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DE LAATPALEOLITHISCHE EN MESOLITHISCHE SITES BIJ
GELDROP (N.Br.). DEEL 3

door Tos Deeben

9. GELDROP 3-2
Het derde artikel over de laatpaleolithische
en mesolithische sites in de gemeente

g:::::::s-2q:rËseezrev:|et:d||Vsto::nd:=iáeoosten
van Geldrop 3-1 en ten westen van Geldrop
3-3 (fig. 64). Het is de eerste site op het ne-
derzettingsterrein die niet door ingrijpen-
de, verstorende grondwerkzaamheden aan
het licht gekomen is. Dat was wel het geval
bij de eerder besproken sites Geldrop 1, 2,
(Deeben 1994), 3-0 en 3-1 (Deeben 1995).
Geldrop 3-2 is ontdekt in 1961 toen de op-

r¥cahv=g;=dujL:geeLb::íË:ÈLèe:eono::;Ë,k2:
Over het verloop van de opgraving die on-
der leiding van A. Bohmers is uitgevoerd
door het Biologische Archeologische lnsti-
tuut (BAI) is geen schriftelijke documenta-
tie voorhanden (Bohmers 1961). In 1986 is
door het lnstituut voor Pre- en Protohisto-
rie (IPP) een aanvullende onderzoek uit-
gevoerd aan de zuidkant van de site
(Deeben 1990,1995: fig. 28).

De grenzen van Geldrop 3-2 met de
omringende sites (fig. 64) zijn onder andere

bepaald op basis van de typologische sa-
menstelling van het assemblage, de strati-
grafische positie van de vondsten, de
horizontale vondstverspreiding en verbin-
dingslijnen tussen passende artefacten. De
grens met Geldrop 3-1 wordt gevormd
door een relatief vondstloos gebied dat van
het zuidwesten (gridcel 504-108) naar het
noordoosten (gridcel 512-118) verloopt. De
grens met Geldrop 3-3 wordt gevormd
door een traject dat nagenoeg zuid-noord
verloopt; van gridcel 522-101 naar 522-111.
In paragraaf 9.1 wordt eerst ingegaan op de
archeologische gegevens die in 1961 en tij-
dens het heronderzoek in 1986 zijn ver-
zameld. h die paragraaf zal bhjken dat het
zinvol is om Geldrop 3-2 op te delen in
twee aparte analytische eenheden: een
westelijk en een oostelijk gedeelte. Beide
gedeelten komen achtereenvolgens aan de
orde, Geldrop 3-2 West in paragraaf 9.2 en
Geldrop 3-2 0ost in 9.3. In beide para-
grafen wordt ingegaan op de stratigrafie,
de vondsten en het verspreidingspatroon.

Fftmg:,h:?lYooígu:Ígä.sloteninparagraaf

1        Het onderzoek werd gesteund door de stichting voor Archeologisch onderzoek, die wordt gesubsidieerd
door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dit artikel kon niet gerea-
liseerd worden zonder de hulp van Pieter Dijkstra die zowel voor dit als het vorige artikel (Deeben 1995) de
tekeningen van de vondsten verzorgde. Jan Groels maakte de fotos van de gerefitte stukken. Liesbeth
Theunissen (IPL) bij het vervaardigen van de `Autocad'-tekeningen die vaak nog aan schoonheid wonnen
tij dens gesprekken over Willem G. Peter Schut q`OB) die in een opmerkelijk tempo gegevens visualiseerde
in grafieken. Marie José Schreurs (IPL) voor opmerkingen bij de verschillende versies van de tekst.

2        De site Geldrop 3-2 is aangetroffen in de werkputten4 en 6 tot en met 9 (Deeben l995: fig. 27). De
coördinaat van de site is 163.429 x 378.181.

3        In sommige gevallen wordt de associatie van de kenmerken van de vondsten en de gegevens over de
ruimtelijke spreiding getoetst door middel van de (chi-kwadraat) X2-methode. Hiervoor is gebruik gemaakt
van het computerprogramma Fisher 3.0 dat ook geschikt is voor steekproeven met geringe aantallen
(Verbeek & Kroonenberg 1990). Bij de toepassing van de X2-toets wordt aangenomen dat wanneer de
(geschatte) significantie kleiner is dan 0.1, de waargenomen verschillen significant zijn.
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9.1 De formatie van de archeologische
gegevens
Het verloop van de opgraving en de ge-
bruikte methoden kunnen alleen afgeleid
worden üt de overgeleverde gegevens: op-
gravingstekeningen en vondsten. Uit de
profielen blijkt dat de site Geldrop 3-2 vóór
de opgraving in 1961 nauwelijks verstoord
is. De enige waameembare (sub)recente
verstoringen zijn een reeks oost-west geori-
enteerde karresporen. Deze karresporen
hebben vooral, zo bleek in 1986, in het zui-
den van de site het vondstniveau erigszins
aangetast.

In 1961 zijn de vlakken met de
schop aangelegd en al schavend verdiept.
De vondsten zoals vuursteen, natuursteen
en bot zijn ingemeten en vervolgens inge-
tekend (schaal 1 : 10) op millimeterpapier,
gecodeerd door een symbool van één van
de belangrijkste artefactcategorieën en
meestal voorzien van een vondstnuminer.
De grote vondstdichtheid in een gedeelte
van de site noodzaakte de opgravers tot
een registratie in twee niveaus op twee vel-
len millimeterpapier. Op deze wijze zijn in
1961 in het gebied van Geldrop 3-2 zo'n
5807 vondsten geregistreerd. De registratie

99
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Figuur 64  Geldrop 3: frequentielijnen van het aantal vondsten per m2 en de grenzen tussen de ver-
smende sites
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was niet feilloos: vondsten werden dubbel-
genummerd en in gebieden met grote
vondstdichtheden werd alleen een symbool
weergegeven, maar geen vondstnummer.
Hierdoor is het rúet mogelijk om van een
aantal vondsten de locatie op de platte-
grond terug te vinden. Bovendien blijkt dat
niet aue vondsten zