zich in het
verstoorde zand nog zo'n 2000 tot 2500 arte-
factenï.Deoorzaakachterhetgroteaantal
vondsten in de verstoorde grond is moeilijk
te achterhalen. Waarschijnlijk hebben de
weinig optimale omstandigheden tijdens
de opgraving, de grondwerkzaamheden
voor de nabijgelegen weg en schatgraverij-
en een belangrijke rol gespeeld.

Zowel de typologische samenstel-
1ing als de kleurpatina van de ütgezeefde
artefacten vertoont een grote overeenkomst
met de vondsten uit Geldrop 3-1. Hoewel
een groot gedeelte ongetwijfeld afkomstig
is trit de site, zijn de vondsten niet in de tel-
líng van de materiële cultuu (tabel 37) op-
genomen. Door de nabijheid van andere
concentraties artefacten rond Geldrop 3-1
(fig. 31), is het niet uitgesloten dat er bij de
uitgezeefde vondsten ook artefacten aanwe-

m. +NAP N
22.81-22.85 3
22.76-22.80 2
22.71-22.75 6
22.66-22.70 5
22.61 -22.65 2
22.56-22.60 7
22.51-22.55 4

Tabel 36  Geldrop 3-1:
vempreidjng van
vondsten in meters
+NAP.

Feä2?1Já
die tot andere concentraties beho-

ren`. Als hiervan zijn aueen de vondsten
die in 1986 z.7t sétz/ zijn aangetroffen bij het

3b#p::SÉ#.ïagevmGeldrop3-i(tabei

8.2 De stratígrafie
Gegevens over de opbouw van de onder-
grond zijn uit de opgravingen 1957 en 1961
niet meer beschikbaar. Een indruk van de
bodemopbouw, die mogehjk representatief
is voor de site, is afkomstig uit vak 234-452.
Dit vak is in 1986 gegraven en ligt op ca. 7
m. ten oosten van de concentratie (fig. 33).
Het profiel (fig. 42) toont een intacte haar-
podzolbodem die is gevomd in leemarm
dekzand. De podzol is afgedekt door pak-
ket stuifzand met een dikte van 30 tot 40
cm. Sporen van een Usselo-bodem zijn in
dit vak niet aangetroffen. In de B/C-hori-
zont van dit vak zijn twee vondsten aange-
troffen.

Verdere informatie over de strati-
grafische positie van de artefacten geven
een aantal vondsten die z.72 sz.f« in het ge-
bied van Geldrop 3-1 zijn aangetroffen (ta-
bel 36). Alle vondsten zijn afkomstig uit de
8 en B/C-horizont.

De vondsten zijn verspreid over een
traject van ca. 35 cm. Vrijwel alle vondsten
tussen 22.76 en 22.85 m. +NAP komen uit
vak 230450 (fig. 33); dit vak is tijdens de
opgraving in 1957 slechts tot in de B/C-ho-
rizont uitgegraven. De vondsten beneden
ca. 22.60 zijn te beschouwen als de onder-
kant van de vondstverspreiding. Het oost-

1        In l986 is m. 30 m2 van het in l957 opgegraven areaal niet onderzocht. De gemiddelde dikte vaLn de
verstoorde laag bedraagt ca. 0.5 m Uitgaande van een gemiddeld aantal vondsten van 152.6 per m3 geeft
dit een totaal 2289 vondsten. Väk 230450 is riet in het gemiddelde per m3 verrekend omdat dit vak buiten
het in 1957 onderzochte areaal ligt.

2       Mede door de aanleg van de rijksweg en de latere gasleiding.
3       In de collectie van p. Dijkstra (Veldhoven) bevindt zich ook nog een aantal artefacten uit het gebied van

Geldrop 3-1. De vondsten zijn vemoedelijk aan de oppervlakte verzameld. De vondsten bestaan uit: 1
complete steelspits, 1 middenstuk en onderkant van een steelspits, 2 a-spitsen, 4 b-spitsen, 1 c-spits, 3 korte
eindschrabbers, 2 stekers, 1 afgeknotte kling, 1 gekerfde afslag, 17 klingen, 3 stekerafslagen, 1 halffábrikaat
van een rondene (lydiet?) en 3 brokken oker. Deze vondsten zijn rúet in tábel 37 verwerkt.
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Figuur 42 Geldrop 3-1: Noordprofiel van vak 234452.1: verstoord, 2: stuifzmd, 3: geel/grijs zand, 4:
humeuze horizont (A1), 5: A2 horizont, 6: 8 horizont, 7: B/C horizont, 8: dekzand, 9: dekzand met
ijzerconcreties.

0                   40cm
11

5H6
Figuur 43 Geldrop 3-1 : oostprofiel van vak 229451 met daarin aangegeven alle ingemeten vondsten
7.7. sz.m rit het vak. 1: verstoord, 2: dekzand, 3: dekzand met ijzerconcreties, 4: dekzand met brujne ver-
kleuringen (wortels), 5: gelaagd dekzand, 6. vondst.
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VVEFWUIGEN N O/o

Spits                                    Tjongerspits
2

steelspits 1 9  ?iÈÈËi!ÏiEÏ

gekerfde spits 3
a-spits 4  ïiïí:i;:::;!:

b-spib 39  !È'È;;:i;:i;!:

asymmetrische vierhoek 3  ::ÏïÏÏÏ;:Ï:

rhombisch trapezium 1    ïÍ±:Í§Í;!3:

gelijkbenige driehoek i   S§ïï3;!ÈÈ;

ongelijkbenige driehoek 4  ;ÏÏ!!:ÏÏ:Ï:

o n identíficeerbare microspits 3  ÏÏÏÏÏïï;;i:

top van spib 3  ÏÏ:!ïÈÏïi;

onderkant van spits 3  Ï;;;Ë;:;i::;

Tc'taal 85 28
Steilgeretoucheerde kling 11 3.6
Boor

afslagboor 1 0.3
Steker

a-steker 7
aa-stokor 2  ;!Ï:!ii!ÏÏ3Ï;

ra-steker 19  :ïi:iïïÈ;i.

meervoudige steker 2   !?`,:i;::::i:i:;!

beksteker 2  !;!i!iïíïïï

To'aal 32
Combinatiewerktuigschrabber-steker ±ïï:*tt::{::t::::::::::: ;:::::;:ÍÉÏÉ:;ÍÍÍ::Ï::Ï::

4
'.,.,.,.,r.,+,,r,`+..`{..'+..`.

schrabber-afknotting 3  ÏÏÏÍ;:;:Í;::

Totaal 7 2.3
Schrabber :ïïÏ::ÏÏÏÏÏÏÍÉÍÏ::É: Ï.i:Í::iíitíïijíï;ÏÏ

enkelvoudige korte eindschrabber 44
dubbelo korte eindschrabber 5  !;ïäï:ïÍ:ïÏ

zijd® schrabber 2  ïÍÏ;!§Ï§ÏÏ

lange enkelvoudige eindschrabber 18

Tstaal 69 22.7
Afgeknot artefact `::;::::!!!!ÈïÏS;t;S' <

afgeknotte afslag 2
afgoknotte kling 36  ïÈÏÈ;i;i;i:!:

dubbel afgeknotte kling 2  :itï:i!iï!;!:

afgeknot kemvern. stuk 5  *ÉÍ:È::iiÈË

Totaal 45 14.8
Gereto ucheerd e artefact !§Ï§§§ÈÈÏÈÏïïïïïï:

ge reto ucheerde afslag 4
geretoucheerde kling 1 5  ïï§ï:iÈiïi:

geretoucheerd kernvern. stuk E]
roíaa/ 23 7.6

G ekerfd artefact i€ÏSÏÏÏÏïsÏïïÏ¥:¥:

gekerfde afslagqekeridekling 4
5

roíaa' 9 3
Overige gebmikte artefa€tenslagste®nretouchoir :::::::::::::¢::ïtttïttï1 ïtttt:±ï::::::::::::::::::

2
steen met groef 4
versierde steen 1

rondelle 3 sSSS5SSS§«*
versiorde rondelle 1

beren spits 1

oker met slijpsporen 8
Totaal 22 7.2

TOTML 304 100

profiel van vak 229-451 1aat zien (fig. 43)
dat gangen van wortels bij de verticale ver-
spreiding waarschijnlijk een belangrijke rol
hebben gespeeld. Vermoedehjk hebben de
meeste vondsten van de site Geldrop 3-1
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AFVAL N ®/o

Brok 3 0.5
Decortificatie artefact 4 0.7
Kem €€ÈÈÈÈÈii.:.ïiäi:ÏÉi!i Ï:it:::::Ï:::::!:::Ïïäïïï:

klingkem  1  slagvlak 2 ::ÈÈïïÈÏÏÈÏÏÈSÏÏÏ.

klingkem 2 tegenoverl. slagvlak. 12 Ïïïïïïï:iïïïi:!::::i:i:i:

klingkem meerdere slagvlakken 1
`ÏÏ;:::::;:;:;:;:::!:ï::!::::::

afslagkern 1  slagvlak 4 ;jsïs§ÏÏ§ÏÏÏÏïïÏÏÏ:

afslagkern 2 slagvlakken 5
afslagkem meerdere slagvlakken 1 :;;;:;i:S;;;:*::;;3;

roíaa' 25 4.1

Kemvemieuwingsstuk 58 7.4
Afslag 117 19.3
lfling 383 63.3
Stekeraélag 15 2.5
TOTAAL 605 100
Overi ge mategial en

•ï:ï:Ïïïi::::jïïïïïïïï§2

rendierkiezen
bot 44

brok oker 75
brok kwartsiot 1

brok grofkorrelige zandsteen 8
Tohal 130

TOTML 1039

Tabel 37  Geldrop 3-1 : Typologisde samenstel-
1ing van het assemblage.

oorspronkelijk in de onderkant van de 8-
horizont, de B/C-horizont en de bovenkant
van de C-horizont gelegen. De B/C en C-
horizont zijn gevormd in leemarm dekzand
Uong Dekzand 11). In geen van de ütgegra-
ven vakken op de site Geldrop 3-1 zijn spo-
ren van een Usselo-bodem aangetroffen. De
bovenkant van het lemige dekzand (Jong
Dekzand 1) hgt in aue uitgegraven vakken
tussen de 22.15 en 22.00 m. +NAP (fig. 43).
Op plaatsen waar op de Geldrop sites en in
de directe omgeving een Usselo-bodem is
vastgesteld, is deze altijd gevormd in leem-
arm dekzand dat gelegen is boven het lemi-
ge dekzand (Deeben 1994: 13). De beschik-
bare stratigrafische gegevens kunnen de
door Wouters (1983: 115, fig. 1) veronder-
stelde podzolering en verloop van de Usse-
1o-bodem niet bevestigen.

8.3 De materiële cultuur
De typologische samenstelling (tabel 37)
van het assemblage is gebaseerd op de
vondsten die aanwezig zijn in de collectie
van het BAI, de artefacten die door Boh-
mers en Wouters (1962) (tabel 29) zijn gepu-
bliceerd, maar waarvan de verbli].fplaats on-
bekend is, en de artefacten die in 1986 !.7t
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s!.£ctindesitezijnaangetroffenï.

tena-ïeiegË[tiD:J;n-2í:::É:ïáe:n-ar=feaec-
categorieën uit organisch materiaal, een
fragment van een benen spits, of priem en
het bij het overige materiaal ondergebrach-
te bot (brokjes bot en twee rendierkiezen)

Ëemc:::gf:=ïegse.n=ädáïä=dedne3:Eeec,Ï:i
materiaal is geconserveerd door de

í:=Ëgovt=niJï=áË=ïfc,=sereorä:ï:etÉic4:lËle-n
belangrijke bijdrage aan de rijkheid van het
assemblage wordt ook geleverd door de ca-
tegorieën: zandstenen met groef, versierde
steen en rondellen (tabel 37).

Steen is de belangrijkste grondstof;
de steensoorten bestaan uit vuursteen, grof-
korrelige zandsteen, lydiet, kwartsiet en
oker (tabel 38 en 39). Vuursteen is de meest
gebruikte steensoort met de breedste toe-
passing, van de 24 onderscheide catego-
rieën van steen, zijn er 17 van vuursteen.
De vuurstenen artefacten kunnen tot vier
vuursteensoorten herleid worden (tabel
38). Het merendeel van de artefacten
(90.6%) is vervaardigd uit zgn. Maasvuur-
steen. Deze vuursteen is fijnkorrelig tot ma-

tig fijnkorrelig van structuur. De oorspron-

k?ÏËï;sïeE=nvär;eoetr:i=d'1;h=gdrdl:Satr::f::fe-n
heeft door het verbhjf in de (haar)podzolbo-
dem een geel tot bruine kleurpatina gekre-
gen. De cortex van de Maasvuursteen is ge-
rold en sterk verweerd, een aantal vertoont
een rolsteenpatina. De overige, over het al-
gemeen fijnkorrelige, vuursteensoorten ver-
tegenwoordigen slechts een gering aan-
deel: zwart/ grijze vuursteen (5,1 % ),
zwart/bruine vuursteen (3.8%) en gele chal-
cedoon-vuursteen (0.5 % ) (tabel 38). De cor-
tex op de zwart/grijze en zwart/bruine
vuursteen is eveneens gerold maar nauwe-
lijks verweerd, de dikte van de cortex be-
draagt vaak nog 1 tot 2 mm.

R. Schild (Kozlowski & Schfld 1964:
90, Schild 1984: 259, Taute 1968: 151) is van
mening dat een steelspits (fig. 44 no. 1) ver-
vaardigd is uit zgn. chocolade-kleurige
vuursteen die wordt aangetroffen in het
1000 km oostelijk gelegen Poolse middelge-
bergte (Góryswietokrzyskie). Schild's deter-
rninatie is uitsluitend gebaseerd op een
door Bohmers en Wouters (1962: foto VI:
1inksboven) gepubliceerde foto van de steel-
spits6. Een aantal Poolse archeologen, ge-

1        De in steen gegraveerde vrouwenfiguur @ohmers & Wouters l962) is niet opgenomen omdat niet
aangetoond kan worden dat dit artefact in de site Geldrop 3-1 is aangetroffen.

2        De categorieën omvatten: 1. spits, 2. steilgeretoucheerde kling, 3. boor, 4. steker, 5. combinatiewerktuig, 6.
schrabber, 7. afgeknot artefact, 8. geretoucheerd artefact, 9. gekerfd mtefact,10. slagsteen,11. retouchoir,12.
steen met groef, 13. versierde steen, 14. rondelle, 15. benen spits, 16. oker met slijpsporen, 17. brok, 18.
decortificatie artefact,19. kern, 20. kernvemieuwingsstuk, 21. afslag, 22. kling, 23. stekerafslag, 24. bot, 25
oker en 26. overig natuursteen. Voor de gebruikte dassificatie van vondsten in groepen, categorieën,
subcategorieën en typen zie Deeben 1994: bijlage 1.

3        Prof. Dr. J.M van der vlerk determineerde in l957 kiezen enbenen spits als zijnde afkomstig vanhet
rendier @rief aan A.M. Wouters 29 mei 195n. C)pmerkelijk is dat de brief van Van der Vlerk aan Wouters
dateert van voor de ontdekking van de site Geldrop 3 in augustus 1957. Indien de kiezen en genoemde
benen spits of priem inderdaad uit Geldrop 3-1 afkomstig zijn, moet de brief foutief gedateerd zijn.

4        De fragmenten bot en rendierkiezen zijn volgens A. Wouters (schriftelijke mededeling) aangetroffen in
sterk door ijzer verkitte kluiten zand.

5       Tot het Maasvuursteen is ook, vanwege de blauwwitte patinering van het oorspronkelijke opp3rvlak, een
fijnkorrelige honingkleurige vuursteen gerekend. De honingkleurige vuursteen is vertegenwoordigd door
een kern, twee afslagen en twee klingen.

6        In de literatuu (o.a. Schild l984: 259, Taute l968: 151) wordt als afbeelding van de spits foto l no.1 uit de
publikatie van Bohmers en Wouters (1962) vermeld. Dit is onjuist.
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Figuur 44  Geldrop 3-1: 1-10,13 steelspitsen,11 top van si)its,12 rúet-geïdentificeerde spits,14 en 15
Tjongerspitsen, 16, 17 en 19 afipitsen, 18 en 20-26 b-spitsen.
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confronteerd met de spits, twijfelen echter
sterk aan de deteminatie als Poolse choco-
1ade-kleurige vuursteenï. De kleur en struc-
tuur van vuursteen wijkt niet af van de
soort die hier, en in andere Zuid-Neder-
landse assemblages, als zwart/bruïne vuur-
steen (soort 531) is benoemd (tabel 38).
Opmerkelijk is wel dat de steelspits (fig. 44
no. 1) in Taute's teminologie een Chwah-
bogowice-spits is (Taute 1968: 151). Dit spit-
stype onderscheidt zich van de Ahrens-
burg-steelspits door een vlakke retouche op
het ventrale gedeelte van de steel (Taute
1968: 13). Dit spitstype komt vooral voor in
het oostelijke verspreidingsgebied van de
steelspitsengroepen en slechts sporadisch
inwestÈEe=%-:o`:tasuá?elftgásiKdaafef)é-re-

latie aanwezig is tussen het gebruik van
een bepaalde vuursteensoort voor werktui-
gen en afval (X2=7.996, df=3, exacte signifi-
cantie 0.0461). De zwart/grijze en
zwart/bruine vuursteen is vaker voor

werktuigen gebruikt dan verwacht2. Hoe-
wel combinatiewerktuigen opvallend vaak
van de zwarte vuursteen (soort 517 en 531)
zijn vervaardigd (tabel 38), is er binnen de
groep werktuigen geen relatie aanwezig

etunsäeen=e:r?ee:::lrds:=ante,ä%r=i;.y5e3:kdT;;eg:-
schatte significantie 0.4990). Opmerkelijk is
de afwezi8heid van artefacten van zwarte
vuursteen die in verband gebracht kunnen
worden met vuursteenbewerking zoals: de-
cortificatie artefacten, kemen en kemver-
nieuwingsstukken (tabel 38). Vermoedelijk
zijn deze soorten niet of nauwelijks in de
site bewerkt, maar eerder als halfprodukt
®v. klingen) en werktuig naar de site ge-
bracht.

Voor de overige zeven categorieën
artefacten uit steen zijn kwartsiet, oker en
zandsteen gebrükt (tabel 37 en 39).

De specifieke omstandi8heden
waaronder het assemblage van Geldrop 3-1
tot stand gekomen is (zie paragraaf 8.1),

510 515 517 531
N N N N

spitssteilgeretoucheerde kling 64 1 9 3
9 0 1 1

boor 1 0 0 0
steker 27 0 1 1

combinatiewerktuig 4 0 3 0
schrabber 55 0 3 5
afgeknot ar(efact 38 0 2 2
geretoucheerde artefacten 21 0 1 1

gekerfd artefact 6 0 0 1

slagsteen 1 0 0 0
totaal 226 1 20 14

brok 3 0 0 0
decor(ificatje artefact 4 0 0 0
kern 25 0 0 0
kernvernieuwingsstuk 58 0 0 0
afslag 109 0 7 1

klingstekerafslag 346 3 16 18

14 0 1 0
TOTML 559 3 24 19

Tabel 38  Geldrop 3-1: Verde-
1ing van categorieën artefac-
ten naar vuursteenso orten:
510=Maasvuursteen, 515=
chalcedoon,517=zwart/grij~
ze vuursteen, 531=zwart/
bnrine (Obourg) vuursteen.

1        De steelspits is in l990 in Leuven getoond aan enkele poolse archeologen waarbij zofia sulgostowska.
2       Het aantal aanwezige werktuigen van zwart/grijze vuursteen (soort 517) is 20, het verwachte aantal is l3.3.

Het aantal aanwezige werktuigen van zwart/bruine vuursteen (soort 531) is 14, het verwachte aantal is 9.9.
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kwartsiet oker lydiet zandst.
retouchoirsteenmetgroefversierdesteenrondelle 1 0 1 0

0 0 0 4
1 0 0 0
0 2 2 0

heeft tot gevolg dat het relatieve aandeel
van de verschillende groepen artefacten
vertekend is: werktuigen 29.3%, afval
58.2% en overige materialen 12.5°/o (tabel
37). In de groep werktuigen overheersen de
spitsen (28 % ), ruim 71.8% bestaat uit micro-
spitsen of fragmenten daarvan gevolgd
door steelspitsen en gekerfde spitsen met
25.9 % . Het aandeel steilgeretoucheerde spit-
sen bedraagt slechts 2.4%; beide zijn Tjon-
gerspitsen (fig. 44 no. 14 en 15). De Tjon-
gerspits (fig. 44 no. 14) vertoont onder de
microscoop lineaire, verspreide glansspo-
ren (MLITS) die het resultaat kunnen zijn
van het gebruik als projectiel. De subcatego-
rie microspitsen vertoont een grote variatie
aan typen (tabel 37) waarbij de b-spitsen
düdelijk overheersen (fig. 44 no. 17, 18, 20-
26, fig. 45 no. 1-6). De lengte van de comple-
te b-spitsen varieert van 14 tot 30 mm, de
gemiddelde lengte bedraagt 22.8 mm
(o=3.8 mm), de breedte 9 en dikte 3 mm.
De overige microspitsen zijn slechts in ge-
ringe aantallen aanwezig (tabel 37) zoals: a-
spitsen (fig. 44 no. 16, 17 en 19), vierhoeken
en trapezia (fig.45 no. 11 en 12) en driehoe-
ken (fig. 45 no. 9 en 10). De steelspits, het

Tabel 39  Geldrop 3-1: verdeling
categorieën overige gebruikte arte-
facten naar grondstoffen

gidsartefact in sommige assemblages van
de Ahrensburg-cultuur, is met 19 exempla-
ren vertegenwoordigd (fig. 44 no.1-10,13).
Hoewel het aantal complete exemplaren
slechts vijf bedraagt, is de variatie in de af-
meting van de complete steelspitsen ge-
ring. De gemiddelde lengte bedraagt 29
mm (o=2.4 mm), de breedte 12 mm (o=1.4
mm) en dikte 2.5 mm (o=0.6). Dertien steel-
spitsen zijn gebroken, het gaat hierbij altijd
om middenstukken en onderkanten (tabel
40). Een type spits dat bij de subcategorie
steel- en kerfspitsen is ondergebracht, zijn
gekerfde spitsen (fig. 45 no. 7 en 8). Hoewel
de vorm neigt naar die van een driehoek
(fig. 45 no. 9 en 10) zijn er verschillen aan-
wezig. De twee geretoucheerde gedeelten
van de gekerfde spitsen worden geschei-
den door een onbewerkt gedeelte van de
kling. Slechts één üteinde is tot spits gere-
toucheerd, de retouche aan het basisgedeel-
te is aangebracht door een kerf. Het basis-

g=Ïe,]:edíessd]gbeur]tdn=gh=á=:íËz:3q.e#oeg:=
lijk behoort ook het in figuur 49 no. 2 afge-
beelde artefact tot deze categorie; dit

0 2 3 4 5 6 Toúa'
Tjongerspitssteelspitsgekerfdespitsa-spitsb-spitsvierhoekgelijkberiigedriehoekongelijkbenigedriehoekgebrokenspits 2 0 0 0 0 0 2

5 0 0 2 6 5 18
2 0 0 0 1 0 3
2 0 2 0 0 0 4

23 2 6 2 4 0 37
3 0 0 0 1 0 4
0 0 0 0 1 0 1

2 0 1 1 0 0 4
0 2 0 0 0 3 5

TOTAAL 39 4 9 5 13 8 78

Tabel 40  Geldrop 3-1: Verde-
1ing van spitsen naar type
breuk: 0=compleet, 2=top,
3=top en middenstuk, 4=mid-
denstuk, 5=middenstuk en on-
derkan[, 6=onderkant.

1        Bohmers en wouters (1962: 13) duiden dit type aan als min of meer atypische kerfspitsen. De spitsen
vertonen ook overeenkomst met de door G. Clark (1954: 102 en fig. 44 en 45) beschreven elongated
trapezes. Zie voor een vergelijkbare spits Taute (1968: Abb. 45 no. 15).
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20

Figuur 45   Geldrop 3-1: 1-6 b-spitsen, 7S gekerfde spitsen, 9-10 driehoeken, 11 vierhoek, 12 rhom-
bisd trapezium,13-16 steilgeretoudeerde klingen,17 afslagboor,18-19 korte eindschrabbers, 20 lan-
ge eindschrabber, 21 korte eindschrabber, 22 dubbele eindsdirabber.
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Figuur 46  Geldrop 3-1: 14 lange eindschrabbem, 5-6,10-11,13 korte eindsdrabbers, 9-12 dubbele
eindsdirabbers, 14 zijdeschrabber.

artefact is gebroken en is met 2.2 gram rela-          schmende typen complete spitsen inge-

g:í¥äa5|=tivse5i:1elïïtigbge4t|fl: overige ¢-       g;.?::nmzrnaiseetnh:hmti:é:gaw=Épne v¥'c:oei
ln tabel 41 is het gewicht van de ver-         alle minder dan l gram. De twee Tjonger-

1        Een gebruikssporenonderzoek van dit artefact geeft geen uitsluitsel. Er zijn geen sporen aangetroffen die
wijzen op een srújdend of schrapend gebruik.
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Gewicht gram
Type

1 2 3 4 5 6 Totaal
0.01  -0.500.51-1.001.01_1.501.51-2.00 0 0 1 15 1 0 17

0 3 0 6 1 3 13
1 1 1 0 0 0 3
1 0 0 0 0 0 1

Tabel 41  Geldrop 3-1: Gewidt van complete spitsen (n=34) naar typen.1 =Tjonger-spits, 2=steelspits,
3=a-spits, 4=b6pits, 5=gekerfde spits, 6=vierhoek.

spitsen zijn het zwaarste, de steelspitsen ne-
men een tussenpositie in.

Schrabbers vormen in aantal de
tweede categorie werktuigen (tabel 37). Het
merendeel (63.8 °/o ) zijn enkelvoudige eind-
schrabbers (fig. 45 no. 18-19, 21, fig. 46 no. 5-
6, 10-11,13), gevolgd door enkelvoudige
lange schrabbers (26.1 %) (fig. 45 no. 20, fig.
46 no. 1-5, fig. 47 no. 1-2), dubbele korte
eindschrabbers (7.2% ) (fig. 45 no. 22) en zij-
de-schrabbers (2.9%) (fig. 46 no.14). De
lengte van de korte eindschrabbers (gemid-
deld 28.6 mm, o=7.1 mm) verschilt nauwe-
lijks van de lengte van de lange eindschrab-
bers (gemiddeld 31.5 mm, o=8.2 mm). Het
verschfl zit vooral in de breedte, die van de
korte eindschrabbers bedraagt gemiddeld
26.1 mm (o=6.4 mm) terwijl de lange eind-
schrabber gemiddeld 17.8 mm breed zijn
(o=3.5 mm). De korte eindschrabbers zijn
hoofdzakelijk vervaardigd van korte brede
afslagen, terwijl bij de lange eindschrabbers
relatief smalle klingen overheersen. De
twee zijde-schrabbers zijn enigszins ovaal
van vorm en behoren met lengtes van 46 en

Complët Gebroken
Spits 39 39
Stei lgeretoucheerde kling 4 7
Boor 1 0
Steker 26 3
Combinatiewerktuig 7 0
Schrabber 42 21
«geknot artefact 29 13
Geretoucheerde artefacten 13 10
Gekerfd artefact 4 3
Totaal 165 96

Tabel 42  Geldrop 3-1: Verdeling werktuigen
naar compleet en gebroken.
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50 mm tot de grootste schrabbers. Schrab-
berkappen zijn ook aanwezig op ane combi-
natiewerktuigen, ze komen voor in combi-
natie met afknottingen en stekers (fig. 47
no. 9 en 11) (tabel 37). In totaal zijn er in de
site 81 werkkanten met een schrabberkap
aanwezig.

Afgeknotte artefacten zijn met 45
exemplaren vertegenwoordigd (fig. 47 no.
12-15). Het merendeel zijn afgeknotte klin-
gen (tabel), waarvan twee met een dubbele
afknotting. De afknottingen zijn zowel
schuin als recht geretoucheerd. De comple-
te afgeknotte klingen (n=23) zijn vervaar-
digd op relatief lange (gemiddelde lengte
42.7 mm, o=13.4 mm) en smalle klingen (ge-
middelde breedte 16.9 mm, o=4.9 mm).

De stekers zijn vaker vervaardigd
uit een matig fijnkorrelige Maasvuursteen
dan de overige werktuigen. Bij de 32 ste-
kers (fig 47 no. 3-8) zijn ra-stekers (n=19)
veruit in de meerderheid (tabel 37). De ge-
middelde lengte van de stekers bedraagt
44.3 mm (o= 12 mm) en de breedte 20 min
(o=6.8). Het merendeel van de stekers is
vervaardigd op klingen, een geríng aantal
op kemen en afslagen. Op de combinatie-
werktuigen zijn eveneens vier stekerkanten
aanwezig. In totaal bedraagt het aantal
werkkanten met één of meerder stekerafsla-
8en 38.

In de categorie gekerfde artefacten
zijn twee opmerkehjk grote gekerfde klin-
gen aanwezig (fig. 49 no. 1 en 4). Het eerste
exemplaar heeft (fig. 49 no. 1.) een lengte
van 83 mm en een gewicht van 14.8 gr. Mor-
fologisch lijkt het een macro-uitvoering van
de eerder genoemde gekerfde spitsen (fig.
45 no. 7 en 8). Bohmers en Wouters (1962:
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Figuur 47  Geldrop 3-1: 1 en 21ange eindsdrabbers, 3 en 4 a-steker, 5 en 6 ra-stekers, 7 en s beksteker,
9 en 10 schrabber-steker,11 sdrabber-aíknotting, 12-14 afgeknotte klíng.
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Figuur 48  Geldrop 3-1: 1-8 klingen.
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13) noemen het dan ook een zeer grote kerf-
spits. De tweede gekerfde kling (fig. 49 no.
4) heeft een lengte van 76 mm en een ge-
wicht van 14.9 gram. Op beide gekerfde
klingen is een gebruikssporenonderzoek
toegepast. De beide artefacten vertonen de-
zelfde typen gebruikssporen. Op het boven-
ste gedeelte van de ongeretoucheerde late-
rale zijde (fig. 49 no. 1 en 4) zijn gebruiksre-
touche en krassen aangetroffen. De aard
van de verspreiding (altemerend) en de
richting van de retouches (diagonaal) wij-
zen op een snijdende beweging(fig. 49 8).
De afronding van de werkrand en de afme-
ting van de retouches düden op een medi-
um hard materiaal, mogelijk harde huid.

Het bovenste gedeelte van de steil-
geretoucheerde zijde is zeer sterk afgerond
en vertoont breuken en krassen die duiden
op een transversale beweging. Dergelijke
kenmerken zijn het gevolg van het schra-
pen van huid (fig. 49 A). De sterk overhan-
gende retouche wijst op aanscherping van
de htensief gebruikte werkkanten. Waar-
schijnlijk zijn beide artefacten geschacht ge-
weest waarbij de schacht ongeveer tot hal-
verwege het artefact reikte. De kerf, insnoe-
ring aan het onderste gedeelte van de arte-
facten kan speciaal hiervoor zijn aange-
bracht. Als gevolg van frictie zijn de zijkan-
ten afgerond en komen clusters retouche
voor. Sporen die wijzen op gebruik zijn op
de onderste delen van de artefacten rúet
aangetroffen. Geconcludeerd kan worden
dat beide gekerfde klingen gebrtrikt zijn
voor de bewerking van huid. Ter vergehj-
king zijn twee gekerfde spitsen en twee
driehoeken (fig. 45 no. 7-10) op gebruiks-
sporen onderzocht. Eén spits (fig. 45 no. 7)
vertoont geen gebruikssporen, de overige
drie mogelijk wel. Eén spits heeft een afge-
broken top (fig. 45 no. 10), bij de twee ande-

re (fig. 45 no. 8 en 9) is aan de top een af-
slagnegatief aangetroffen. Dergelijke breu-
ken kunnen het resultaat zijn van het ge-
bruik als projectiel. Op geen enkele spits
zijn sporen aangetroffen die in verband ge-
bracht kunnen worden met andere activitei-
ten zoals schrapen of snijden. Hieruit mag
afgeleid worden dat de typologisch als
spits aangeduide artefacten ook als zodanig
gebruikt zijn geweest. Ondanks de morfolo-
gische gelijkenis van de gekerfde klingen
en de onderzochte spitsen zijn deze functio-
neel verschiuend.

De kemen bestaan voor 60% uit
khngkemen waarbij de klingkemen met
twee tegenoverliggende slagvlakken (fig.
50) overheersen. Over het algemeen zijn
kemen met twee slagvlakken in de meer-
derheid (tabel 37). De kemen zijn zelden
groter dan 50 mm. De gemiddelde lengte
bedraagt 37.3 mm (o=9.1 mm), de gemid-
delde breedte en dikte respectievehjk 26.5
(cF=7.1 mm) en 14.8 mm (o= 3.6 mm). Bij de
helft van de kemen is de achterkant nog
grotendeels bedekt met cortex (fig. 50).

De lengte van een aantal klingen
(fig. 48 no. 1-7) is aanzienlijk groter dan de
afmetingen van de beschikbare kemen, de
grootste kling heeft een afmeting van ruïm
11 cm. Dergelijke grote klingen zijn echter
uitzonderingen. De gemiddelde lengte van
de complete klingen bedraagt slechts 33
mm. Gebruiksretouche is op 62 (fig. 48 no.
1,5,7) van de 383 klingen aanwezig. De ge-
middelde lengte van klingen met gebruiks-
retouche is groter (43 mm) dan van de
klingen zonder dergehjke sporen (31 mm)ï.
De klingen met gebruiksretouche zijn va-
ker van de zwart/ grijze en zwart/bruine
vuursteen dan van Maasvuursteen
(X2=3.235, df=1, exacte significantie 0.084).
Behalve de klingen bezitten nog vier afsla-

1     gsnx??r£:;i2Ë;ndgf ?,ïiäiiiï:e`ioï#a,s.Ï;ne vwïn:e=? Je= áeei£e#evnefá:::nvläv:rrtg:Ë:áigsï:is=+:eá=hfl

verwacht.
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Figuur 49  Geldrop 3-1: 14 gekerfde klingen. De letters A en 8 op kljng 4 geven de locaties aan van de
gefotografeerde gebruikssporen: A gebruikssporen veroorzaakt door het sdrapen van huid en 8
door het snijden van huid (originele vergroting 200x, 12 mm=50H; foto J. Sdhreurs/J. Paupit, IPL).
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Fíguur 50  Geldrop 3-1: 1-7 kemen.

gen en negen kemvemieuwingsstukken ge-
bruiksretouche.

Hoewel Bohmers en Wouters (1962:
13) de aanwezigheid van een haardje ver-
melden en er relatief veel gecalcineerd bot
is gevonden, is het percentage (3.1 % ) ver-
brand vuursteen opvallend laag (tabel 43).
Artefacten van andere steensoorten zijn

40
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7

evennri verbrand.
Een relatief groot aantal artefacten

is bij de categorieën van de overige gebruik-
te artefacten ondergebracht (tabel 37). De
slagsteen is een secundair gebruikte afslag-
kem met twee slagvlakken (fig. 51 no. 7).
De klopsporen bevinden zich vooral op ran-
den van de voormalige slagvlakken. Een
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Onverbrand Verbrand
Spits 73 4
Steilgeretoucheerde kling 11 0
Boor 1 0
Steker 29 0
Combinatjewerktuig 7 0
Schrabber 62 1

Afgeknot ar(efact 41 1

Geretoucheerde ariefacten 21 2
Gekerid artefact 6 1

Totaal 251 9

Brok 3 0
Decortificatie artefact 4 0
Kern 23 2
Kernvernieuwingsstuk 58 0
Afslag 108 9
Kling 377 6
Stekerafslag 14 1

Totaal 587 18

Tabel 43  Geldrop 3-1: Verdeling artefacten
naar onverbrand en verbrand.

steen van zwarte lydiet (fig. 52) en een
steen van groen/grijze kwartsiet (fig. 51 no.
3 en fig. 53) zijn gebruikt als retouchoir. De
retouchoir van lydiet weegt 43.3 gram en
vertoont aan beide uiteinden, langs een ge-
deelte van de randen (fig. 52 detailopname)
en op de vlakke kanten sporen van ge-
bruik. De sporen bestaan voomamelijk uit
ondiepe puq.es en krassèn. De tweede retou-
choir (fig. 53) is gebroken en vertoont op
het ronde uiteinde beschadigingen. Op één
vlakke kant is een gravering aangebracht

flgé5i::ái)r.Ëeelïd:::t::goeïse2;nvä:::-
oker roodgekleurd (tabel 45). Een tweede
versierde steen van fijnkorrelige bruíne
kwartsiet is slechts van geringe omvang
(fig. 51 no. 2 en fig. 54), en vertoont behalve
de gegraveerde lijnen geen sporen van ge-
bruik. De gravering bestaat uit een reeks
ondiepe lijnqes: tien korte en een viertal lan-
gere (fig. 51 no. 2). Twee langere lijntjes lo-
pen door tot op de plaats waar de steen
gebroken is; de gravering is vermoedehjk

groter geweest. De configuratie van lijnen
doen Bohmers en Wouters (1962: 9) denken
aan een gedeelte van een rendiergewei.
Taute (1968: 151) geeft een overeenkomsti-
ge interpretatie, en ziet de gravering als het
puntige üteinde van een schoffelgewei.

Doorboorde steentjes of rondeuen
zijn met vier exemplaren aanwezig, waar-
van er twee zijn vervaardigd van lydiet en
twee van oölithische oker (tabel 38). De
platte doorboorde fragmenten oker zijn
van de bruinrode harde oölithische soort;
de oöieden zijn duidehjk als bobbelt|.es aan
het oppervlak waameembaar (fig. 55 en
56). Het exemplaar van figuur 55 heeft een
rin of meer vierkante vorm (22 x 19 x 6
mm) (fig. 51 no. 6) en weegt 3.5 gram; de
doorboring is recht en grotendeels vanüt
één vlak aangebracht. Het tweede door-
boorde fragment (fig. 56) heeft een onregel-
matige vorm (20 x 28 x 6 mm) met twee
afgeronde ütsteeksels en weegt 3.9 gram
(fig. 51 no. 5). De doorboring is dubbelco-
nisch en in het boorgat zijn de sporen van
een roterende beweging aanwezig. Op bei-
de fragmenten zijn de oöieden plaatsehjk
afgerond en zijn kleine krasjes aanwezig.
De derde is een druppelvormige rondelle
(fig. 57 en fig. 51 no. 4), die is vervaardigd
van lydiet en weegt 3 gram. De afmetingen
bedragen 30 x 19 x 3 mm. De doorboring is
dubbbelconisch met roterende sporen in
het boorgat. Het vierde doorboorde steentje
(fig. 58) is incompleet, en is gebroken ter
hoogte van het biconische boorgat. Eén zij-
de is versierd met 20 of 21 kerven die op
een regelmatige onderlinge afstand op de
rand zijn aangebracht. Op de vlakke zijde
is verder een wirwar van lijnen waameem-
baar. Het gegraveerde patroon links van
het boorgat (fig. 51 no. 1) vertoont een zeke-
re overeenkomst met het patroon op de eer-
der genoemde versierde steen (fig. 51 no.3).

1       Als 'grap' is door derden na de opgraving op het andere vlakke gedeelte van de steen de achterkant van
een rendier gegraveerd (mondelinge mededeling A. Wouters).
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Figuiir 51  Geldrop 3-1: 1 versierde rondelle (sdaal 2:1), 2 versierde steen, 3 versierde retoudhoir, 4
rondelle van lydiet, 5Ú doorboorde st`ikken oker, 7 slagsteen.

Zowel in de gegraveerde lijnen als op het
breukvlak zijn sporen van oker aanwezig
(tabel 45).

Tevens zijn er vier stukken bruinro-
de tot bruingele grofkorrelige zandsteen
met een groef aanwezig (fig. 59 no. 14). In
doorsnede zijn de stenen over het algemeen

halfrond, de bovenkant is vlak met daarin
een nagenoeg rechte groeven van 10 tot 15
mm breed. Bij drie gegroefde zandstenen
gaat het om uiteinden die mín of meer taps

geeclá:;:ü!.Ëg6.6:94on:il,o2=4láiDglz.eD:Jngrroef--
ven hebben de grootste diepte bij het tap-

1       De zandstenenmet groef uit figuur 59 no.1 en4bestaanbeide uit twee delen die gelijmd zijn. Het is riet
bekend of het oude breuken zijn of dat deze tijdens de opgraving of later zijn ontstaan
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Figuiir 52  Geldrop 3-1: retouchoir Oínks sdaal 1:1), redts detailopname (foto M. Ydo).

Figuur 53 Geldrop 3-1: versierde retoudoir
(schaal 1:1) (foto M. Ydo).

Figuur 54  Geldrop 3-1 : versierde steen (schaal
1:2) (foto M. Ydo).

Figiiiir 55  Geldrop 3-1: doorboorde oker (schaal 3:2) (foto M. Ydo).

Figuur 56  Geldrop 3-1: doorboorde oker (sdaal 3:2) (foto M. Ydo).
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Figuur 57  Geldrop 3-1: rondeue van ly-
diet (schaal 2:1) (foto M. Ydo).

vormige uiteinde. De vierde zandsteen (fig.
59 no. 3) is blokvormig met afmetingen van
40 bij 40 bij 18 mm, vermoedelijk is het uit-
einde van deze steen afgebroken. De stenen
met groef worden over het algemeen ge.h-
terpreteerd als slijpstenen waarbij de groef
diende voor het gladden van pijlen (pijl-
schachtmslijper) en mogelijk ook voor har-
poenen, spitsen en priemen van organisch
materiaal (Taute 1968: 203). Volgens Vencl
(1964) zijn de stenen paaLrsgewijs gebruikt
waarbij de groeven van twee stenen op
elkaaLr werden gelegd waardoor de pijl-
schacht op en neer kon worden bewogen.
De zandstenen no. 1 en no. 3 uit figuur 59
komen voor een dergelijk gebruik in aan-
merking, beide stenen passen precies op
elkaar. De acht brokken grofkorrelige zand-

Tabel 44  Geldrop 3-1: Verdeling van het ge-
wicht van brokken oker en fragmenten oker
met slijpsporen.

44

Figuur 58  Geldrop 3-1: ver-
sierde rondene vm lydiet
(sdaal 2:1) (foto M. Ydo).

steen die bij de overige materialen zijn gere~
kend (tabel 37), zijn vemoedelijk fragmen-
ten van stenen met groef; de brokken zijn
echter van geringe afmeting (maximaal 30
mm) en hebben een weinig karakteristieke
vorm. Een ander stuk natuursteen, een
brok kwartsiet past aan een slagsteen die in
de site Geldrop 2 is gevonden (Deeben
1994: fig. 24, Dijkstra & Groels 1983: 125).

Daarnaast zijn er nog 83 brokken
oker aanwezig, 81 brokken zijn van de oöli-

Gram Brokken Met slijpsporen
0.01-1.001.01-2.002.01_3.003.014.004.01-5.005.01-6.006.01-7.0013.0-14.0 60 2

8 2
4 2
2 1

0 0
0 0
1 0
0 1

Totaal 75 8
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thische soort en 2 van een zachtere soort.
Acht fragmenten oker vertonen shjpsporen
(tabel 37); deze fragmenten zijn over het al-
gemeen groter dan de stukken zonder slijp-
sporen. De overige, onbewerkte stukken
zijn vrijwel altijd klein van omvang, waar-
van ruim 80% minder weegt dan 1 gram (ta-
bel44).

Naast verkleuringen van oker in het
dekzand (Bohmers & Wouters 1962: 11) zijn

=rm°:ïz°í=e(rtsapb°eïe4n5)°i?Ee:::eïg:L,TÏ:aïs:
sen de overig gebruikte artefacten en de an-
dere categorieën werktuigen laat zien dat
okersporen significant vaker voorkomen
op de overige gebruikte artefacten

Figuu 59  Geldrop 3-1: 14
zandstenen met groeven

4        (Sdaall:1)(fotoM.Ydo).

(X2=7.375, df=2, significamtie 0.032). Bij de
vuurstenen werktuigen zijn okersporen va-
ker op spitsen aanwezig dan verwacht.

Het merendeel van de botresten
kan door de geringe omvang en fragmen-
tarische toestand niet nader bepaald wor-
den. Een spits (fig. 60) toelopend fragment
bot kan ge.hterpreteerd worden als een
fragment van de top van een spits of priem.
Volgens Prof. Dr. J.M. van der Vlerk is dit

;3:rmerepe:eoTd:=Í?gkk.vTe::?ä:Ëgddeuaiáih-et
wezigheid van twee kiezen (fig. 61) opmer-
kelijk, waarbij het gaat om twee línker 4e

?„r,efl#d°#3:n(P4)Vmhetrendier(Rfl#g!/€r

1        In de collectie van het BAl is nog een reageeibuisje met okerpoeder aanwezig.
2       Brief van prof. Dr. J.M van der vlerk aan A. Wouters op 29 mei l957.
3       Mededeling Dr. LH. van wijngaarden-Bakker opp) op l4-12-1982. Ook prof. Dr. J.M van der vlerk

determineerde in 1957 deze kiezen als rendierkiezen @rief aan A.M Wouters 29 mei 1957). Zie ook noot 3
op pagina 29.
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Figuu 60 Geldrop 3-1:
benen spits/ priem
(schaal 2:1) (foto M. Ydo).

8.4 Het vempreidingspatroon
De verspreiding van de artefacten (fig. 40)
bimen het in 1957 opgegraven areaal laat
scherpe grenzen zien, vermoedelijk zijn dit
de grenzen van het gedeelte dat Wouters
heeft opgegraven.  Uit de abrupte grenzen
van deze vondstverspreiding en de aanvul-
lende gegevens üt 1961 is op te maken dat
de vondstverspreiding niet compleet is. Dit
geldt voomamelijk voor de zuidkant (grid-
cellen 504-114, 504-115, 505-114 en 505-115),
in het zuidoosten (gridcel 509-117) en het
zuidelijke gedeelte van 509-118. h het
noordoosten een gedeelte van de gridcellen
510-121 en 511-121 en aan de noordkant
508-121. Hoewel de dichti`eid van de
vondstverspreiding naar het westen duide-
1ijk afneemt, lijkt de concentratie zich ook
in die richting te hebben voortgezet. De re-
latief lege zone (fig. 40) tussen de door
Wouters e.a. geregistreerde vondstversprei-
ding en de in 1961 ingetekende rand van de
verstoring (arcering) is vermoedehjk het re-
sultaat van latere grondwerkzaamheden

Figuur 61  Geldrop 3-1 : rendierkiezen (sdaal
2:1) (foto M. Ydo).

('schatgraverijen'), waarbij het niet de be-
doeling is geweest om de locatie van de
vondsten te registreren]. De buitengrens
van Geldrop 3-1 wordt gedefinieerd door

ie2gi:::|::ne:egr|e:L=eaeiv::udes:ezno:árer
vondsten2. Ten noorden van Geldrop 3-1 is
de grens met de site Geldrop 3-0 onduide-
1ijk, hier is de noordgrens van de 123-grid-
cellen aangehouden. In totaal omvat de

gioi:::ïeenr'sireoipïe:vïaïtf:;?:;?53i|27Eet
aantal vondsten in de gridcellen is geba-
seerd op de opgravingsplattegrond en de
in 1986 ..7t s3.ftt aangetroffen artefacten.

De mogelijkheden voor een analyse
van het verspreidíngspatroon worden be-
perkt door: de verstoring van de site, het
verschil tussen het aantal vondsten op de
plattegrond en het aantal in de collectie (ta-
bel 30), de onmogelijkheid om de vondsten
te relateren aan de plattegrond en het gerin-
ge aantal symbolen dat voor de versprei-
ding van de verschillende categorieën is
gebruikt (fig. 40).

1       Het is van vindplaatsen in zuid-Nederland bekend dat (in het verleden) tijdens de afwezigheid van de
opgravers of na de beëindiging van een opgmvingscampagne de site verder door derden werd uitgegraven.

2       Zes gridcellen langs de buitengrens bevatten geen vondsten, maar zijn vanwege de hoge dichtheden in
aangrenzende cellen toch meegenomen. Vaak wordt de 'leegheid' veroorzaakt door verstoringen.
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N
Spits 7
Steilgeretouch®rde kling 1

Boor 0
Steke, 1

Combinatiewerktuig 0
Schrabber 1

Afgeknot artefact 0
Geretoucheerde artefact 0
Gekerfd artefact 0
Slagsteen 0
Retouchoir 1

Steen met groef 0
Rondelle 0
Versierde rondelle 1

Versierde retouchoir 1

Benen spits 0
Totaal 13

Brok 0
Deoo rtificati e a rtefact 0
Kern 0
Kernvernieuwingsstuk 0
Afslag 2
Kling 2
Stekerafslag 0
Totaal 4

Tabel 45  Geldrop 3-1: voorkomen van okerspo-
ren op artefacten.

Totaal vondsten Opp. in m2
frequentie 5 51.79
frequent ie25 25.44
frequentie 55 13. 84
Totaal werktuigen
frequent el 40.54
frequent e3 26.86
frequent e6 17.13

frequent el0 10.05
frequent el5 5.63

Tabel 46  Geldrop 3-1: Oppervlakte van de ver-
spreiding bimen versdillende frequentieüjnen.

In totaal bevatten de 70 gridcellen
1950 vondsten, waarbij het gemiddelde aan-
tal vondsten 27.86 (o=39.37) per gridcel be-
draagt]. In de verspreiding (fig. 62) van het

Ï;f?1=ï5tiv'ovnodnsdtisáegeifiii:?nffbïouf:otiiei-
ge verspreiding waameembaar. Bimen het
gebied van deze frequentielijn, dat 13.84 m2
omsluit (tabel 46), zijn een aantal clusters
van verschinende vondstdichtheden aanwe-
zig (fig. 62). De frequentielijn van 85 vond-
sten per gridcel sphtst de boogvormige ver-
spreiding in twee clusters: een cluster in de
gridcellen 505-117 en 506-117 en een lang-
werpige cluster ten noorden van de vakken
508-116 en 509-116. De langwerpige ver-

ip2reoipdihnhg=PeËtäte3iicehd:ä,i5eotï::=siecnhpthe=-
den: de gridcellen 508-117 (n=180) en 509-
119 (n=152).

Het gemiddeld aantal werktuigen
in de 70 gridcellen is 4.1 (o=7.7)2. Het aan-
tal gridcellen met werktuigen bedraagt 42,
deze bevatten gemiddeld 6.9 werktuigen
(o=9.0) (tabel 47). De werktuigen liggen ver-
spreid (fig. 63) bimen een mïn of meer cir-
kelvormig gebied met een doorsnede van 6
tot 7 meter en een oppervlakte van 40.54
m2 (tabel 46). De spitsen vertonen de groot-
ste verspreiding en dichtheid per gridcel.
Hierbij wordt er echter op gewezen dat het
aantal spitsen op de plattegrond vermoede-
hjk te hoog is (zie paragraaf 8.1). De gekerf-
de artefacten kennen de grootste
concentratie, beide liggen binnen één grid-
cel.

De verspreiding van de werktuigen
is eveneens boogvormig (fig. 63); bij een
dichtheidvan10en15werktuigenperm2
zijn drie clusters waameembaar: cluster 1
in het zuidwesten met het hoogste aantal

Houtskool (n=8) is rúet meegerekend. De gemiddelde dichtheid van de vondsten exclusief de gridceuen
zonder vondsten (n=9) bedraagt 31.97 (o=40.6).
De verspreiding van de werktuigen omvat de caLtegorieën: spits, steker, schrabber, geretoucheerd artefact
en gekerfd artefact (fig. 40).
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Gendrop   3-1

------   Grens  opgraving   1957

11

Figuur 62  Geldrop 3-1: frequen-
tielijnen van het totaal aantal
vondstenperm2.

Geldi-op   3-1

lml

Grens   opgraving    1957

Figuur 63  Geldrop 3-1: frequen-
tielijnen van het aantal werktui-
genperm2.
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1 2 3 4 5 6
SpitsStekerSchrabberOeret.artefactOekerfdartefact 175 38 4.6 2.5 2.9 4.2

29 13 2.2 0.4 0.5 0.7
53 19 2.8 0.8 0.9 1.3

29 16 1.8 0.4 0.5 0.7
2 1 2 0 0 0.1

Totaal 288 42 6.9 4.1 4.7 6.9

Tabel 47  Geldrop 3-1: enkele karakteristieken van de verspreiding van werktuigen en enkele overige
categorieën. 1=aantal artefacten in de categorie, 2=aantal gridceuen waarin categorie voorkomt, 3=ra-
tio van aantal artefacten in de mtegorie (1) en voorkomen in gridceuen (2), 4=gemiddeld aantal in rela-
tie tot het totaal aantal gridceuen (n=70), 5=gemiddeld aantal in relatie tot het aantal gridceuen met
vondsten, 6=gemiddeld aantal in relatie tot het aantal gridceuen met werktuigen.

werktuigen (n=16) in gridcel 506-117, clus-
ter 2 in het zuidoosten met het hoogste aan-
tal werktuigen (n=38) in 508-117 en cluster
3 in het noorden met het hoogste aantal
(n=40) in gridcel 508-120. Aue clusters zijn
min of meer cirkelvormig met doorsneden
van ca.1.5 m. De onderlinge afstand tussen
de clusters is gering, de afstand tussen het
centrum van cluster 1 tot cluster 2 bedraagt
2 meter, tussen cluster 2 en 3 ongeveer 3 m.
De drie clusters bevatten 59°/o van het totaal
aantal aanwezige werktuigen (tabel 48).

Er is geen significant verschil aan-
wezig tussen de verschillende categorieën
werktuigen in de clusters en het gebied bui-
ten de clusters (X2=13.29, df=12, geschatte
significantie 0.34). Een onderlinge vergelij-
king van de drie clusters levert eveneens

:äï:s:1ftïeïki=:g:-äï:e::dï:e;n3,,ÏE:::2Ï6ïd?iï
linge vergehjking van de clusters zonder de

:ep:ï£g=g3:;:t6,äE6?e=ens?ÏÏ=i:=#rce=säT-
0.6854).

Als het voorkomen van oker in de
analyse betrokken wordt, dan blijken de
clusters significant te verschillen
(X2=19.252, df 10, geschatte significantie

0.0372). Oker komt veelvuldig voor in de
clusters 1 en 3 en is nagenoeg afwezig in
cluster 2 (tabel 48). Botmateriaal is alleen
aangetroffen in cluster 3, waarbij de ren-
dierkiezen aan de rand (gridcel 507-121)
van dit cluster zijn aangetroffen.

In de verspreiding van het totaal
aantal vondsten is ook een opeenhoping
vastgesteld in gridcel 509-109 (fig. 62), deze
vondstcluster is in de verspreiding van de
werktuigen (fig. 63) afwezig. Deze cirkel-
vormige cluster heeft een doorsnede van
ca. 0.5 m. en bestaat voomamehjk uit afval-
materiaal (n=143).

Bohmers en Wouters (1962: 11) ver-
melden een intense roodkleuring door oker
van het bewonjngsniveau en een aantal
vondsten in een haardje (Bohmers & Wou-

cluster 1 cluster 2 cluster 3 Overige
SpitsStekerSchrabberOeret.artefactOekerfdartefact 25 27 46 77

3 6 8 12

6 14 14 19

5 7 7 10
0 2 0 0

Totaa' 39 56 75 118

Tabel 48  Geldrop 3-1: Verdehng van de werk-
tuigen en enkele overige categorieën Ín de on-
demdeide dusters en de rest van de site.

1        Een paLarsgewijze vergelijking van de werktuig-inhoud van de clusters geeft ook geen significante
verschiuen.
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ters 1962: 13). De sporen van het genoemde
haardje zijn vermoedelijk aangetroffen in
de vorm van een concentratie houtskool
(fig. 40) in de gridcellen 508-118 en 508-119,
juist ten noordwesten van cluster 2. Wan-
neer de houtskool inderdaad de locatie van
een vuurhaard weerspiegelt, is het waar-
schijnlijk dat deze een belangrijke rol heeft
vervuld in de ruimtelijke organisatie van
de site (bv. locatie van de werktuigclusters
en de opeenhoping van afval). Andere ele-
menten die een overeenkomstige rol ge-
speeld kunnen hebben, zijn de door Boh-
mers en Wouters (1962: 3) genoemde grote
erratica. De auteurs vragen zich af, of deze
als mogelijke tentverzwaring gediend kun-
nen hebben. Helaas is hierover geen uit-
sluitsel te geven omdat de stenen niet op de
opgravingsplattegrond staan aangegeven.
Wouters vermeldt over deze stenen dat het
gaat om een tiental grote zwerfstenen waar-
van de locatie van een zestal aan een kring
deed denken. Eén van die stenen was een
groot brok vuursteen met slag- of aam-
beeldsporenï.

8.5 Conclusie
De archeologische gegevens over de site
Geldrop 3-1 zijn verre van compleet. Een
analyse van de formatie van de gegevens
laat zien dat een gedeelte van de gegevens
verdwenen is. Daamaast zijn er in het ge-
bied van de site nog veel vondsten aanwe-
zig waarvan een gedeelte ongetwijfeld tot
de site Geldrop 3-1 behoort. De beschikbare
materiële cultuur moet dan ook gezien wor-
den als een rninimum-inventaris. De site
kan alleen op typo-morfologische gronden

gedateerd worden, waarbij de samenstel-
1ing van het assemblage duidehjk wijst op
een datering in de Ahrensburg-cultuur
(Arts & Deeben 1981, Taute 1968).

Ondanks het incomplete karakter is
het aantal categorieën artefacten groot, als-
ook de aard van sommige categorieën. Tau-
te (1968: 211) wijst eveneens op de uitzon-
derlijke vondsten van Geldrop 3-1 in verge-
lijking tot andere sites van de steelspitsen-
groepen; zoals de gegraveerde retouchoir,
de druppelvormige rondelle en de versier-
de rondelle.

Geldrop 3-1 behoort tot de weinige
Ahrensburg-sites waarvan een opgravings-
plattegrond beschikbaar is2. Helaas zijn de
gegevens over de verspreiding verre van
optimaal. De vondstverspreiding van Gel-
drop 3-1 is vergelijkbaar met de door Taute
(1968) gepubliceerde Ahrensburg-site Dei-
mem 45 (Kreis Soltau) in Duitsland. De
vondstverspreiding van Deimem 45 is na-
genoeg rond van vorm en heeft een door-
snede van 10 m (Taute 1968: 31)3. h dit
areaal zijn ca. 12.Om vuurstenen artefacten
verzameld. Taute (1968: 31) merkt op dat
de vondsten ongelijkmatig over het areaal
verdeeld zijn, met een sterke opeenhoping
in de randzone. In sommige gevallen zijn
de opeenhopingen scherp begrensd. De ver-
spreiding van werktuigen in de site Dei-

Ï::ïÍ:l:o:ntäb:Ïm:2::a:f::i:átiÉúïsï:ïÏ:::en-
tra van de clusters varieert van 3 tot 6 me-
ter. De clusters worden vaak gedomíneerd
dooreenbepaaldecategoriewerktuigen5
zoals: afgeknotte klingen, stekers of schrab-

1        Brief van A.M. Wouters 29-12-1989. Deze stenen bevinden zich niet is de collectie van het BAI.
2        Voor een (onvolledig) overzicht van de beschikbare plattegronden zie Kind (1985).
3        De doorsnede van l0 meter komt ook overeen met de frequentielijn van l werktuig per m2.
4       De frequentielijnen van de werktuigen voor de site Deimern 45 zijn berekend op basis van de door Taute

(1968) gepubliceerde verspreidingskaarten van stekers (Abb. 15), afgeknotte klingen (Abb. 17), retouchoirs,
slijpstenen en slagstenen (Abb. 45), schrabbers (Abb. 19) en spitsen (Abb. 20). Dit zijn echter niet alle in de
site aangetroffen werktuigen

5        In een vlak vanl.5 m2 zijnbijvoorbeeld 50 schrabbers aangetroffen (Taute l968: 32).
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ber. De spitsen daarentegen laten een min
of meer continue verspreiding tussen de
clusters zien. Zowel in Deimern 45 als Gel-
drop 3-1 valt de aanwezigheid van clusters

=e:ee=np::):ti2e:p8r(°Dt:::h:h4e5ídmaa¥ïmwaearLk;L,
Geldrop 3-1 maximaal 40 per m2). Daar-
naast zijn de geringe afstanden tussen de
clusters en de scherpe begrenzing ten op-
zichte van elkaar opvallend. Helaas is het
voor de site 3-1 rúet meer na te gaan of de
buitengrenzen van de site eveneens zo ab-
rupt geweest zijn. Vermoedelijk behoren zo-
wel Deimern 45 als Geldrop 3-1 tot hetzelf-
detypenederzettingï.

LITERATUUR
ARTS, N. & DEEBEN, J. (1981): P7.eh!.s£or!.-
sche Jagers en Verzamelaars te Vessem: Een
Modej. Eindhoven, Stichting Brabants Heem.

BOHMERS, A. (1961): Geldrop. ArcJkojo-

gisch Nieuws. Nieuws:bulletin van de Korinklij-
ke Nederlandse Oudheidkundíge Bond,14.. 2.41.

BOHMERS, A. & WOUTERS, A. (1962): Be-
langrijke vondsten van de Ahrensburgcul-
tuur in de gemeente Geldrop. Br¢b¢7t£s
Hee77£ 14:  3-20.

CLARK, ].G. D.  (1954):  £xcflz;czf3.o7Ä; ¢£ S£czr

Ccz7`7'. Cambridge, Cambridge University
Press.

DEEBEN, ].  (1985):  T%sse7t fztJee zJttre7i.. De flk-
tiviteiten in een Federmesser-nederzetting te
Geldrop en in een Laat Glaciaal/Vroeg Holoceen
7teczerzeffï.7igssys £eem. Amsterdam, IPP-scrip-
tie.

DEEBEN, J. (1988): The Geldrop sites and
the Federmesser occupation of the Sou-
them Netherlands. J7i: Otte. M. (ed.): De Jfl

Loiïe á l'Oder. Les Civitisations du PaMoti.thj,-

que Final dans le Ncwd-Ouest Ewopéen. Ox-
£ord, British Archaeological Reports,
Intemational Series 444: 357-398.

DEEBEN, J. (1994): De laatpaleolithische en
mesohthische sites bij Geldrop (N.Br.). Deel
1. Archeologie, 5.. 3-57.

DI]KSTRA, P. & GROEIS, J. (1984): Nog-
maals de ''Venus van Geldrop". Arc7tczeoJogz.-
sc7[e Be7`í.c7i£e7t, 14:  123-132.

GIJN, A.L. van (1990): T7te Weflr fl7td Teczr o/
Fli:nt: Princíples of Functiorml Amalysis App-
lied to Dutch Neolithic Assemblages. Leïden,
(Amlectapraehj,storicaLeidensia22):).

KEELEY, L.H. (1980): £xpe77.7%7t£flJ Defermï.-
nation of Stone Tool Uses: A MÍcrowea;r Analy-
sÏ.s. Chicago, University of Chicago Press.

KIND, C.J.  (1985):  Dz.e  Ve7.£eï./%7tg z;o7t Sfeï.7tflr-

tef ik ten in Grabungsf lachen. U rgesc:hichtliche
Materialhefte 7. Tübingen, Verlag Archaeo-
logica Venatoria.

KOZLOWSKI, J.K. & SCHILD, R. (1964):
Úber den Stand der Erforschung des späten
und ausgehenden Paläolithikums in Polen.
Archaeologia Austriaca, 36.. 83-105.

NEWELL, R.R. (1973): The Post-glacial
adaptations of the indingenous people of
the Northwest European Plain. J7i: Kozlows-
ki, S.K. (ed.).. The Mesolithic in Europe. W íii-
saw, University of Warsaw Press: 399440.

NEWELL, R.R. (1975): Mesolifl`icum. J7t:
Verwers, G.J .(ed.).. Noord-Brabant in Pre-en
P7'ofoJti.s for!.e. Oosterhout, Anthropological
Public ations: 39-54.

1        In een later artikel zal nader ingegaan worden op het onderscheid in verschillende typen
Ahrensburg-nederzettingen.

51



ARCHEOLCX=J£

NEWELL, R.R. & DEKIN, A.A. (1978): An
integrative strategy for the definition of be-
haviorally meaningful archaeological units.
Palaeohistoria,2JO..7-38.

NOORT, G. van & WOUTERS, A.M. (1987):
De jagers/ verzamelaars van de Ahrens-
burgkultuur. ArcJt¢eoJog!.sc7ie Ber!.c7i£e7£, 18:
63-138.

ODELL, G.H. (1977).. The Apptication of M-
cro-weaï Analysis to the tithc Component of
an Entire Prehi,storic Settlement: Methods, Pro-
blems and Functional Reconstructions. Ph.D.
dissertation, Department of Anthropology,
Harvard University.

PRICE, D.T. (1978): Mesolithic settlement
systems in ti`e Netherlands. J7i: Mellars,
P.A. (ed.).. The Early Postglacial Settlement of
NorfJter7t £tt7'ope. London, Duckworti`: 81-
113.

T`OZOY, J.G. (1978).. Les Derniers Chasseurs.
L'Epipaleolithique en France et en Belgique. Es-
sflï. de Sy7tfhèse. Charleville, Société Archéo-
logique Champenoise.

SCHILD, R. (1984): Terrrinal Paleolithic of

the North European Plain: a review of lost
chances, potential, and hopes. J77: Wendorf,
F. & Close, A.E. (eds.): AdzJfl73ces !.72 Worjd Ar-
c7iczeo/og!/, 3: 193-274. New York, Academic
Press.

TALUTE, W . (1968).. Die Stielspitzen-Gruppen
im Nordtichen Mttelewopa. Ein B eitrag zuÏ
Kemtnis der späten Altsteinzeit. Köh,
Bohlau Verlag.

TRINGHAM, R., COOPER, G., ODELL, G.,
VOYTEK, 8. & WHITMAN, A. (1974): Expe-
rimentation in the formation of edge dama-
ge: a new approach to lithic analysis.
Journal of Field Archaeology,1.. T71-196.

VENCL, S. (1964): Dvoudílné pískovkové
brousky. Archeologické Studijní Materiály,1..
31-37.

VERBEEK, A. & KROONENBERG, P.M.
(1990).. Fisher 3.0: Testing lndepence in rxc Ta:
bJes. Groningen, ProGAMMA.

WOUTEIÜ, A. (1983): De "Ahrensburg-si-
tes" va[n Gddrop. Archaeologische Beriëhten,
14:  115-122.

52



ARCH£oLa3Í£, No.6, 1995

DE IIAMBURGCULTUUR VAN BAKKEVEEN-HARMSDOBB E

door Piet Houtsma & Pieter Díjkstra

1. INLEIDING (P. Houtsma)
Het was op een mooie zondagmorgen Ín de
zomer van 1961 dat mijn vriend Schilstra en
ik langs een smal paadje in de Bakkeveen-
ster Dujnen fietsten, toen ons oog viel op
een stukje vuursteen dat lag te glinsteren in
het zonlicht. Het bleek een afslag te zijn.
Deze vondst leidde uiteindelijk tot een op-
graving door het Biologisch-Archeologisch
lnstituut uit Groningen Uiema kortheids-
halve B.A.I. genoemd). Deze opgraving
werd door Schilstra en mij uitgevoerd in
onze vrije tijd en duurde van 1961 tot en
met 1963.

Op de Topografische Kaart 1:25.000
van Friesland nr.102 ligt de site op coörd.
214.00/566.28; dat is een kleine driehon-
derd meter westelijk van de Harmsdobbe
(fig. 1). Deze veenplas kan men als een pin-
go-ruine beschouwen.

2. opGRAvlNGsvmsLAG EN GEOLo-
GISCHE STRATIGRAFIE (P. Houtsma)
Een smal proefsleufje, 30 cm breed, dat we
een dag of wat later maakten, bracht al
spoedig meerdere artefacten aan het licht.
In het oneffen terrein had men blijkbaar ja-
ren eerder kuilen gegraven om aan geel
zand te komen, dat op de boerderij ge-
brtrikt werd als strooizand. Men had deze
kuilen laten liggen of ze soms met het vuil-
grijze humeuze zand en de plaggen gedeel-
telijk weer opgevuld. Daarin bevonden
zich juist de artefacten.

Men moet zich de situatie als volgt
voorstellen: In dit stuifzandgebied, dat on-
geveer zes meter boven N.A.P. 1igt, is door
winderosie de A en B-horizont van de oor-
spronkelijke heidepodsol verdwenen. Deze
podsoldering is geologisch beschouwd een
vrij recente zaak (meestal uit de Bronstijd).
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Figuur 1  Topografische si-
tuering en hgging van de
vindplaats. Sectie uit de to-
pografische kaart, schaal
1:25.000.
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Figuur 2  Bakkeveen-Hamsdobbe: profiel met tussen de witte markeringen de vegetatielaag, waarin
de artefacten voorkwamen (foto van een dia uit 1963; P. Houtsma).

De stenen van dit in de Bronstijd met heide
begroeide dekzandgebied zijn dus hier ter
plaatse verticaal naar beneden verplaatst en
later, door menselijke activiteiten, ook nog
eens horizontaal.

In archeologisch opzicht was er
door ons dus weinig te verwachten. Deson-
danks hebben wij het zand uit de kuilen
zorgvuldig "afgeschaafd" en, waar nodig,
gebruik gemaakt van een handzeefje met
een maaswijdte van 4 X 4 mm. De vondsten
zijn op millimeterpapier in het horizontale
vlak ingetekend op schaal 1:10. Van de hele
opgraving hebben we een kaart gemaakt
op schaal 1:40. Gelukkig troffen we ook een
gedeelte aan waar de artefacten zich nog''i.7t sÏ.ftÁ" bevonden en waar het mogelijk

was dit op foto en dia vast te leggen. We
hebben ook nog een lakprofiel van 33 X 82
cm gemaakt dat zich thans in het Fries Mu-
seum bevindt.

De artefacten bleken in een z7egeffl££.e-
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Jmg voor te komen (fig. 2). Deze laag had
enige gelijkenis met de Laag van Usselo,
die men met de A11eröd-tijd (± 9800 - 9000
v.Chr.) in verband brengt en die in het dek-
zand de scheiding vormt tussen Jong Dek-
zand 11 en Jong Dekzand 1. Nu komt er
soms in Jong Dekzand I (meestal enkele de-
cimeters eronder) nog een tweede vegetatie-
laag voor, die meestal rinder houtskool
bevat en door ons voor het eerst waargeno-
men werd in een pas gegraven slootwand
aan de rand van de Duurswouder Heide en
die wij daarom de L¢flg zJci7i D%t#sz{Jottde
hebben genoemd.

Deze laag verschilt duidelijk van
die van Usselo: ze ligt lager, bevat weinig
houtskool en is soms wat leemachtiger of
ze gaat over in een bredere leembandzone.
Samengevat: (A) houtskoolarm, (8) kleur:
wit-grijs, (C) dichti`eid: soms zeer fijnkorre-
lig, waarbij de kleur dan grijsgroen is (de
kleur wisselt met de vochti8heidsgraad).
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Betreffende laag zou tijdens een late-                     We hebben bij opgravingen en
re warmteschommeling van het Laat{laci-         proefsleuven, behalve hier in Bakkeveen,
aal ontstaan kunnen zijn. Wij denken daar-           geconstateerd, dat zowel in Havelte -Der-

ï= :oïúevï#.j:Ëïbe`|e:Fs tu-11.ooo       iKï##ÏïhdËLaï;=uïe-|V=t' Voer-

Tabel 1  Bíj de bestudering van de tüdstabel is het mogehjk dat er meerdere contacten hebben kunnen
plaatsvhden tussen versdíllende tradities. Bovendien zitten er heel wat tijdsfluctuaties in de gegeven
dateringen, zodat de suggestie gedaan kan worden dat de versledtering van het klimaat tussen de
BBölling en de Alleröd-fasen zelfs zo gering was, dat er voor de jager-verzamelaar genoeg mogeHjkhe-
den waren voor een q}.delíjk vefbljjf in de Nederlandse laagvlakte. qabel naar l.anting & Mook 1977)

C-14 dateri"zen van veen

riode                                    lab. no.                          daterin bodem

Late Dryas

Allerod den fase

Allerod berk-fase

Einde van oude Dryas

inde van Bolling

Bolling

iovergang Chdste Dryas
Bolling

mdste Dryas

GrN- 925
K- 552

GrN- 947
GrN-933
GrN- 948

K- 553
K- 547

GrN-921

GrN- 926
K-541

K- 542

GrN- 927
K- 543

K- 544

K- 545
GrN-1104

K- 546
GrN-935
GrN- 928

10.000-8800 B.P.

11.305+   120B.P.
11.300+   140B.P.

11.710+      90B.P.
12.115+     120B.P.
11.745+     120B.P.
11.620+     140B.P.
11.700+     140B.P.
11.800T   100B.P.

12.065 +   120B.P.
11.770 F   140 B.P.

12.070+   140B.P.

12.595+   170B.P.
12.200 +   140 B.P.

12.410+   140B.P.

12.440+   140B.P.
12.540+   100B.P.
12.530 +   140B.P.
12.620+   130B.P.
12.440+   100B.P.

Jong  Dekzand 11

Laag van Usselo

Jong Dekzand 1

Laag van Duuswoude

1        Zie hiervoor ook ons artikel in Archeologie nr.2 uit l990.
Op plaat 11 blz.11 van betreffende nummer is profiel 3 Bakkeveen-Harmsdobbe te zien en op de kleuenfoto
van blz.12 kan men beide lagen bekijken. De "U" staat voor Usselo en "D" voor Duuswoude (Duurswoude
Vl moet zijn Duurswoude IV).

55



ARCH£oLcx=J£, No.6, 1995

Hamburgien stratigrafisch zich in een vege-
tatiehorizont bevond. Conclusie: He£ Hflm-
burgien van Bakkeveen-Harmsdobbe dateert
waarschjjntijk rit het Alleröd.

3. DE VONDSTEN (P. Dijkstra)
Ofschoon verreweg het grootste gedeelte
van de opgegraven stenen zich in de ver-
stoorde grond bevonden, werd er een rede-
hjk idee verkregen omtrent de verspreiding
en de hgging van de artefacten.

In totaal werden er 3563 stenen op-
gegraven die tot het Hamburgien gerekend
kunnen worden. Twee stuks kunnen we tot
het Mesoliti`icum rekenen, nl. 1 a-spits en 1
steilgeretoucheerd klingeqe (zie tek.). Ver-
der werden er nog 234 non-silex gesteenten
gevonden. Hieronder bevonden zich een af-
slag van kwartsiet, vermoedelijk van een
slagsteen, gezien de verbrijzeling aan de
kopzijde, en tenslotte een geslepen stuk
rode oker. Enkele van deze stenen waren
ook roodgekleurd door sporen oker.

In tabel 2 is een overzicht van de ge-
vonden sflex artefacten gegeven. De heer
Frans Somers was zo vriendelijk een repre-
sentatief gedeelte van het werktuigenbe-

WERKTUIGEN N Gebroken
Kerfspitsen 24 21
Krombekstekers 9 7
Bekstekers 26 9
Stekers 30 5
Boren 22 8
Schrabbers 85 0
Combinatiewerktuigen 13 0
Geretoucheerde klingen en afslagen 50 31]

Afgeknotte klingen en afslagen 21 6
Gekerfde klingen en afslagen 71 3
Klingen/afslagen met retouches 42 0
Choppingtool 1 0
Aambeeld 1 0

AFVAL N Oebroken
Brokken 35 0
I{lingkemen 51 0
Afslagkernen 28 0
Stekerafslagen 28 0
Kemvemieuwingsstukken 121 0
Bewerkte vo rsts pl ijtstukken 17 0
Klingen 396 191

Afslagen 2489 303

Tabel 2  Typologische samenstelling van het as-
semblage.
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stand voor ons te tekenen, waarvoor onze
hartelijke dank. De overige tekeningen zijn
van de schrijver (tenzij anders aangegeven
schaal 1:1).

Opvallend is, dat vele wertuigen
zijn vervaardigd uit klingen. Een ander as-
pect dat opviel is, dat veel klingschrabbers
waren gebroken; deze konden door refit-
ting weer aan elkaar gepast worden. Ver-
scheidene klingschrabbers hadden een fijne
retouche aan beide zijden. Enkele schrab-
bers hadden een stompe schrabberhoek
(zie fig. 4 nr. 7-9, fig. 5 nr. 17-19 en fig. 6 nr.
4 en 12); een groot gedeelte van de kling-
schrabbers had een schrabberhoek van min~
der dan 40°/o . Van de gebroken klingschrab-
bers was duidelijk vast te stellen dat deze
niet waren gebroken door de contracoup
techniek. Overigens is dit de grootste werk-
tuiggroep van de site.

De verscheidenheid binnen de ste-
kergroep is behoorlijk groot; in totaal was
dit echter 12,55% van het totale werktuigen-
bestand, ofwel 65 stuks. Hieronder zijn 9
krombekstekers die o.a. gidsartefacten zijn
van de Hamburgien-groepen. Deze typen
werden ook aangetroffen in een aantal Solu-
treen-groepen uit de Dordogne die destijds
waren tentoongesteld in het provinciaal
museum van Perigueux. In de typologie
van Demars & Laurent (1990) worden ze
als "kromme" boren beschreven ®lz.85
nr.11-12).

Figuur 3 nr.5 is in feite morfolo-
gisch vergelijkbaar met de lacansteker uit
het Magdalenien. Ze zijn o.a. ook aangetrof-
fen in Sweikhuizen (Arts & Deeben 1983,
1984) en Kame En Orp (Vermeersch 1979,.
Vermeersch & Vynckier 1980).

Over het verschil in het gebruik van
bijvoorbeeld de beksteker en krombekste-
ker is nog geen onderzoek verricht. Door
microscopisch gebruiksporenonderzoek is
dit mogelijk geworden. Eén van de schrij-
vers heeft met beide werktuigtypen een
aantal experimenten uitgevoerd op een
stuk gewei van edelhert. De klingen waar-
uit deze werktuigen werden vervaardigd,
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Figuur 3  Spitsen en diverse stekertypen van Bakkeveen-Hamsdobbe.
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Figuur 4  "verse artefacten van Bakkeveen-Hamsdobbe: 14 kerfspitsen, 5-11 sdrabbeH, 12-14
sdrabber/stekers, 15 steker, 16 boor, 17-19 beksteker, 20 boor, 21 steker, 22 beksteker.
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Figiiur 5  Diverse artefacten van Bakkeveen-Harmsdobbe: 1-6 becs, 7-19 schrabbers.
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Figuur 6  Diverse werktuigen van Bakkeveen-Hamsdobbe. 14 is een stuk oker.

zijn geslagen door T. van Grunsven.                       dit laatste type minder breekbaar bleek te
Met de krombeksteker was handi-             zijn. Een tweetal krombekstekers uit N.W.-

ger te werken dan met de beksteker, terwijl          Drente (voormalige couectie Hom) gaven
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dezelfde slijtagepatronen aan en tevens het
materiaal-contact waarop zij zijn aange-
wend.

Een ander Hamburgien-type is de
kerfspits die bijvoorbeeld in vergelijking
met de Duurswoude-concentraties minder
in aantal zijn, nl. 6,03% . Opmerkelijk is het
"getande" ondereinde van een kerfspits af-

gebeeld op figuur 4 nr.4. Van deze zijn er
ook gevonden in Hasewisch, Poggenwisch,
Bomeck (Rust 1958) en in Nederland te
Oosterwolde, Havelte, Eesveen, Emmen
(Bohmers 1948) en Duurswoude IV (Boh-
mers & Houtsma p.19). Een bijzonder spits-
type is afgebeeld in figuur 3 (nr.9 en nr.10).
We komen hier in het volgende hoofdstuk
Op teru8.

Wat betreft de overige werktuigen
kan van een redelijk aantal gesproken wor-
den (o.a. 22 boren) in vergelijking met bij-
voorbeeld Gasselte (Van Giffen & Bohmers
1948). Een aantal van deze boren heeft een
typisch Magdalenien-kaLrakter (fig. 4 nr. 16
en 20). Dit is ook het geval bij een aantal
van de combinatiewerktuigen (fig. 4 nrs.
12,13,14 en fig. 6 nrs. 10,11,12).

Een ander opvallend element is het
aantal gekerfde klingen en afslagen. Waar-
schijnlijk werden deze typen gebruikt voor
hout- en botbewerking (Sijmens 1986; Dijk-
stra & Verbeek 1991).

Ook het aantal geretoucheerde klin-
gen en afslagen zou kunnen wijzen op een
kampement van langere duur. Is het aantal
spitsen in Deimem en Ureterp hoog
(Bohmers 1948), in Bakkeveen is dat niet
het geval. In Hazewich zijn echter naast de
spitsen ook weer vele gekerfde, geretou-
cheerde en afgeknotte elementen aanwezig
(Rust 1958).

4. EXPERIMENTEEL 0NDERZOEK
(P.Dijkstra)
Door het gebruiksporenonderzoek is men
tegenwoordig beter in staat een site in zijn
geheel te analyseren dan voorheen, toen
men dat hoofdzakelijk op typologisch-mor-
fologische basis deed. Karakteristieke han-

delingen als het bewerken van huiden en
bot, het snijden van gewassen en hüden,
bepalen tevens de soort nederzetting alsme-
de de duur ervan.

Voor wat betreft Bakkeveen, kan
worden gesteld, dat het gebruiksporenon-
derzoek (op een enkel stuk na) een hachelij-
ke zaak is! Vele artefacten hebben een
zijde-achtige glans, waardoor de gebruik-
sporen buiten bereik bhjven.

Met betrekking tot de spitsfragmen-
ten, gepubliceerd in figuur 3 (nr.9 en 10),
konden we tijdens de verwerking van het li-
ti`isch materiaal constateren, dat ze beide
tot een en hetzelfde artefact/werktuig be-
horen, ondanks het ontbreken van een tus-
senstuk.

Tijdens experimenten in Denemar-
ken (Fisher,Vemming & Rasmussen 1984)
werden een tweetal typen werktuigen on-
der de loep genomen nl. de Bromme-spits
en de transversale spits. Van de tweede
spits was door vergelijkbare vondsten uit
het veen de werkelijke functie van het arte-
fact vast komen te staan. Door deze met die
van de experimenten en met vondsten uit
de Noordduitse bergvlakte (Hamburg- en
Ahrenburgcultuur) te vergelijken, kreeg
men een goed beeld van het type spits, zo-
wel met betrekkíng tot het gebrük als tot
de breukpatronen, die typisch blijken te
zijn voor de spitsen. Met name het spits-
fragment van figuur 3 nr.9 1ijkt op een ste-
kerachtigwerktuig.

De breukpatronen werden ook ver-
kregen door de experimentele Bromme-
spitsen. Dit heeft te maken met de wijze
waarop het artefact contact maakt met een
hard/ stevig voorwerp, bijvoorbeeld een
botdeel, tijdens het penetreren in een dier.
Ook bij opgravingen komen dergelijke spit-
sen met "stekerachtige" breuken voor, nl.in
de bovenste Ahrensburg-laag van Stell-
moor en in Muldberg in Denemarken (zie
ook fig. 7 nr.12).

De twee breuken van het artefact la-
ten zien dat er een tussenstuk wordt ge-
rnist. Mogelijk is de breuk ontstaan door
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Fíguur 7 Bakkeveen-Hamsdóbbe: Diverse spitsen, stekers en schrabbers.
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Figuur s Kern met opeenpassende afslagen.

Figuur 9  Kem en enkele werktuigen.

erop te lopen of op te staan (``trampling'').

5. PIAATSING IN TI}D (P. Dijkstra)
Wat betreft de plaatsing in het Hambur-
gien: dit kan alleen geschieden op typologi-
sche gronden. Allereerst zijn er enkele
steeluiteinden die kerven vertonen tegen-
over de kerf van de spits. Dit element wijst,
zoals we eerder constateerden bij andere si-
tes, op een langzame ontwikkeling van de
Hamburggroep 1 naar die van Hamburg 11.

Ter verduidelijking: de vroege
(Hamburg 1) groep kenmerkt zich door
kerfspitsen van type A en D (Bohmers
1947). De Hamburg lI-groep bezit kerfspit-
sen die een deels geretoucheerde zijde ver-
tonen tegenover de hoofdkerf. Men zou ze
ook wel een overgang naar steelspitsen
kumen noemen.

Met betrekking tot de schrabbers is
er eveneens een ontwikkeling waar te ne-
men van het vroege naar het late Hambur-
gien. De verhouding van deze twee groe-
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pen werktuigen is in de oudere fasen een
stuk lager dan in de jongere fasen.

Al met al kunnen we voorzichtig
vaststellen, dat wat in het bovengenoemde
is vermeld, Bakkeveen mogelijk in de over-
gang is te plaatsen van het Hamburg 1 naar
het Hamburg 11.

6. GEBRUIK VAN S00RTEN VUUR-
STEEN EN ANDRE MATERIALEN
(P. Dijkstra)
Tenslotte is er een vuursteenaspect te ver-
melden, dat een mogelijke relatie met de
Magdalenien-mens in het zuiden van ons
land (Sweikhüzen, Echt en Griendtsveen)
mogelijk maakt (Arts & Deeben 1987). Een
aantal artefacten vertoonde een opvallend
verschfl met de rest. Het gaat hier om een
25-tal stuks vuursteen met zuidelijk karak-
ter, ofwel Rijckholt-achtige vuursteen (zie
fig. 5 nr. 14), en een kem met 3 afslagen
(fig. 8). Verscheidene beroeps-en amateur-
archeologen determineerden deze stukken
als "Rijckholt-achtig" of "Maassflex". Een
aantal van deze stukken werd ook aan de
heer J.G. Zandstra getoond, die vroeger als
sediment-petroloog werkzaam was bij de
Rijks Geologische Dienst te Haarlem. In een
brief aan Houtsma, d.d. 27-9-1993, schrijft
hij: ''Met de Maasvuursteen (Rijckholt) be-
staat een sterke verwantschap, zoals verge-
1ijkingleerde."

Ook in het noordelijk deel van het
Magdalenien-gebied zijn materialen aange-
troffen, die over grote afstanden zijn ver-
voerd (0 - 400 km). Op de vindplaats van
Gönnersdorf bestaat 19,34% van het lithisch
materiaal uit noordelijke vuursteen, die ver-
moedelijk in de morenen van de noordelij-
ke ijsgebieden werd verzameld (Franken &
Veil 1983). Ook werd op deze vindplaats
Rijckholt-vuursteen gebruikt, wat bijna 150
km verwijderd is van Gönnersdorf en de ge-
bieden waar men het heeft kunnen verza-
melen. Daamaast heeft men werktuigen en
afval van ``zoetwaterkwartsiet" gevonden.
Dit soort gesteente werd eveneens in
Griendtsveen gevonden (Árts & Deeben
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1987). Deeben vergeleek enkele stukken
met die van de Duitse sites.

Mogelijk heeft de Magdalenien-ja-
ger materiaal uitgewisseld met de noordelij-
ke jagers van de Hamburg-cultuur die
gehjktijdig in de Noordwesteuropese laag-
vlaktes jaagden en voedsel verzamelden.

Het is overbodig te vermelden, dat
de rest van het gebruikte vuursteenmateri-
aal van noordelijke herkomst is. Duidelijk
is, dat de Hamburgien-.mens van Bakke-
veen ieder soort vuursteen gebruikte die ge-
schikt werd geacht en dat hij in staat was
zeer goede khngen te slaan. Onder de ker-
nen bevinden zich dan ook 28 afslagkernen
en 51 klingkernen (zie ook fig. 9)

Tenslotte is er geprobeerd een rela-
tie te zoeken met de door H.J.Popping be-
schreven artefacten, die hij in hetzelfde
gebied heeft gevonden (Popping 1930), en
degene die door Houtsma-Schilstra zijn op-
gegraven en hier zijn gepubliceerd. Door
Houtsma en Bohmers werd geprobeerd ar-
tefacten aaneen te passen (Houtsma/ Schil-
stra). Dit is helaas niet gelukt en de be-
schrijving van Popping laat rúet toe de exac-
te vindplaats te situeren. Wij beelden hier
een aantal artefacten van de groep Bakke-
veen-Popping af (figuur 7).
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BEWONINGSRESTEN UIT IIET
IAAT-MESOLITHICUM/VROEG-NEOLITHICUM BIT ALMERE (PROV. FL.) :

VERSIAG VAN DE EERSTE RESULTATEN VAN
DE OPGRAVING "A27-HOGE VAART".

doorWillem-TanHogestijn,HansPeeters,WillemSchnitger&EverhardBultenï

1. INLEIDING
Al geruime tijd was de voltooiing van de
A27 voor Rijkswaterstaat (RWS) en de
Directie IJsselmeergebied een voomemen
dat slechts op invulling wachtte en waar-
voor de laatste voorbereidingen in 1993
konden worden getroffen. Naar aanleiding
daarvan werd de Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek (ROB) van
de aanstaande uitvoering op de hoogte ge-
bracht.

Uit onderzoek van RWS was reeds
bekend dat het aan te leggen deel van de
A27 het prehistorische stroomgebied van
de Eem en een aantal beekjes zou doorsnij-
den. Deze waterlopen werden geflankeerd
door langgerekte dekzandruggen en rivier-
duinen. In Oostelijk Flevoland - 1angs oude
lopen van de IJssel - en Ín de Noordoostpol-
der langs oude lopen van de Overijsselse
Vecht, waar vergelijkbare landschappelijke
situaties voorkomen, zijn in de afgelopen
decermia op dergelijke zandopduikingen
restanten van vroegere bewoning en begra-
ving ontdekt en deels opgegraven. Het be-
treft hier resten üt vooral het Vroeg-Neoli-
thicum (de Swifterbantcultuur) en in min-
dere mate uit het Mesohthicum. In deze ge-
bieden is echter sinds de drooglegging
door vooral mechanische erosie al zeer veel
archeologische informatie verloren gegaan.
In de Noordoostpolder bijvoorbeeld, is in-
middels ca. 85% van de in 1983 bekende

prehistorische vindplaatsen gelegen op dek-
zandruggen en rivierduinen door vooral
egalisaties aangetast en zijn er vele zelfs
volledig vemietigd.

Uit eerdere karteringen in het Eem-
gebied, waarbij talrijke intacte rivïerduinen
bedekt met veen vastgesteld waren, was
duidelijk dat we hier met een uitzonderhjk
gebied te maken hebben. Op grond daar-
van, een aantal 1osse vondsten en de resul-
taten van boorkarteringen is dat gebied in
het Streekplan aangemerkt als "archeolo-
gisch belangrijk gebied" en bovendien
sinds september 1993 als Bodembescher-
mjngsgebied. Op grond van deze omstan-
di8heden was een inventarisatie van het
tracé gewenst, om na te gaan waar eventu-
eel waardevolle archeologisch lokaties aan-
wezi8 zijn.

In dit artikel zullen de resultaten
van deze inventarisatie worden behandeld
en wordt met name ingegaan op de eerste
resultaten van de onderzoeksactiviteiten op
één van de ontdekte vindplaatsen, "Hoge
Vaart" geheten, die momenteel door de
ROB wordt opgegraven.

2. KARTERINGEN
2.1 Kartering RAAP
2.1.1 0pzet, doelen en methoden.
De eerste inventarisatie (Exaltus 1994) is üt-
gevoerd door de aan de Universiteit van
Amsterdam gelieerde Stichting RAAP (Re-

1        Aan de eerste fase van het onderzoek hebben verder de volgende personen meegewerkt (in alfabetische
volgorde): M. Bijlsma, Z. Clark, M Dahhan, M van Diemen, M Geelhoed, L. Lloyd-Smith, C. MCDonald, D.
Muller, J. Payne, 8. Ridderhof, C. Swain, D. Tinsell, S. Verneau-Peeters en C.Whitton.
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©      Vndplaats
-Íffi    Tracx5 A27

EFzmH vindplaats codering

Gz78          kavelnummering

Figuur 1  Overzicht van een deel van het tracé van de A27 met de daarin aangeboorde ardheologisde
vindplaatsen. (Aangepast naar Exaltus 1994, fig. 3A).

gionaal Archeologisch Archiverings Pro-
ject) en bestond uit drie fasen: (1) verken-
nend onderzoek, (2) verdichtend onder-
zoek en (3) waarderend onderzoek. Het ver-
kennend onderzoek was gericht op het tra-
ceren van zones bimen het tracé waar de
pleistocene ondergrond nog zodanig intact
was dat daarin nog prehistorische bewo-
ningssporen bewaard zouden kunnen zijn.
Hierbij zijn over de lengte van het tracé
drie boorraaien gezet met een smalle guts
(diameter 3 cm) en zijn de diepte en aard
(intact, geërodeerd en bodemopbouw) van
de pleistocene ondergrond en de aanwezig-
heid (en frequentie) van vondsten (m.n.
houtskoolpartikels, vuursteen en verbrand
bot) vastgelegd. De tweede fase diende om
vast te stellen of er vindplaatsen aanwezig
waren die voor waarderend onderzoek in
aanmerking kwamen. Daartoe zijn in die
delen waar in de eerste fase intacte bodems
(soms in combinatie met vondsten) waren
aangetroffen, extra boringen met de smalle
guts geplaatst, waarbij de afstand tussen de
raaien is teruggebracht naar 20 meter en de
afstand tussen de boringen tot 25 meter. De
derde fase was gericht op de kwalitatieve

waardering van de aangetroffen vindplaat-
sen en de aard, omvang, dikte en dieptehg-
ging van de archeologische vondstenlaag
vast te stellen. Hierbij is de afstand tussen
de boringen teruggebracht tot 6.25 meter
en tot 5 meter tussen de raaien. Deze extra
boringen zijn uitgevoerd met een brede
guts (diameter 6 cm). De opgeboorde ker-
nen zijn daama gezeefd op een maaswijdte
van 2 míllimeter. Op sommige lokaties zijn
bovendien slijpplaatmonsters voor micros-
copische bodemmicromorfologische analy-
se genomen. Voor het traceren van mogelij-
ke scheepswrakken in het tracé werd ge-
bruik gemaakt van een metaaldetector.

2.1.2 Resultaten
Bij de RAAP-kartering zijn geen scheeps-
wrakken aangetroffen, maar wel vijf loka-
ties met een groot potentieel (fig. 1):

Kz48A (Hoge vaan)        houtskool, verbrand bot,
vuuisteen

Kz51A
Kz51B
Gz80A
Gz81C
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houtskool
houtskool, verbrand bot
houtskool, haardkuil(?)
houtskool, haardkuil
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Deze vindplaatsen worden op basis
van de vondsten als voormalige woonplaat-
sen ge.hterpreteerd en aan de hand van
hun diepteligging globaal gedateerd in de
periode vóór ca. 5800 BP.

De potentiële waarde van deze loka-
ties lijkt bovendien zeer veelbelovend, ge-
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0  boring gezet met smalle guts

boring gezet met monsterguts

geen archeologisch materiaal

weirig houtskool

losse vuursteenvondst

verbrand vuursteen

verbrand bot

vuursteensplinters

Figuur 2  Boorpuntenkaart van
de "Hoge Vaart", gebaseerd op
de gegevens van RAAP. (Aange-
past naar Exaltus 1994, fig. 348).

zien het feit dat ze met veen zijn afgedekt
en dus niet aan (sub)recente erosie onderhe-
vig zijn geweest. Op grond van hun diepte-
hgging (van 5.8 tot ca. 9 meter onder NAP)
is ook zeker dat de lokaties waar deze vind-
plaatsen zich bevinden, slechts gedurende
een deel van de prehistorie gebruikt kun-
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nen zijn geweest; verstoringen door jongere
bewoningsactiviteiten zijn dan ook afwe-
zig. Op twee vindplaatsen werden boven-
dien botresten gevonden. Deze factoren
samen geven aan dat de potentiële waarde
van de locaties zeer groot is en dat is voor
vindplaatsen van deze ouderdom in Flevo-
land (maar ook elders) uitzonderhjk.

Op de vindplaatsen zijn podzolbo-
dems aanwezig, waarbij het gaat om zoge-
naamde veldpodzolen die onder relatief
vochtige omstandi8heden zijn gevormd.
Een potentieel voordeel van de aanwezig-
heid van dergelijke bodems is dat verstorin-
gen van die bodem, in de vorm van grond-
sporen zoals huis-en/ of hutplattegronden,
greppels en grote en kleine kuilen, in princi-
pe goed herkenbaar kunnen zijn. Elders
zijn dergehjke sporen meestal door een
voortgaande bodemvorming zeer sterk ver-
vaagd of zelfs volledig onherkenbaar ge-
worden. Hoewel veldpodzolen zich, zoals
reeds is opgemerkt, onder vochtige omstan-
digheden kunnen vormen, komt hieraan
een einde wanneer de bodem onder het
grondwater is verdwenen. De bodemvor-
ming op de vindplaatsen is door veenvor-
ming tot stilstandgekomen en dat betekent
dat rekenhg gehouden mag worden met
de aanwezigheid van goed herkenbare
grondsporen (bijvoorbeeld kuflen, haarden
en hut-en/ of huisplattegronden).

2.2 0nderzoek Heidemij
De ''exacte" begrenzing van de vindplaat-
sen kon door de geringe grootte van de
door RAAP genomen boormonsters rúet
nauwkeurig bepaald worden. Het was van
belang zo precies mogelijk vast te stellen
welke delen van de woonplaatsen bedreigd
zouden worden door de aanleg van de
weg. Om een antwoord te vinden op die
vraag diende vastgesteld te worden waar
zich ``kem- en randzones" van de respectie-
velijke vindplaatsen bevinden door het ne-
men van grondmonsters van voldoende
groot volume.

Om een beter inzicht te verkrijgen

h de waarde en omvang van de vindplaat-
sen Hoge Vaart (fig. 2) en Kz51 A en 8 is
door de Heidemij een nakartering uitge-
voerd, waarbij met behulp van een boorwa-
gen in totaal 61 monsters van ieder ca. 3.5
hter zijn opgeboord. Die monsters zijn ge-
spoeld over zeven met een maaswijdte van
1 mm onder andere om ook zeer kleine
vuursteensplinters die vrijkomen bij de
vuursteenbewerking op te vangen. Over de
resultaten hiervan kunnen we kort zijn: in
slechts één van de monsters, afkomstig uit
de grote concentratie van de Hoge Vaart
(zie hieronder), werd één fragmentje vuur-
steen gevonden.

3. BEDREIGING VAN DE VINDPLAAT-
SEN
Uit de RAAP-kartering was gebleken dat
de vindplaatsen zich 2 tot 3 meter onder
het maaiveld bevinden. Graafwerkzaamhe-
den die verband houden met de aanleg van
de A27 zullen zeker niet tot die diepte rei-
ken. De overdekking van deze lokaties met
een aardlichaam en een snelweg zelf zou
een goede bescherming kunnen vormen te-
gen anerlei vormen van mechanische ero-
sie. Deze gedachte is door verder onder-
zoek maar ten dele juist gebleken, daar de
massa van een meters dik wegcunet in dit
deel van Nederland zelfs op een diepte van
meerdere meters onder het maaiveld een
enorme druk op het pleistocene zand
(waarin zich de bewoningsresten bevin-
den) uitoefent. Die druk wordt namelijk
nauwelijks opgevangen door het slappe
pakket sediment tussen het maaiveld en
het zand. Chderzoek heeft uitgewezen dat
de drukrichting niet aueen verticaal maar
ook diagonaal en (vooral ter hoogte van het
talud van de ophoging) zelfs horizontaal
kan zijn. Ten gevolge daarvan bleek er reke-
ring te moeten worden gehouden met een
verplaatsing in horizontale richting van één
tot enkele decimeters van het bovenste deel
van het dekzand waarin zich de vondsten-
laag en de grondsporen bevinden! Daarbij
moeten we ons bovendien realiseren dat
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EË  Veen

Figuur 3  Boorprofiel dwars op de lengteridi-
ting van de dekzandmg en de Eem-geul. (Aan-
gepast naar Exdtus 1994).

een dergelijke verplaatsing zeer grillig zal
verlopen ten gevolge van de aanwezigheid
van microreliëf in de top van het pleistoce-
ne oppervlak.

Om deze ongewenste beschadiging
te voorkomen is er in overleg tussen ROB
en RWS Directie IJsselmeergebied voor ge-
kozen om ter plaatse van sommige (delen
van) vindplaatsen het wegcunet te verbre-
den waardoor vooral verticale druk op de
vindplaats wordt uitgeoefend en geen of
nauwehjks horizontale of diagonale druk.
Op de vindplaats Hoge Vaart bleek dat
deze maatregel door de enorme dikte van
het ophogingspakket (ca. 6 meter) niet tot
het gewenste resultaat zou leiden. Gezien
het belang dat aan deze vindplaats mocht
worden toegeschreven is daarom besloten
om over te gaan tot een volledige opgra-
ving. Voor de uitvoering daarvan stelde
RWS de middelen ter beschikking. Deze op-
graving is in november 1994 gestart en zal
uiterlijk eind 1996 zijn afgerond.

4. DE 0PGRAVING VAN DE VIND-
PLAATS HOGE VAART
Op basis van de vooral door RAAP verza-

äeád:ge£eovoetn:eria:Lïfvg:báekË,:de:::rahet
onderzoek. De diepte waarop de vondst-
1aag zich bevindt, maakte het noodzakelijk
het gehele opgravingsterrein te omringen
met een stalen damwand en met behulp
van een permanente bronbemaling "droog"
te pompen; het uiteindelijke oppervlak bin-
nen de damwand beslaat nu ca. 8400 m2.

De vondstlaag werd overal afge-
dekt door een mínimaal 2 meter dik pak-
ket, bestaande uit klei, flevo-detritus en
veen (fig. 3). In de bedding van de prehisto-
rische Eem, die deels in de put aanwezig is,
loopt deze dikte op tot zo'n 5 meter.

De door RAAP verzamelde vond-
sten zijn afkomstig uit de overgang van het
onderste (kleiige) veen naar het dekzand en
de top van het dekzand. Aanvankelijk was
het de bedoeling het veen tot op 5 á 10 cm
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boven de top van het dekzand machinaal te
laten verwijderen, maar door de ontdek-
king van bewerkt vuursteen vrij hoog in
deze veenlaag (onder andere bij een houten
"constructie"), is besloten deze laag zoveel
mogelijk intact te laten en handmatig te ver-
wijderen.

h principe zijn bínnen de werkput
drie geomorfologische zones te onderschei-
den: een oeverzone, het hoogste deel van
de dekzandrug en de westelijke flank daar-
van. De boorresultaten wezen op een con-
centratie van bewoningsafval op het hoog-
ste deel van de dekzandrug, terwijl deze op
de westelijke flank meer verspreid leken te
zijn; voor de oeverzone bestonden in het ge-
heel nog geen indicaties, maar hier mogen
vooral afvalplaatsen verwacht worden. De
zone met de grootste afvalconcentratie zal
in de komende jaren volledig worden opge-
graven, terwijl de oeverzone en periferie
steeksproefsgewijs zullen worden onder-
zocht. De volledige periferie zal overigens
in het laatste stadium van de opgraving ma-
chinaal worden ontgraven zodat uiteinde-

1ijk over
(ca. 6400

V:i!reee: de gehele opgravingsput
een aaneengesloten opgra-

vingsvlak is waargenomen en gedocumen-
teerd.

4.1 Monsterbooronderzoek
Uit de RAAP en Heidemij karteringen was
slechts globaal duidelijk geworden waar
zich de concentratie van bewoningsafval
bevond, zodat meer informatie verzameld
moest worden alvorens kon worden over
gegaan tot een "normale" opgraving. Daar-
toe zijn na machinale verwijdering (fig. 4)
van het bovenhggende, meters dikke pak-
ket sediment (zie fig. 3), met een grote be-
monsteringsboor (diameter20 cm; fig. 5)
grondmonsters opgeboord uit de vondst-
laag. Deze monsters zijn om de 2 meter ge-
nomen met uitzondering van de dieper ge-
legen oeverafhelling aan de oostzijde van
de werkput. In totaal zijn 1342 monsters ge-
nomen en gezeefd op zeven met een maas-
wijdte van 2 mm. Op elke boorlokatie is
tevens de hoogte van de top van dekzand
vastgelegd.
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Figuur 4  Madinale verwijde-
ring van de bovengrond. Op de
achtergrond is de damwand die
de opgravingsput méLrkeert te
zien (foto R0B).
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Figuur 5  Het nemen van grond-
monsters met behulp van de
"megaboor" (diameter 20 cm)

(foto ROB).

Op basis van het op de zeef achter-
gebleven materiaal en de herkomst daar-
van, is een vrij gedetailleerd eerste inzicht
verkregen in de ruimtelijke verspreiding
van de verschillende vondstcategorieën
(vooral vuursteen, bot en houtskool). Hier-
door was het mogelijk om in een vroeg sta-
dium voorspellingen te doen over verschil-
len in de "gebruiksintensiteit" van het ter-
rein en de hoeveemeid materiaal die in de
bodem aanwezig is. Ook kon een grove
schatting worden gemaakt van de dikte
van de vondstlaag.

Dergelijke ruimtelijke informatie ge-
combineerd met enkele karakteristieken
van de vondsten, biedt echter ook een ver-
der inzicht in de conservering van de vind-
plaats, waardoor weer voorspellingen
kunnen worden gedaan over de aard van
de te verwachten grondsporen en vondstca-
tegorieën. Hierdoor is het mogelijk geble-
ken om een meer afgewogen planring voor
de verdere opgravingsstrategie op te stel-
len.
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4.2 Resultaten van het monsterbooronder-
zoek
4.2.1 Hoogtematen van de dekzandrug (£ig. 6)
De waarden van de hoogtemetingen in het
afgeboorde gebied liggen tussen -5.70 m en
-7.34 m NAP. De hoogtelijnenkaart laat een
zandrug zien die evenwijdig ligt met en ten
westen loopt van de langs de oostelijke
rand van het afgeboorde gebied liggende
voormalige oeverzone van de Eem. De top
van de zandrug in het zuidelijke deel van
de opgraving hgt 8lobaal op -5.70 m NAP,
aflopend naar ca. -6.10 m NAP in het noor-
den. Langs de westelijke rand van het afge-
boorde gebied ligt het zandoppervlak op ca
-6.50 m NAP, terwijl naar het oosten toe de
zandrug relatief stijl afloopt naar ca -7.10 m
NAP (daai. bevindt zich zoals gezegd de oe-
verzone van de prehistorische Eem).

4.2.2 Verspreidingspatronen en conservering
Hierboven is al aangegeven dat de werkput
op basis van de geomorfologische gesteld-
heid grofweg in drie zones te verdelen is:
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Figuur 6  Hoogtelijnenkaart met daarop geplot de per boring aangetroffen aantallen vuursteen. In de
zuidehjke helft van de put tekent zid duidelijk een grote vuursteenconcentratie af (tek. ROB/ A27).

de Eem-beddhg/oever in het oosten, de
hoge dekzandrug in het centrale deel en in
het westen een laagte. Uit het monsterboor-
onderzoek - waarbij de rivieroever nog niet
is meegenomen - komen eveneens duidelij-
ke ruimtelijke verschillen naar voren.

In de boringen is hoofdzakelijk
vuursteen, bot, aardewerk en houtskool
aangetroffen. Op de kop van de dekzand-
rug in de zuidelijke helft van de put blijkt
een langgerekte en zeer dichte concentratie
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van vuursteen aanwezig (oppervlak ca. 540
m2;fig.6),bestaandeuitnaarschatting
zo'n 200-duizend stukken (>2 mm). Onge-
veer 50 meter ten noorden hiervan tekent
zich een tweede, maar veel kleinere concen-
tratie vuursteen af (oppervlak van ca. 65
m2).|ndewestelijkelaagtelijkengeenwer-
kelijke concentraties aanwezig; wel komt
verspreid en zo goed als overal vuursteen
voor. De verspreidingen van bot- en aarde-
werkfragmenten laten geen wezenlijk an-
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der patroon zien dan die van het vuursteen.
Uit de boorgegevens blijkt dat de

grote concentratie is gelegen op het hoogste
deel van de dekzandrug en niet op de flan-
ken daarvan (fig. 7). Dit betekent waar-
schijnlijk dat de zandrug na beëindiging
van de bewoning - maar voor de totale
overdekking met veen - niet of nauwelijks
is geërodeerd. Immers, als er wel een forse
erosie van de top van de dekzandrug had
plaatsgevonden, dan waren de vondsten
ook verplaatst naar de flanken van de rug.

Onderzocht is verder in hoeverre er
een verband zou kunnen bestaan tussen het
volume opgeboorde grond en de hoeveel-
heid vondsten daarin. Hierbij is uitgegaan
van de hypothese dat, indien de bewonings-
resten in een dunne laag zouden liggen, de

hoeveelheid vondsten per boring onafhan-
kelijk van het monster volume moet zijn,
terwijl dit het tegenovergestelde is bij het
voorkomen in een dikke laag. Bij omreke-
ning van het aantal vondsten per liter opge-
boorde grond, blijkt dat het beeld voor
Hoge Vaart niet belangrijk verandert wat
betekent dat er sprake lijkt te zijn van een
dunne vondstlaag (10 -20 cm). Hierbij
moet natuurlijk worden opgemerkt dat niet
kan worden aangegeven dat zulks overal
het geval is. Op basis van deze gegevens en
interpretaties is duidelijk dat, hoewel de
grote concentratie slechts 10% van het be-
monsterde gebied beslaat, er waarschijnlijk
ca. 85°/o van alle vuursteen aanwezig is.

Microscopisch is vastgesteld dat op
de vuurstenen werktuigen nog duidelijk

-735           -715           -695           -675           -655           i535           -615           -595           -575           -555

diepteklassen top dekzandrug

ä§<   aantal fragmenten | freq. hoogtematen

-535

Figuur 7 Staafdiagrain waarin het percentuele voorkomen van het aantal vuursteenfragmenten en
het aantal hoogtematen is ütgezet tegen de diepteklassen van de dekzandnig. Duidelijk is af te lezen
dat het aantal vondsten toeneemt naarmate de diepte afneemt (tek. ROB/ A27).
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herkenbare gebruikssporen aanwezig zijn.
Ook de scherpe breukranden en het intacte
oppervlak van de door verbrandíng bros
geworden botfragmenten en de scherpe
oude breukranden van de aardewerkscher-
ven, geven aan dat de verplaatsing van ma-
teriaal na depositie relatief gering moet zijn
geweest.

Al deze informatie wijst in de rich-
ting van een goede conservering van de be-
woningsresten, in die zin dat natuurlijke of
anthropogene horizontale en/ of verticale
verplaatsing daarvan niet of nauwelijks is
opgetreden. Wel moet worden opgemerkt
dat op het hoogste deel van de dekzandrug
slechts verbrande botresten aangetroffen
zijn. De afwezigheid van onverbrand bot
(tot dusver) kan een indicatie zijn dat de
woonplaatsen na afloop van de bewonings-
activiteiten (maar voor de veenbedekking)
toch enige tijd aan (chemische) erosie on-
derhevig zijn geweest. Ook het zeer fragiele
karakter van veel van de aardewerkscher-
ven zou (ten dele) het gevolg van een der-
gelijke verwering kunnen zijn. Het is moge-
hjk dat erosie van botten en aardewerk zich
heeft voortgezet onder het wemcht zure
veen. Ook de aanwezi8heid van kwelstro-
men kan een bijdrage hebben geleverd.

4.2.3 Beschrijving vam de materiaalgroepen
Vuursteen
ln 266 (van de 1342) boormonsters zijn in to-
taal 1964 stuks vuursteen aangetroffen,
waarvan 18.5% verbrand is. Onder het on-
verbrande materiaal kan vuursteen van
noordelijke en zuidelijke origine worden
herkend. Op de vindplaats zelf en in de di-
recte omgeving komen geen afzettingen op
bereikbare diepten voor waarin de noorde-
lijke en/ of zuidehjke vuursteen kunnen
worden gevonden. Hiervoor moeten we
naar het stuwwallengebied van de Utrecht-
se Heuvelrug en het Gooi, stroomopwaarts
van de Eem. Meer oostelijk, op de Veluwe
kunnen voomamelijk noordelijke vuur-
steenvarianten worden aangetroffen. In de
Noordoostpolder en bij Urk komt eveneens
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noordelijke vuursteen voor. Daarnaast be-
stond de mogelijkheid om zowel noordelij-
ke als züdelijke vuursteen aan te treffen op
de meer westelijk gelegen stranden, waar-
op knollen vooral na zware stomen kon-
den aanspoelen. Waar het materiaal van
Hoge Vaart is verzameld, is echter nog on-
duidelijk. In hoeverre dat bovendien moge-
1ijk zal zijn is moeilijk aan te geven, daar
het in alle gevallen om materiaal uit secun-
daire voorkomens lijkt te gaan. Desalniette-
mín bestaat er een vermoeden dat een ge-
deelte afkomstig kan zijn van stranden. Een
aanwijzing hiervoor wordt gevormd door
de aanwezi8heid van botssporen in combi-
natie met de ontwikkeling van pseudocor-
tex. Een herkomst uit keileemafzettingen
lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk aangezien
er weinig vorstscheuren zijn aangetroffen,
en omdat het materiaal van een homogene
kwaliteit is dat bovendien slechts een op-
pervlakkige patinering vertoont.

De goede kwaliteit van het vuur-
steen en het zeer homogene karakter wij-
zen wellicht op de omstandi8heid dat men
de beschikking had over één of meer ``rij-
ke" grondstofbronnen. Het kan ook zijn
dan men zeer kritisch was bij het verzame-
len van het vuursteen en alleen de beste
kwaliteit (van verschillende locaties?) mee-
nam.

Het overgrote deel van de vondsten
kan worden gezien als bewerkingsafval,
waarbij het gaat om afslagen, kleine splin-
ters, enkele kemen en al dan niet gebroken
en/ of rnislukte klingen (fig. 8). In totaal zijn
35 stukken als werktuig herkend, waarbij
het gaat om spitsen, schrabbers en gebruik-
te klingen en afslagen (fig. 9). De spitsen
kunnen worden gerekend tot de trapezia
en werden vervaardigd van dume klingen.
De schrabbers zijn geretoucheerd op afsla-
gen en in één geval op een kling. Het werk-
tuigscala uit de boringen is dus vrij be-
perkt. Tijdens de opgraving zijn Ínmiddels
echter meer typen aangetroffen, zoals enke-
1e boren, stekers en enkele andere spitsty-
pen (driehoekjes, 8 en C-spitsen; fig.10);
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Figuur 8  "verse vuuistenen werktuigen uit de boringen. 1-3: trapezia, 4-7: schrabbers, 8-14: geretou-
cheerde/ gebruikte klingen (tek. ROB/ A27).
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Figuur 9 mverse vuuistenen artefacten uit de boringen. 1-6: klingen, 7: kem.

bovendien werd een kembijl (fig. 10) gevon-
den.

Het lijkt er op dit moment op dat de
vuursteenbewerking werd gedorineerd
door de productie van regelmatige klingen
met behulp van hdirecte percussie (drevel-
of punchtechniek), wat blijkt uit de relatief
dikke, vaak lensvormige restslagvlakken in
combinatie met een lip, het rúet of zelden
voorkomen van slagvlakrand-abrasie en de
algemene krommíng van de klingen. De
preparatie van de kemen vond plaats met
behulp van directe harde percussie, waarbij
veel afslagen vrij kwamen. Het is momen-
teel niet duidelijk of naast de klingproduc-
tie ook een doelgerichte afslagproductie ten
behoeve van de werktuigfabricage heeft
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plaatsgevondm.. Het is niet ondenkbaar dat
voor de fabricage van werktuigen waar-
voor men geen uitgesproken uitgangsvor-
men nodig had (dit was daarentegen wel
het geval voor de productie van trapezia,
waarvoor men dunne, niet al te kromme
klingen moest slaan), gebruik werd ge-
maakt van de massa afslagen en overige
klingen die bij de klingproductie vrijkwam

Aaïdweïk
ln 32 boomonsters zijn aardewerkfragmen-
ten aangetroffen. De conservering ervan is
redelijk hoewel de scherven meestal zeer
bros zijn. Het aardewerk is vooral gema-
gerd met grof steengruis (vooral witte
kwarts) en een enkele keer is een bijmen-
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Figuur 10  Enkele vondsten uit de opgraving.1: bijl, 24: driehoekige Titsen (Mesolithicum), 5: b-
spits, 6: c-spits, 7: trapezium met sdokbesdadiging, 8: trapezium met pekresten (tek. ROB/ A27).

ging van organisch materiaal vastgesteld.
De breukranden laten duidelijk zien dat de
potten zorgvuldig zijn opgebouwd uit tot
ca. 10 mm hoge kleirollet|.es, die aan elkaar
zijn gekneed door de hand vooral van bo-
ven naar beneden te bewegen (fig. 11). Hier-
door hebben de aanhechtingsvlakken van
de verschillende kleirolleq.es een omge-
keerd U-vormige dwarsdoorsnede. Er ko-
men zowel relatief dikwandige als dun-
wandige scherven voor; de gemiddelde
wanddikte ligt rond de s mm. Ondanks de
(chemische?) verwering van het oppervlak
van veel scherven is zo nu en dan vastge-
steld dat de buitenzijde door polijsting is af-
gewerkt. Op grond van de kromming van
enkele randfragmenten en grote wandfrag-
menten lijkt het tot nog toe vooral te gaan
om relatief grote potten (diameter groter
dan ca. 30 cm.). Over de vorm valt voorals-
nog weinig te zeggen, maar vemoedehjk
zal het profiel mín of meer.S-vormig zijn ge-
weest. Er kon één fragment (fig. 11) van een
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min of meer platte bodem worden her-
kend. Alhoewel het oppervlak van de scher-
ven meestal enigszins is verweerd, duidt
de aanwezi8heid van roetresten er op dat
in ieder geval een deel van de potten ge-
bruikt is als kookpot. Tot dusver zijn er
slechts beperkte aanwijzingen voor versie-
ring, in de vorm van uitgeknepen knobbels
op de wand en randen met ingesneden
groeven (fig. 11).

Bof
ln 91 boormonsters zijn botfragmenten aan-
getroffen, waarvan het leeuwendeel is ver-
brand. Slechts in enkele boormonsters af-
komstig van de flank van de dekzandrug is
onverbrand bot aangetroffen. De botten
zijn sterk gefragmenteerd, wat waarschijn-
lijk vooral te wijten is aan de verbrandíng
waardoor ze brosser en dus breekbaarder
zij.n geworden.

Tot nog toe zijn resten herkend van
diverse vissen ®aars, paling en mogelijk
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Figuur 11  Aardewerk uit de boringen en de opgraving. 1,2: randfragmentjes, 3: fragment van een
platte bodem, 4: wandfragment met duidelijke kleironeq.esopbouw, 5: vemierd randfragment, 6,7: ver-
sierde randfragmenten (opgravíng), 8: wandfragment met uitgeknepen (geplugd?) knobbel (opgra-
ving), 9: wandfragment met doorboring (opgravíng)  (tek. ROB/ A27, foto's ROB).
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snoek), middelgrote en kleine zoogdieren
(ree, zwijn of gedomesticeerd varken, mo-
gelijk schaap of geit) en van vogels (min-
stens drie eendachtigen). Meer details hier-
over zijn echter niet te geven, omdat voor
een betrouwbare determinatie meer materi-
aal nodig is.

Tijdens de opgraving is inmiddels
echter een behoorlijk grote hoeveemeid ver-
brand bot geborgen. Hieruit lijkt naar vo-  .
ren te komen dat varkens het meest fre-
quent voorkomen; hierbij lijkt het op basis
van de vooral de afmetingen van de diver-
se lichaamsdelen om gedomesticeerd var-
ken te gaan. Toch dient er nog een slag om
de arm gehouden te worden, daar deze de-
terrinatie op zeer gefragmenteerd en gec al-
cineerd materiaal berust. Ook zijn er resten
van hond, gedomesticeerd rund en moge-
hjk eland aanwezig. Bovendien zijn enkele
verbrande fragmenten van gewei-werktui-
gen gevonden.

Varia
ln aue boormonsters zijn verkoolde plant-
aardige resten aangetroffen, waaronder res-
ten van hazehoten, eikels en bessen en wil-
de appels. Tevens zijn er talrijke verkoolde
zaden gevonden. Hoewel graankorrels wel
dwarsstandig door de zeef zouden kunnen
zijn gespoeld, is het - gezien de dichtheid
en de omvang van bemonstering, de ge-
bruikte maaswijdte en op grond van erva-
ringen elders - volstrekt duidelijk dat in-
dien verkoolde graankorrels in een signifi-
cante dichtheid en frequentie aanwezig zou-
den zijn, er ook aanzienhjke aantallen aan-
getroffen moeten worden. Er zijn echter tot
dusver geen graankorrels gevonden, zodat
voorlopig gesteld kan worden dat we hier
met een nederzettingslokatie te maken heb-
ben waar graanverbouw en/ of -consump-
tie van weinig of geen belang is geweest.
Deze gedachte is overigens tot nog toe ook
tijdens de verwerking van vele duizenden
andere grondmonsters niet  tegengespro-
ken.
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5. DISCUSSIE
5.1 Datering op basis van de dieptelígging
Tot op heden zijn geen dendrochronologi-
sche dateringen voorhanden. We moeten
ons daarom voorlopig beroepen op een be-
schikbare ]4C datering (ca. 5570 BP), de ty-
pologische en technologische karakteristie-
ken van de vondsten en de diepteligging
van de site in relatie tot de holocene zee-
spiegelstijging (fig.12).

Op dit moment beschikken we nog
niet over dateringen van veenmonsters af-
komstig van juist boven het klinkvrije dek-
zand op verschillende diepten, op basis
waarvan een lokale grond- en oppervlakte-
water stijgingscurve kan worden samenge-
steld. Daarom moeten wij ons baseren op
reeds bestaande curves in het gebied. De
dichtstbijzijnde curve is afkomstig uit de
Noordoostpolder, en wel uit de omgeving
van Schokland, een gebied dat in de prehis-
torie werd doorsneden door een voormali-
ge loop van de Overijsselse Vecht (Gotjé
1993). Voorlopig gaan we ervan uit dat de
curve van Schokland in grote lijnen over-
een zal blijken te komen met die van de
Hoge Vaart.

Afgezien van enkele ge.i.soleerde
zeer kleine wat hogere lokaties, figt de top
van het dekzand op een diepte van ca. 5.70
m onder NAP. Dit oppervlak is @ij Schok-
1and) bedekt geraakt met veen rond 5200
BP ofwel ca. 4000 voor Christus (vgl. Got].é
1993, Appendix 8, p.172). Dit betekmt dat
bewoning van het zandoppervlak ná die
tijd niet meer mogelijk was en de resten
dus ouder moeten zijn.

Overigens kan de genoemde eind-
datum van de bewoning op het dekzand
nog wel wat genuanceerd worden. We wij-
zen in dit verband daarom nog weer eens
op het ontbreken van onverbrand bot op
het hoogste deel, zodat er waarschijnlijk
enige tijd is verstreken tussen het einde van
het laatste gebruiksmoment en de bedek-
king van de site met veen. De vondst van
een eikenhouten "constructie", en van twee
"depots" (een van ca. 5 kg nauwelijks be-
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Figuur 12  Grondwatercurve Schokland. (Uit Gotié 1993, fig. 4.5).

werkte vuursteenknollen - enkele voorbe-
werkte kemen en geteste knonen - en een
van ca. 0.65 kg van een aantal afgewerkte
kemen en afslagen) in het veen dat zich aan
de flank van de vindplaats had gevormd,
geeft aan dat in ieder geval een deel van de
bewoning van Hoge Vaart plaatsvond in de
periode van de plaatselijke veenvorming.

De grootste diepte waarop tot dus-
ver vuursteen in het dekzand is aangetrof-
fen, is ca. 6.95 m onder NAP. Lokaties op
deze diepte zijn bij Schokland met veen be-
dekt geraakt tussen ca. 5800 en 5900 BP,
dwz. tussen 4600 en 4700 voor Christus.
Verder is er een aardewerkscherf aangetrof-
fen op een lokatie waar de top van het zand
zich op 6.75 m onder NAP bevindt. Dit ni-
veau zou eveneens rond 5800 BP met veen
overdekt zijn geraakt. Wameer deze diepst-
gelegen vondsten niet door vertrapping
naar beneden zijn verplaatst, dan geven
deze globale dateringen aan dat (een deel
van) de bewoning gedateerd mag worden
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vóór 5800 BP, ofwel 4600 voor Christus.
Als kritische kanttekening moet

hier worden opgemerkt dat het voorlopig
niet uitgesloten kan worden dat de vind-
plaats Hoge Vaart verder van de zee verwij-
derd was dan het gebied rond Schokland.
Immers, in dat geval zou de veenbedek-
king op vergelijkbare diepten eerder kun-
nen zijn opgetreden, waarmee de fl7z£e qt/em
dateringen jonger zouden moeten uitvauen.

5.2 Gebmiksduur van de site
Het is duidelijk dat de top van dekzandrug
van de Hoge Vaart sinds het moment van
haar ontstaan tot ca. 5200 BP bewoond kan
zijn geweest; het gaat hierbij om een zuiver
ti`eoretische gebruiksduur. Er zijn echter di-
verse argumenten om te veronderstellendat
de bewoning van deze lokatie plaats heeft
gevonden gedurende een veel korter tijds-
traject: (1) het vuursteen maakt zowel in ty-
pologische als technologische zin een zeer
homogene indruk, (2) de globale en over-
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1appende dateringen van zowel het vuur-
steen als het aardewerk (zie hieronder), (3)
een vermoedelijk geringe vondstlaagdikte,
(4) de aanwezi8heid van gebruikssporen
op de vuurstenen werktuigen, en (5) de aan-
wezigheid van intacte oppervlakken en van
oorsponkelijke breukranden op de botfrag-
menten ondanks dat dit zeer bros en fragiel
is geworden ten gevolge van verbranding.

Met betrekking tot de vondstlaag-
dikte is overigens een stevig voorbehoud
op zijn plaats. De mate van horizontale
en/ of verticale verplaatsing is nadrukkelijk
mede aflankelijk van de aard van de bewo-
ningsactiviteiten. Zelfs wanneer het gebied
waarin nu een concentratie is vastgesteld
gedurende vele generaties gebruikt is voor
kortstondige, h ruimte beperkte bewo-
ningsactiviteiten a)ijvoorbeeld kleine en sei-
zoensgebonden kampementen), dan kan de
nu aangetroffen materiële neerslag dezelf-
de karakteristieken hebben als die hierbo-
ven zijn beschreven. Bij een dergelijk ge-
bruik is de mate van verticale verplaatsing
ten gevolge van vertrapping beperkt en is
in relatie daarmee de verstoring van de ve-
getatie weinig omvangrijk, waardoor verde-
re verplaatsing van voorwerpen onder in-
vloed van nieuwe vegetatievorming gering
is.

5.3 Datering van de vondsten
Hierboven hebben we voorlopig gesugge-
reerd dat (een deel?) de beworing plaats-
vond vóór ca. 5900/5800 BP en dat we
waarschijnlijk te maken hebben met bewo-
ningsresten die een betrekkelijk kort tijds-
traject representeren. De vondsten van
Hoge Vaart kunnen nu relatief gedateerd
worden door een vergelijking van hun tech-
nologische en typologische karakteristieken
met materiaal afkomstig van andere geda-
teerde vondstcomplexen. Zoals gezegd is
het materiaal van Hoge Vaart zeker ouder
dan 5200 BP en waarschijnlijk (een deel
daarvan) zelfs ouder dan ca. 5"/5800 BP.
De karakteristieken van het vuursteen, de
aanwezigheid van aardewerk en genoemde
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dateringen zijn aanleiding om vooral te ver-
gelijken met vondstcomplexen uit de regio
daterend in het Laat-Mesolithicum/Vroeg-
Neolithicum.

Uit Oostelijk Flevoland en de
Noordoostpolder komen hiervoor vondst-
complexen in aanmerking die worden toe-
geschreven aan de zogenaamde Swifter-
bantcultuur. Deze cultuur is gedateerd in
de periode tussen 5%0 en 4800 BP (zie hie-
ronder). De einddatering hiervan is vastge-
steld door het onderzoek van het lnstituut
voor Pre- en Protohistorische Archeologie
Albert Egges van Giffen (IPP, Universiteit
van Amsterdam) op de vindplaats P14 (ge-
meente Noordoostpolder); de vroegste da-
tering staat echter nog ter discussie.

Resten van de Swifterbantcultuur
(fig. 13) zijn in Nederland overigens ook
buiten de Flevo-polders - vooral van de oos-
telijk gelegen zandgronden - wel bekend, al
zijn het er maar weinig (Hogestijn 1990).
Meestal gaat het daar om allerlei losse
vondsten, die slechts globaal zijn te date-
ren. Echter, de weinige aardewerkscherven
die er zijn aangetroffen ®ijv. Kroezenga ef
¢/. 1991), geven ons de overtuiging dat ook
in die gebieden en wel met name langs
beek- en rivierdalen bewoningsactiviteiten
plaats hebben gehad van de Swifterbantcul-
tuur.

Gezien de ligging van Hoge Vaart
aan de rand van het Mdden Nederlandse
stuwwauengebied rigt het voor de hand
ook een vergelijking met vondstcomplexen
üt dat gebied te maken. Een probleem hier-
bij is helaas, dat hier tot op heden geen rele-
vante complexen bekend zijn. Tot nog toe
gaat het daar vooral om los gevonden bij-
1en van kwartsitische zandsteen met ovale
dwarsdoorsnede die voorlopig in het
Vroeg-Neolithicum worden gedateerd.
Aardewerk uit deze periode is er slechts
zeer sporadisch bekend, zoals een pot af-
komstig van Ede-Rietkampen met een date-
ring van 6050 ±110 BP (Hulst 1993) en een
aaLntal schervenvan een tweede vindplaats,
Ede-Frankeneng geheten (fig. 14; Schut
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Figuur 13 Diverse artefacten behorende tot de Swifterbantcultuur. 15: diverse vormen versierd en
onversierd aardewerk (uit De Roever 1979), 6-9: trapezia,10-13: sdrabbers,14: gebruikte/ geretou-
deerde kling, 15: boor (uit Dedcers 1979).
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1988). Een exacte datering en typering van
dit aardewerk is lastig, maar een datering
in het Vroeg-Neolithicum is zeker. Deze ge-
ringe hoeveelheid vondsten stelt ons daar-
om niet in staLat de archeologisch culturele
identiteit vast te stellenvan dit gebied in het
Laat-Mesohthicum/Vroeg-Neolithicum.

In het Mddennederlandse rivieren-
gebied zijn overigens wel vondstcomplex-
en bekend van rond 5600 BP @ijvoorbeeld
bij Bergschenhoek). Deze vondstcomplexen
zijn wel toegeschreven aan de zogenaamde
Hazendonk-groep (fig. 15; Louwe Kooij-
mans 1976). Opvallend is dat met name het
aardewerk uit de oudste fase daarvan, voor-
al Hazendonk 1 maar ook Hazendonk 11,
zeer sterke overeenkomsten heeft met het
even oude aardewerk van de Swifterbant-
cultuur. Deze overeenkomsten zijn wat ons
betreft zo manifest dat de vraag moet wor-
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Figuur l4 Vroegneolithisd aardewerk van Ede-
Frankeneng.1 : gereconstnieerde pot, 2: wand-
fi.agmentmet uitgeknepen knobbel (uit Sdut
1988, fig. 4).

den gesteld of de geobserveerde verschil-
len wel voldoende reden zijn om een derge-
lijk scherp ondeischeid tussen de Swifter-
bantcultuur en Hazendonkgroep te rech-
vaardigen. Wij zijn eerder geneigd beide ar-
cheologische culturen op te vatten als twee
regionale groepen van een vroegneolithi-
sche cultuur die over een groot deel van de
Noordeuropeese laagvlakte verspreid was
en die zich in velerlei opzichten hoofdzake-
lijk autonoom ontwikkelde op een indigeen
mesolithisch bevolkings sub straat. Groepen
die mettertijd klaarblijkehjk overigens meer
en meer archeologisch herkenbare verschil-
len gingen vertonen, ondermeer in samen-
hang met verschíllen in de orientatie en
aard van de uitwisselingscontacten (goede-
ren, infomatie en genen) die men onder-
hield met groepen van een andere signa-
tuur, bijvoorbeeld de Michelsbergcultuur
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(c/. Hogestijn 1988).
Op grond van het bovenstaande

hjkt het waarschijnlijk dat de culturele iden-
titeit van de bewoners van de Mddenne-
derlandse zandgronden nauw aansloot bij
die van de Swifterbant- en Hazendonk-
groep, hoewel nadrukkehjk gesteld moet
worden dat alleen archeologische vondsten
hierover "zekerheid" kunnen verschaffen.

Een vergehjking van het materiaal
van de Hoge Vaart met dat van de Swifter-
bantcultuur lijkt gezien de huidige situatie
dan ook gerechtvaardigd, wat overigens
niet impliceert dat we met een complex te
maken te hebben dat nu al met zekerheid
aan de Swifterbantcultuur toegeschreven
mag worden. De vondsten van Hoge Vaart
kunnen (deels) belangrijk ouder zijn en
kunnen mogelijk de Swifterbantcultuur in
een ander perspectief plaatsen. Bovendien
willen we nadrukkelijk de mogehjkheid
open houden dat Hoge Vaart aan een ande-
re, nog riet of zeer slecht herkende archeo-
logische cultuur of aan een nog niet her-
kende regionale groep gerelateerd moet
worden. Wellicht dat de al gememoreerde
en bijzondere aardewerkvondsten van Ede-
Frankeneng en Ede-Rietkamp daarop wij-
Zen.

Een eerste en globale vergelijking van het
vuursteen van de Hoge Vaart met dat van
de Swifterbant-nederzettingen (Deckers
1979, 1982; Price 1976) geeft voorlopig de in-
druk dat er zondermeer overeenkomsten
zijn maar ook verschinen. De overeenkom-
sten lijken vooral te gelden voor de locaties
S11 (Mesolithicum/Neolithicum), S51 en S2
@eide Neohthicum). Hierin speelt het rela-
tieve overwicht van vrij brede trapezia en
de afwezigheid van "zuiver" mesolithische
elementen (zoals driehoeken) een belangrij-
ke rol. Kembijlen, waarvan er tot dusver op
Hoge Vaart één exemplaar is gevonden,
zijn onbekend van de Swifterbant-nederzet-
tingen. De aan-/ afwezi8heid van bepaalde
werktuigtypen wil echter nog niet zeggen
dat er geen relatie tussen de nederzettingen

bestaat en kan sterk afhankelijk zijn van de
aard qet gebruik) van de locaties. Boven-
dien is geen van de Swifterbant-nederzet-
tingen compleet opgegraven. Voor Deckers
(1982) is de afwezigheid van kem- en af-
slagbijlen en transversale spitsen (ook wel
eens breed trapezium genoemd) in het
Swifterbant-materiaal aanleiding overeen-
komsten met de Erteb®1lecultuur af te wij-
zen. Vanuit deze optiek zou Hoge Vaart
ook nauwelijks met de Swifterbantcultuur
geassocieerd kunnen worden. Immers, op
de Hoge Vaart zijn grote hoeveelheden tra-
pezia aangetroffen, die allen zijn geretou-
cheerd op klingen, maar het complete scala
met lengte/breedte ratio's van 2.2 tot 0.6
omvatten; het is nu de vraag of, en inhoe-
verre al dit materiaal gelijktijdig is. Het lijkt
daarom vooralsnog verstandig de aan-/ af-
wezigheid van bepaalde werktuigtypen
rúet op voorhand van doorslaggevend be-
lang te achten.

In technologisch opzicht zijn er ze-
ker overeenkornsten aanwijsbaar, zoals het
overwegend gebruik van de dreveltechniek
voor de productie van klingen (eigen obser-
vatie). Een gedetailleerde vergelijking van
het vuursteen afkomstig van de verschillen-
de Swifterbant-nederzettingen en dat van
de Hoge Vaart zal echter noodzakelijk zijn
om overeenkomsten en verschillen op een
verantwoorde wijze te kunnen karakterise-
ren. Maar zeker is wel dat de genoemde
technologische en typologische overeen-
komsten een datering van de Hoge Vaart
tussen ca. 6200 en 5200 BP kunnen recht-
vaardigen.

Ook het aardewerk van Hoge Vaart
is zoals gezegd op basis van de dieptelig-
ging ouder dan ca. 5200 BP. Op grond van
de karakteristieken van het aardewerk, ï4C.
dateringen en stratigrafieën lijkt het moge-
lijk de Swifterbantcultuu in drie fasen on-
der te verdelen (c/. Hogestijn 1990).

In de oudste fase (Vroeg-Swifter-
bant: 5900-5600/5500 BP) is het aardewerk
overwegend gemagerd met steengruis, in
de middelste fase (Midden-Swifterbant:
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Figuur 15  mverse aardewerkvomen uit de Hazendonkgroep (uit l.ouwe Kooijmans 1976, fig. 10, 11,
13).
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5600/5500 -5300/5100 BP) overwegend met
organisch materiaal (voor een overzicht
van het aardewerk uit de Mdden-Swifter-
bant zie De Roever 1979), en in de jongste
fase (Laat-Swifterbant: 5300/ 51004800/
4700 BP; Hogestijn 1988, 1990) overwegend
met steengruis. Chder "overwegend" bijv.
steengruis magering wordt hier verstaan
dat de meest frequent voorkomende mage-
ring steengrús is al dan niet in combinatie
met anderssoortige magering, zelfs in één
en dezelfde scherf .

Uit de Mdden-Swifterbant-fase is
een aantal zurivere complexen bekend, voor-
al uit oostelijk Flevoland. Over de vroege
en late Swifterbant-fasen zijn we veel slech-
ter geïnformeerd,. genoemd kunnen wor-
den vindplaatsen op P14 en bij Schokker-
haven. Op P14 komen alle drie de fasen
voor,. helaas echter is daar sprake van een
grotendeels gemengd complex in een (door
vertrapping?) verstoorde stratigrafie waar-
in overigens wel enige technologische en ty-
pologische trends aanwijsbaar lijken
(observatie W.J.H.). Slechts op de vind-
plaats bij Schokkerhaven is een ongestoor-
de stratigrafie aanwezig met resten uit
Mdden en Laat-Swifterbant (Hogestijn
1988). Vooral de jongste fase is hier van be-
lang omdat in die fase een eikenhouten pal-
lisade is opgericht; helaas dreigt deze
bijzondere vindplaats ten offer te vallen
aan ontwatering.

Hierboven is reeds vermeld dat het
aardewerk van Hoge Vaart overwegend ge-
magerd is met steengruis en daarmee sluit
het aan op het aardewerk van de vroege
Swifterbant-fase; immers, een datering in
de jongste fase is vanwege de dieptehgging
niet mogehjk.

5.4 De aard van de bewoning
Uit het voorgaande is duidehjk geworden
dat de bewoning heeft plaatsgehad in het
trajec t Laat-Mesoliti`icum/ Vro eg-Neohthi-
cum. Traditioneel wordt er van uitgegaan
dat de economische bestaansbasis van de
mesolithische mens was gebaseerd op ja-

gen, vissen en verzamelen, terwijl in het
Neolithicum landbouw en veeteelt een be-
1angrijke rol speelden. Ook het voorkomen
van aardewerk wordt dikwijls aan een neo-
lithische bestaanswijze gekoppeld. Op ba-
sis van het aanwezige aardewerk zou dan
de Hoge Vaart in het Vroeg-Neolithicum
geplaatst moeten worden. Dit zou dan auto-
matisch betekenen dat de bestaansecono-
mie op z'n minst voor een deel uit land-
bouw en veeteelt heeft bestaan. Voor de
eerstgenoemde activiteit zijn op Hoge
Vaart vooralsnog geen indicaties aangetrof-
fen, ondanks de goede conserveringsom-
standi8heden. In geen van de ruim 1300
boringen zijn zoals gezegd graankorrels
aangetroffen, terwijl er wel talloze andere
verkoolde zaden en vruchten voorkomen.
Het kan daarom veilig gesteld worden dat
op Hoge Vaart geen of nauwelijks graan
verwerkt is. Of dit ook betekent dat graan
in deze economie in het geheel geen rol
speelde, is op dit moment niet zeker. Hier-
voor moet eerst een duidelijk beeld worden
gevormd van de aard van de activiteiten en
de functie van de woonplaats.

De botresten uit de boringen zijn te
fragmentarisch en te beperkt in hoeveel-
heid om nu reeds defirútieve uitspraken te
doen. Er zijn vooral resten van varkens
(mogelijk gedomesticeerd) aanwezig, maar
de talrijke pijlpunten wijzen ook op het be-
1ang van de jacht. Ook visvangst en het ver-
zamelen van vruchten waren van belang.
In die zin zou van een mesolithische be-
staanswijze kunnen worden gesproken;
kenmerken die traditioneel aan het Mesoli-
ti`icum en Neolithicum worden toegeschre-
ven komen hier dus gelijktijdig voor.

Tot op heden hebben wij vooral aan-
wijzingen die duiden op zeer kortstondige,
weuicht seizoensbep aalde bewoningsactivi-
teiten. Voor de toenmahge bewoners was
de jacht van groot belang, speelde land-
bouw produkten geen rol, en wijst de mo-
gehjke aanwezi8heid van varkens en
runderen  misschien op veeweiderij.

Op grond van de huidige gegevens
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is het niet mogehjk te bepalen op welke ma-
nier het ruimtelijke patroon van de bewo-
ningsresten precies tot stand gekomen is en
zijn er verschillende scenario's denkbaar.
De grote concentratie op de kop van de dek-
zandrug kan zijn ontstaan, omdat tegelijker-
tijd meerdere behuizingen aanwezig zijn
geweest. De thans voorhanden zijnde stra-
tigrafische informatie (besproken in para-
graaf 5.1 en 5.2) maakt dit echter rúet waar-
schijnlijk. De concentratie kan echter ook
zijn ontstaan uit een aaneenschakeling van
meerdere kleine concentraties die samen-
hangen met een Oaarlijks seizoenmatig?)
herhaald gebruik van het terrein. Het is bo-
vendien mogelijk dat het om een combina-
tie van beide bewoningspatronen gaat.

5.5 Conclusies
Uit de karteringsgegevens van RAAP was
duidelijk dat de vindplaats Hoge Vaart van
hoge kwaliteit moest zijn. Hiervoor beston-
den diverse aanwijzingen, zoals de afdek-
king van de dekzandrug met veen en de
aanwezigheid van verbrand bot. Het onder-
zoek van RAAP gaf bovendien aan dat een
grote concentratie materiaal op de dekzan-
drug aanwezig was.

Het monsterbooronderzoek heeft
dit beeld kunnen bevestigen en verfijnen.
Binnen de werkput beschikken we nu over
een gedetaineerd beeld van de globale
ruimtelijke structuur van de vindplaats;
voor de oostelijke zone is dit beeld echter
nog niet gevormd. Op het hoogste deel van
de dekzandrug is een grote concentratie be-
woningsresten aanwezig, iets ten noorden
daarvan een kleinere concentratie en in de
westelijke zone een wijde strooiing van ma-
teriaal. De aanwezi8heid van bot en van ge-
bruikssporen op vuurstenen werktuigen,
de scherpte van oude breukranden op bot
en aardewerk, de dunne vondstlaag en het
gegeven dat het meeste materiaal op het
hoogste deel van de dekzandrug ligt, geven
aan dat de conservering bijzonder goed is,
waardoor inderdaad van een kwalitatief
hoogwaardige vindplaats gesproken kan

worden.
De ouderdom van de bewoning lijkt

tussen de 6200 en 5200 BP te liggen, wel-
hcht zelfs vooral tussen 6200 en 5800 BP.
Accepteren we deze voorlopige datering,
dan houdt dat in dat deze bewoningsresten
ofwel een nog vrijwel onbekende en vroege
fase van de Swifterbantcultuur represente-
ren, danwel de resten van een nog onbeken-
de (regionale?) archeologische groep. De
homogeniteit van de vondsten lijkt voorlo-
pig aan te geven dat de groepen die het ter-
rein bewoonden, geen wezenlijk verschil-
lende culturele identiteit zuuen hebben ge-
dragen. Naar alle waarschijnüjkheid ging
het om groepen aardewerk producerende
jager-visser-verzamelaars met mogelijk een
geringe hoeveemeid huisdieren.

Op grond van de verkregen inzich-
ten kan het onderzoek doelmatiger worden
voortgezet bimen het beschikbare tijdsbe-
stek. Zeker is dat het oppervlak van ruím
6400m2nietinzijntotaliteitgedetailleerd
kan worden opgegraven, waardoor keuzes
gemaakt moeten worden. De grote concen-
tratie zal compleet worden opgegraven, ter-
wijl van de westelijke zone slechts een deel
zal worden onderzocht. De benadering van
de oeverzone zal afhankelijk zijn van de
aard en kwaliteit van de vondsten, waar-
over momenteel nog geen informatie be-
schikbaar is. De verwachting is echter wel
dat organische resten die in het veen te-
recht zijn gekomen, zeer goed bewaard zul-
len zijn. Een eerste aanwijzing hiervoor is
de al gememoreerde ontdekking van een
houten "constructie" in het veen aan de
noordoostelijke zijde van de werkput.
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NOGMAALS EEMSTER

door Pieter Díjkstra

1. INLEIDING
Waarom Eemster en het onderzoek van dr.
H. Kars naar patina's en andere verschijnse-
len op artefakten door Tj. Vermaning en an-
deren gedaan, plotseling van het toneel
verdwenen, is voor veel amateur-archeolo-
gen een raadsel. De gemaakte afspraken
tussen dr. Kars en diverse amateurs zijn
niet nagekomen. Het onderzoek van dr.
Kars en dr. Jansen, eerst verricht in de pri-
vé-sfeer, maar later vermeld als onderzoek
in de ROB-werksfeer, is na 1990 niet meer
in de jaarverslagen van de ROB te Amers-
foort vermeld.

Na een tijd gewacht te hebben op
die beloofde publikatie, die volgens af-
spraak zou verschijnen, is het zaak enige re-
sultaten te publiceren volgend uit een on-
derzoek naar de stukken die door dr. Kars
en enige medewerkers (zowel amateur-ar-
cheologen als studenten in de archeologie)
zijn opgegraven aan de rand van de Eem-
ster-site.

2. ONDERZOEK OP DE R0B
Met dr. Kars werd door ondergetekende
een afspraak gemaakt voor het vooijaar
van 1988 om de opgegraven stukken uit
een 5-tal putten en profielen uit Eemster te
bestuderen. Er werd gebruik gemaakt van
een Wfld-binoculair op de research-afde-
1ing van dr. Kars. De putten waren geco-
deerd, evenals de profielen. Daar het om
grote hoeveelheden stenen ging, werd be-
sloten enkele plastic zakken steeksproefge-
wijs te bestuderen. Deze plastic zakken
werden op diepte, cq. niveau bemonsterd.
De aangegeven aanduidingen waren:

niveau A: Keizand; 8: Keileem; Profiel-2:
Keizand bovenste deel; 3: Keizand; 4: Kei-
zaLnd overgaLng kefleem; 5: Keileem

2.1 Bestudeerde stukken en resultaten
A) Object 8 nr.11 Erratisch stuk met op de
dorsale zijde lichte afrondingen.
8) C2 is een afslag, gevonden in het kei-
zand, met op de ventrale zijde een zware si-
hca-coating (deze vuursteen werd ook ge-
vonden in de Eemster-groep van Verma-
ning).
C) C2 nr.1 is een afslag en Cl is een kleine
afslag. Beide zijn mogelijk mesolithisch.
D) Profiel 4 nr.2 is een oud erratisch stuk
met op de dorsale zijde een paar krasjes.
E) C3 nr.8 is een vorstsplijting of verwe-
ringstuk met op de dorsale zijde oude kras-
sen die zijn gepatineerd en op de ventrale
(bolle splijting) zijde een gedeeltehjk zwaar
glanzend vlak met daarop subrecente kras-
sen . Volgens de beschrijving werd dit stuk
uit het keizand opgegraven.
F) C3 nr.7 is een vorstsplijting en gerold.
Verder is het gedeeltelijk aangekoekt met
kefleem. De ribben zijn afgerond met een
wit-blauwe patina en op enkele delen en
ribben zitten krasjes.
G) Put nr.A : nr. 1 afslag en nr.2 afslag. Bei-
de zijn vers en mogelijk mesolitisch van
oorsprong.

Tot zover enkele van de vele bestu-
deerde stukken, die interessant genoeg le-
ken.

In het algemeen zijn de vele opge-
graven objecten vorstsplijtingen en/ of brok-
ken met verweringsvlakken. De meeste zijn
gepatineerd (kleur en glans) en hebben ook
botskegels, m.a.w. het nomale spectrum
van de laatste permafrost-stuwing (zie ook
het profiel in Archfleo/ogï.sc7k Berï.c7i£e7z nr.17,

p. 153).

2.2 Discussie
ln het tweede gedeelte van de middag
werd er met dr. Kars gediscussiëerd over
het verdere verloop van het onderzoek.
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Figuur lA Biface van Plazac (Dordogne, Frankrijk).

Eén van de problemen was dat, volgens dr.
Kars in de literatuur geen melding zou zijn
gemaakt van stukken met afgeronde ribben
zoals op de stukken`van Vermaring. Ver-
der wflde hij dat het ingezamelde materiaal
werd uitgezocht en gedetermíneerd; een
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Figuur 18  Afgeronde rib met
krag.es (vergroting 40x) (foto
P. "jkstra).

tijdro vende bezi8heid.
Studie van meerdere stukken en col-

1ecties met soortgelijke artefacten in bínnen-
en buitenland die niet door Vemaning ge-
vonden zijn, moest in het onderzoek wor-
den betrokken. En dan was er de vraag
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Figuur 2A Biface van Plazac (Dordogne, Frankrijk).

waarom de stukken die dr. Kars en de zij-
nen verzameld hebben niet die verschijnse-
len bezitten als de stukken uit de collecties
Eemster (Hijken en Hoogeismilde ?).

Figuur 28  Frictieglans op een afgeronde rib (vergro-
ting 24x) (foto P. Dijkstra).

3.  BUITENLANDSE ARTEFACTEN
Hiervoor werd voor de tweede maal ge-
bruik gemaakt van de artefacten, die o.ä.
uit de Dordogne kwamen (gevonden door
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Fíguur 3A Biface van Plazac (Dordogne, Frank-
rijk).

Figuur 38  Afgeronde rib (vergroting 24x) (foto P. "jk-
stra).

de familie Marchier), uit de couectie van
Ton van Beers uit Den Bosch, en die dezelf-
de verschijnselen vertonen als die uit de col-

lectie Vermaning. Enige stukken die in dat`áËr:Ësr,:nw:,ríee:?:1kozenzijnafgebeeldm

1        De foto's verwijzen naar de stukken die zijn getekend. Ook enkele middenpaleolithische stukken uit
Rijckholt-St.Geertruid (figuur 4A en 48) hebben deze verschijnselen (zie Archflu?oJogÉsch BerácJïfeH, 8).
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Deze stukken waren tezamen met
een biface met zware afrondingen op de rib-
ben uit de Charente (coll. W. de Jonge)
door Ton van Beers, die op deze manier
hoopte een constructieve bijdrage te leve-
ren aan de oplossing van de onderzoeks-
probleem, bijna een jaar lang ter beschik-

#rgfesteldvoorhetonderzoekvandr.
De stukken werden gevonden op

twee verschillende locaties en hebben lichte
tot zwaar afgeronde ribben met krasjes. Vol-
gens de vinder en enkele archeologen uit
Les Eyzies en Perigueux zijn de verschijnse-
len het gevolg van verplaatsing naar een se-
cundaire ligging door schuring over bevro-
ren ondergrond tijdens het wegglijden (o.a.
door het niveauverschil van de sites). Deze
interpretatie werd door prof. F. Bordes be-
vestigd:
A: tijdens zijn bezoek aan Nederland, waar-
bij hij één van de Vermaning-collecties on-
derzocht (Ravenswoud; Hom 1980);
8: signalementen in literatuur (Bordes 1961,
1972, 1984) bij de bespreking van de site
Pech de l'Azé. Híj schrijft: ``T7ze#kcs a7id
tools were battered by cryoturbation a:nd djffi-
cult to characterize, except fior the handaxes"

í33:f2:SDlegï:è=:e,3oeknt;ïe=hpË:Ïäeï,oÁ£:)s
waarin deze stukken liggen, beschrijft hij
aLLs.. ``Outside the cave, the weathering is deep
amd oriy 4 inches of u:riwea.ihered ma.terial re-
main at the bottom. Inside the cave this weathe-
red zone tapers off and djsappeaïs." (Bordes
1972). De condities zijn volgens Bordes de
reden, dat de lagen zijn aangetast en ver-
stoord door permafrost en cryoturbatie on-
der wisselend koude en droge omstandig-

heden.
Wat deze stukken nu gemeen heb-

ben met die van Vermaning is dat ze even-
eens afgeronde ribben hebben met de daar-
bij behorende krasjes (zie figuur 4D). Enke-
le stukken uit de verstoorde lagen van Pech
de l'Azé waren tentoongesteld in l.es Ey-
zies (Dordogne, Frankrijk). Wanneer we nu
deze zaak in de juiste proporties bezien en
tevens de geomorfologische en latere waar-
nemingen van Bordes op de juiste waarde
inschatten, dan geven bovenstaande feiten
de enige verklaring voor de afgeronde rib-
ben van de lagen s en 9 van Pech de l'Azé.
Chze waameringen in Les Eyzies bij de be-
studering van enkele van de artefacten be-
vestigen dit.

4. ANTVV00RDEN
Op een aantal van Kars' vragen zijn lo-
gischerwijs ook antwoorden mogelijk. Wan-
neer we er vanuit gaan dat de collectie Eem-
ster inderdaad uit de top (zone) van de kei-
leem komt, dan is er een logisch verband in
tijd en geologische omstandi8heden (dit
geldt ook min of meer voor Hoogersmilde
A en 8 ).

1. De erratische stukken (geofacten)
uit de opgraving van Kars in Eemster verto-
nen: (a) kleur- en glanspatina's, Q)) krasjes
en (c) afgeronde ribben. Deze kenmerken
zijn algemeen voor stukken uit steenrijke
keileem/ keizanden. Studieresultaten van
de profielen laten dit duidelijk zien (Eem-
ster en Hijken) .

Als op de top van de keilemen en
de noordelijke morenen de prehistorische
mens stenen verzamelde en werktuigen
vervaardigde, dan zijn deze stukken op dat

1        Er is riets gedaan of ondemomerL behalve dan dat drs. J. Deeben van het lpp te Amsterdamcontact legde
met buitenlandst onderzoekers in Duitsland en Polen om eventuele vergelijkingsstudies te kunnen
realiseren

2       Het woord 'battered'' blijkt door Bordes echter wat ongelukking gebruikt. De vertaling van het werkwoord
moet luiden: beuken, vergruizen, of drukkerL Om aan de lezer de toestand van een artefact te
verduidelijken zonder deze met al te technische details te beladen, heeft Bordes indertijd mogehjk gekozen
voor de term `1Jattering''. Zoals bhjkt is dit technisch niet geheel correct.
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Fíguur 4A Afgeronde rib van een ldíng uit
Rijckholt (vergroting 24x) (foto P. Dijkstm).

Figiiur 48  Afgeslepen ribdeel van een biface
uit Rijdkholt (coU. J.M. v/ d Berg) (vergroting
40x; stereo).
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Figuur 4C  Matrix vastgekit in een sflex-vlak.

Fíguur 4D  Frictieglans op een rib van een EenL-
ster-stuk (vergroting 24x).
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moment vers met o.a. scherpe ribben en
soms nog voorzien van oude verwerings-
vlakken of delen. Latere afzettingen bedek-
ken dan eventueel het geheel. In de koude
tijden ontstaat er een permafrost en wordt
de bodemmatrix met daarin de artefacten
door stuwing in de bodem en/of cryoturba-
tie door elkaar gekneed en/of worden arte-
facten tegen de bevroren bodem heen en
weer geduwd.

De oudere stukken waren al afge-
rond en de holtes en kieren opgevuld met
matrix, soms ook aangekit. Verscheidene
stukken blijken na verscheidene wasbeur-
ten en poetsen met een borstel nog steeds
in hoeken en kieren keileem/ keizand te be-
vatten wat impliceert dat de hechting be-
hoorhjk stevig is (fig. 4C).

Dit verklaart dan ook waarom soms
de reeds gepatineerde stenen subrecente
krasjes, glans en afgeronde ribben hebben
en de verse stenen (in dit geval de prehisto-
rische werktuigen en afslagen) krasjes en af-
geronde ribben.

Ook verklaart dit waarom sommige
stukken van de collecties, zelfs binnen op-
eenpassingen (Dijkstra e£ ¢/. 1986: foto nr.
29, p. 143), verschillende gradaties van af-
ronding hebben en die daarom dan ook we-
zenlijk verschillen van de al reeds aanwe-
zige stukken die aangevoerd zijn in erosie
en puinwaaiers van de noordelijke more-
nen. Daarmee lijkt mij Kars' probleem opge-
lost, ook al zijn er graduele verschillen in
de afrondingen tussen de Nederlandse
stukken onderling en met de buitenlandse
stukken. En dat zowel de Nederlandse als
de Franse stukken frictieglans op de afgesle-
pen (afgeronde) ribben hebben, is voor de``waarheid" in feite onbelangrijk.

2. Wameer we de logica van dr. Sta-
pert proberen te volgen, die uit de in 1977
door hem gepubliceerde tabel (p. 39) tel-

kens delen haalt om ze vervolgens elders
weer in te passen (niet of wel relevant vol-
gens de Stapert-methode al gelang het hem
uitkomt), dan is de geloofwaardi8heid van
zijn wetenschappelijk onderzoek ver zoek
en de wijze van handelen zeker niet in over-
eenstemmíng met de door hem zo hoog

roesrohá;1:noboekËsve:e=:oïd:edrs:a:=crTainpsfi-
zijn artikelen de bewijsvoering telkens op
een onverschillige, maar in zelfverzekerde
literaire toon, dan doet dit niets af aan de
werkehjkheid en de harde feiten.

3. Met name het bewijs dat na stu-
die werd verkregen in de vorm van frictie-
glans-vlekjes op ribben en vlakken van de
werktuigen en het afval van zowel Hoog-
ersrilde A en 8 als Eemster ( zie fig. 4D en
£oto' s ïn Archaeolostsche Berichten nr.17, p.
145 en 147) is in feite funest voor zijn be-
wijslast. Chnodig te vermelden is dat bo-
venstaande gegevens mooi ingepast kun-
nen worden in de tabel van Stapert en dus
voor echt kunnen doorgaan, hoewel hij ook
dat wel weer zal proberen te ``ontzenu-
wen''. En wat we in de toekomst nog van
dr. Kars mogen verwachten zal de tijd le-
ren.
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EEN BIFACE UIT NEER

door Popke Bmmmer

Op een akker in de omgeving van Neer,
waar ondergetekende een regelmatig bezoe-
ker was, deed hij aan het einde van het
zoekseizoen van 1988 een vondst, waar hij
moeite mee had om deze te determineren.
Op deze akker had hij eerder al vondsten
gedaan. Zo vond hij hier spitsen van de
Bandkeramische cultuur, schrabbers, afsla-
gen en kemen. Deze vondst, dat zag hij
meteen, moest veel ouder zijn dan de werk-
tuigen die hij tot nog toe gevonden had.
Ook de steensoort kende hij niet.

Toen hij later de steen aan een be-
vriend amateur-archeoloog toende, werd
hem verteld dat hij een biface gevonden

had en dat deze vervaardigd was van ba-
salt (mond. mededeling H. van Lamoen,
F.G.A. gemmoloog). Dit stemde hem hoop-
vol voor de toekomst: hij had nu een vind-
plaats waar het mogelijk was stenen werk-
tuigen te vinden die veel ouder waren dan
die hij tot dan toe gevonden had. Hij ver-
heugde zich reeds op het volgende zoeksei-
zoen. Groot was zijn teleurstelling dan ook,
toen hij het volgende najaar op de akker,
waar steeds mais en bieten geteeld werden,
nu een compleet aangelegde boomgaLard
aantrof. Jammer! Toch heeft ondergeteken-
de een interessant erfstuk van zeer vroege
voorouders aan deze plaats overgehouden.

Figuur 1  Biface van basalt (sdaal 1:1; tek. F. Somers).
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PI|LSPITSEN UIT DE DRUNENSE DUINEN

door Frans Somers

De Drunense Duinen zijn zowel in het ver-
leden als in het heden een gehefkoosd ter-
rein voor het zoeken naar archeologica uit
de steentijd. Velen hebben hier een deel
van hun typologische collectie bijeen ver-
gaard. Wetenschappelijk gezien kun je bij
oppervlaktevondsten vraagtekens zetten,
temeer daar het hier gaat om vondsten die
in een stuifzandgebied gedaan zijn. Degelij-
ke opgravingen zijn hier onmogelijk en
daar, waar in een recent verleden veel bij el-
kaar gevonden is op een relatief klein op-
pervlak kan meestal (een enkele uitzon:
dering daargelaten) toch niet echt worden
gesproken van een ``!.7i sct%``, omdat wind
en regen hier in het zand vrij spel hebben.

In de lokale heemkundetijdschriften
werden de hier afgebeelde vondsten wel
eens beschreven, maar om een groter over-
zicht te krijgen van wat er in enkele collec-
ties schuilt, meent de auteur er goed aan te
doen om het verspreidingskaart|.e weer aan
te vullenï.

Daar het veelal problemen oplevert
om aan de hand van schrabbers, klingmes-
jes, stekers en boren een globale ouderdom
te bepalen als het gaat om vondsten uit een
stuifgebied is er alleen uitgegaan van pijl-
spitsen en microlithen.

Bij veel amateur-archeologen spre-
ken de spitsen nog het meest aan, zeker bij
de mannen in die groep. De verbeeldings-
kracht en fantasie is, waar het gaat om
jacht, nog onmiskenbaar aanwezig bij velen
onder hen, zeker gezien de vele discussies
over het gebruik van spitsen. We hoeven

hier slechts te denken aan het gebruik van
de mesohti`ische dubbelspitsen, de grotere
en/ of dikkere Tjonger-of Gravette-spitsen,
de kleine mesolithische microlithen enz. De
discussie hierover laat ik achterwege, te-
meer daar het gebruikssporenonderzoek
op dit terrein nog maar nauwehjks begon-
nen is; er dient nog veel onderzoek te wor-
den verricht alvorens we met meer zeker-
heid iets kumen zeggen over het gebruik
van veel spitsen.

De oudste spitsen die hier worden afge-
beeld (fig. 1, nrs. 1-23) dateren uit het Jong-
Paleoliti`icum en worden vaak geplaatst in
de Tjonger of de Epi-Gravettien-groepen.
Zo is er een Kremser-spits van translucide
bruine vuursteen (fig. 1, nr. 6); dit is de eni-
ge die uit dit gebied bekend is. Opvallend
zijn verder enkele Creswell-spitsen (fig. 1
nrs. 12, 15, 17), een Tjonger-spits met een
fraaie kerf die de schachtingsmogelijkheid
aantoomt (fig. 1 nr. 20, terwijl de spits van
figuur 1 nr. 7 eerder een grote driehoek ge-
noemd zou kunnen worden.

De mesolithische spitsen zijn aan-
zienlijk groter in getal. Opmerkelijk is wel
dat er nooit de grote hoeveelheden aan me-
solithische artefacten als schrabbers, ste-
kers, messen en boren gevonden zijn. De
"gewone huishoudelijke" inventaris met

het daarbij behorende afval, zoals afslagen,
kemen, klopstenen en aambeelden kennen
we uit de Drunense Duinen niet. Of we hie-
raan conclusies moeten verbinden is maar
zeer de vraag, daar dergelijke artefacten op

1       Bij deze wfl ik Anton van der Lee, Hannes en popke Brummer, en Ton van Grunsvenbedanken voor hu`
medewerking. In deze collecties is eveneens de collectie van wijlen Bertus van Gestel opgenomen. Verder
bevinden zich in de collectie van de auteur enkele werktuigen die door Jacques Verhagen werden
gevonden en aan ondergetekende werden geschonken.
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Figiiur 1  Jongpaleolithische spitsen.1: coll. F. Somers, 2-11: coll. A. v/d Lee,12-18: coll. H. Brummer,
19-20: coU. T. v. Grunsven, 21-22: coll. P. Brummer.
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Figuur 2  (vervolg op p.102) Mesolithische spitsen.1-25: con. F. Somers, 26-57: coll. A. v/d ljee, 58-90:
con. H. Brummer, 91-125: coU. P. Brummer, 126-129: coll. T. v. Grunsven.
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128

typo-/ technologische gronden vaak nauwe-
1ijks van de jongpaleo-/ vroegmesofithische
eqüvalenten zijn te onderscheiden; ander-
zijds geven de gebruikte vuursteentypen/ -
kwaliteiten weer indirecte aanwijzigen.

Het merendeel van de spitsen zal
eerder toebehoren aan een Rijn-Maas-Schel-
de-component, hoewel dat voor a en b-spit-
sen nooit met zekerheid te zeggen is daar
deze ook in het Vroeg-Mesolithicum kun-
nen worden gedateerd. De grote groep vier-
hoeken is dan ook met de grootste zeker-
heid in het Mesolithicum te plaatsen; spit-
sen met oppervlakteretouche zijn daarente-
gen beperkt vertegenwoordigd, en boven-
dien zijn alle dubbelspitsen beschadigd
(fig. 2 nrs. 1, 26, 46, 59, 91, 92). Het gebruik
van Wommersom-kwartsiet is voorts vrij

ïf;_..---Ï!

odEËËEËËB+

123                    124

4__,,       o:f

ï                 í+++\                j/              ï`

125

129

Figuur 2  (vervolg van p. 101 en 102).

beperkt (fig. 2 nrs. 1, 2,10,11,15, 27, 28, 30,
45, 56, 59, 78, 82, 84, 91, 98, 119, 121, 128,
129).

De neolithische spitsen tonen enke-
1e fraaie stukjes vakmanschap (fig. 3 en 4).
Twee spitsen (fig. 4 nrs. 9 en 10) zijn ver-
vaardigd van bijlafslagen. Een flínk aantal
spitsen kan vervolgens ook in de Bronstijd
worden gedateerd (fig. 3 nr. 3, fig. 4 nrs. 5-
7, 17). De bladspits van figuur 3, nr. 12 kan
mogelijk tot het Mesolithicum worden gere-
kend (A. v/d Lee). De spits met doom van
figuur 3 (nr. 14) werd rond 1920 gevonden.
door Jan Ossewaarde, een pionier amateur-
archeoloog, die de spanning van het zoe-
ken in de Loonse en Drunense Duinen op
dezelfde manier beleefde als wij dat nu
doen.

Fíguur 3  Neolithisde en Bronstijd-spitsen. 1-3: con. P. Brummer.
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Figuur 4  Neolithisdhe en Bronstijd-spitsen.1-7: coll. F. Somers, 8-17: coU. A. v/d l.ee,18-21: coll. H.
Brummer, 22-25: coll. T. v. Grimsven, 26-27: coll. P. Brummer.
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OVER EEN AHRENSBURGSPITS EN EEN NEOLITHISCHE BITL

door Jan Schellekens (met een bijdrage van Pieter Dijkstra)

We schrijven het jaar 1925...
Veldwachter Huub Joosten heeft dienst in
de uitgestrekte Kempische heide, waarvan
nu nog een restanq.e bekend is als de Oir-
schotse Hei. In een sloot aan de zijweg van
de Oostelbeerse Dijk vindt hij steentjes
waaraan hij direct ziet dat ze niet door de
natuur gevormd zijn. Als hij ze aan briga-
dier Jan Marijnissen laat zien, is ook hij erg
enti`ousiast waarna beide heren tot een en
dezelfde conclusie komen: de voorwerpen
moeten erg oud zijn en dus gemaakt door
verre voorvaderen. Hiermee is de eerste
van een reeks Ahrensburg-vindplaatsen in
Vessem ontdekt.

Later raakt Huub Joosten ge.hteres-
seerd in de steentijd en komt hij in contact
met dr. J. Holwerda en dr. A.E. Remou-
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champs van het Rijksmuseum voor Oudhe-
den in Leiden. Hij verkoopt al zijn vond-
sten, waaronder een later gevonden stenen
bijl aan dit instituut.

1995...zeventig jaar later...
Bemard Joosten (8 jaar oud), de achterklein-
zoon van Huub Joosten, is met zijn vriend-
jes aan het spelen in de bossen van
Fhegsel. Zijn oog valt op een mooi gevorm-
de gladde steen, die hij opraapt en besluit
hem bij de stenen in de tuin te leggen. Zijn
moeder adviseert hem om de steen op
school te laten zien. Chdanks het feit dat de
meester de geslepen bijl taxeert als ``een
stuk mamter" belandt de steen toch op de
kast in de gang: ``laat hem maar aan ome
Jan zien". Als Jan Schellekens bij de famflie
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op bezoek komt, bhjkt neefje Bemard net
als grootvader goed gezien te hebben dat
bepaalde stenen een historische waarde
hebben.

Beschrijving van de bijl (P. Dijkstra)
De gevonden bijl is van een zuidelijk type
met een ovale doorsnede. Volgens de inde-
1ing van Dieter Hoof (1970) behoort het ar-
tefact tot het type S2a. Hun grootste
dichtheid in aantal ligt in Midden-Limburg,
het aangrenzende Belgisch Maasgebied en
het aangrenzende deel van Duitsland tus-
sen Keulen en Duisburg.

Het bijlq.e is vervaardigd van een
ondoorzichtige, fijnkorrehge, gevlekte silex
waarschijnlijk afkomstig uit Zuid-België.
De silex is wit tot blauw-grijs van kleur met
fijne partikels en insluitingen. Aan de dor-
sale zijde is het artefact wat groen-gelig ge-
patineerd, terwijl aan de top van de ventra-
le zijde wat bruine verkleuring door ijzer-
aanraking (ploeg) aanwezig is.

Op het bijlt).e zijn aan de top en de
zijdes nog sporen van de voorbewerking
aanwezig die niet geheel zijn weggeslepen.
Zowel op de dorsale als ventrale zijde zijn
nog de sporen van herslijping dichtbij de
snede waarneembaar.

Bij een onderzoek met de binoculair-
microscoop zijn onderaan de snede op de
dorsale zijde van de bijl enkele schampkras-
sen aangetroffen; de snede vertoont een
lichte afronding met enkele `hinge''-vomi-
ge afslagen door gebruik. Omdat het arte-
fact is gepatineerd, is niet meer aan te to-
nen, waarvoor men het artefact heeft aange-
wend. Rechtsonder op de ventrale zijde is
een recente beschadiging, vermoedehjk ont-
staan door grondwerkzaamheden, aanwe-
zi8.

De grootte van het artefact doet ver-
moeden dat men het bijlt).e eerst in een ge-
wei-schacht heeft gezet, die vervolgens
werd gesteeld (in bijvoorbeeld taxus-, es-
sen-of meidoomhout). Enkele maten van
het bijltje zijn:

lengte:              97,O rm
breedte:            54,6 mm
dikte:                24,8 mm
Het bijltje dient als een losse vondst

te worden beschouwd, daar er in de directe
omgeving geen sporen uit het late Neolithi-
cum zijn aangetroffen. G. Beex, oud provin~
ciaal archeoloog van Noord-Brabant, ver-
telde in 1990 tijdens een archeologische ex-
cursiedag van de werkgroep `t Oude Slot,
Zeelst, dat vele Brabantse bijlen niet in ne-
derzettingscontexten zijn gevonden. Waar
dit wel het geval was, waren ze dikwijls
fragmentair en herbewerkt.

Met dank aan Bemard Joosten, die het arte-
fact vond en aan mijn collectie schonk.

Gebruikte literatuur
ARTS, N. & DEEBEN, P. (1981): Pre7i2.sfori.-
sche jagers en verzamelaars te Vessem: een mo~
deJ. Bijdragen tot de Studie van het Bra-
bantse Heem, 20, Stichting Brabants Heem,
Eindhoven.

HOOF, D. (1970`.. Die Steinbeile und Stein-
äxte im Gebiet des Niederrheiris und der Maas.
Rudolf Habelt Verlag, Bonn.

LA,ET, S.G. de (T974).. Prehistorische kulturen
in het Zuiden der Lage Lamden. Unïveisa, W e+
teren.

Fíguur 1  Geslepen bijl uit Vessem (sdaal 1:1).
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EEN APARTE VONDST

door Popke Brummer & )an van de Westelaken

Sinds hun interesse in archeologie gaan
Popke Brummer en Jan van de Westelaken
vanaf 1985, als de mogeüjkheden er zijn,
zoeken naar sporen uit het verleden. Voor-
al de steentijd ligt in hun belangstelling.
Vele bekende vindplaatsen worden door
hen bezocht. De belangstelling van Popke
geldt voor alle periodes, maar pijlspitsen en
mooie afgewerkte stenen hebben toch zijn
voorkeur. Jan zijn interesse ligt vooral in de
meer primitieve gereedschappen zoals:
choppers, choppingtools, slijp-, maal- en
klopstenen.

Eén van de vindplaatsen, die zij elk
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jaar wel een paar keer bezoeken, is Spien-
nes in de Belgische provincie Henegouwen.
Alhier deed Popke zijn aparte vondst.

Op 10 januari 1991 vertrokken bei-
den naar de bovengenoemde plaats. Ze wa-
ren hoopvol gestemd, want de dagen er-
voor had het veel geregend en dat verge-
makkelijkt het zoeken. Ze zouden de eerste
zijn na al die regen, want er was geen voet-
stapje te zien (dit geeft altijd een prettig ge-
voel). Na een uur gezocht te hebben, was
het de bedoeling iets te gaan drinken. Op
weg naar de auto zei Popke plotseling toen
hij een steen opraapte: ``Oh Jan, kijk nu!"
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En Jan keek en bleef kijken...
Jan feliciteerde Popke met zijn

vondst en dacht hierin iets Keltisch te zien.
De vondst werd ``Bhor" genoemd. Vele
amateur-archeologen hebben ``Bhor" aan-
dachtig bekeken en er schijnt weinig verge-
lijkíngsmateriaal te zijn en de meningen
lopen uiteen. In ieder geval is het een apar-
te vondst en Popke heeft iets moois voor de
schoorstem stam.

Nawoord van Frans Somers
Een üt hout gesneden wagen die gevon-
den werd op het schip van Oseberg (Noor-
wegen) en die toebehoorde aan koningin
Asa, rond 850 na Chr., is voorzien van vier
houten koppen met grimmige gezichten
die enigszins een gelijkenis vertonen met
de gravure die Popke vond. Bij deze wil ik
niet beweren dat de vondst toebehoort aan
Vikingen, maar de vondst kan mogelijk uit
deze periode dateren. Ook is het mogehjk
dat deze van prehistorische ouderdom is.
Wie zal het zeggen? Reacties zij altijd wel-
kom.

= -i i 1 i

Figuur 1  Spiennes (8.): Gravering op kwartsiet
«SR / C!R  Fyfïíïrwn.
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IN MEMORIAn4 IluuB NELlssEN

Het was een gure dag in Banholt toen we af-
scheid namen van Huub Nelissen. Het was
alsof dat er ook nog bij moest horen. On-
danks alles was hij een man die dat niet ver-
diende. Na zij afkeuring, leerde hij van zijn
dorpsgenoot S. Hutschemakers de kneepjes
van de steentijd-archeologie en kwam daar-
door in contact met vele amateur- en be-
roepsarcheologen.

Hij was een en al vreugde en ener-
gie als je hem zag zoeken en küeren over
het veld en in de natuur. Daardoor heeft hij
een aantal belangrijke vondsten gedaan en
ook gepubliceerd in dit tijdschrift. Maar
langzaamaan sukkelde zijn gezondheid
steeds meer achteruit en vond hij later wat
meer steun in het restaureren van aarde-
werk.

Wanneer je hem ging opzoeken was
hij erg leergierig in veel specifieke aspecten
van de archeologie. Vooral toen hij de laat-
ste keer nog door de binoculair kon kijken
naar de werkkanten van prehistorische ste-
nen werktuigen en daar zelfs nog vragen

beantwoord
2ag toen hij
erige van zijn
eigen gevon-
den werktui-
gen mocht
bestuderen.

Het
was geen man

"Ich hub u fijn leue gehad"

van ramcunes;
hij was eerlijk,
nuchter en eenvoudig in de omgang met
anderen. Hij was erg gehefd bij zijn dorps-
genoten en hobbyisten, wat zij bewezen
door in groten getalen aanwezig te zijn bij
zijn laatste gang naar het eeuwige. Huub is
op 28 maart op 57-jarige leeftijd overleden.

Moge zij farilie steun vinden in al hetgeen
hij heeft gegeven in zijn leven...en dat is
veel meer dan wij kunnen bevroeden.

Pieter Dijkstra
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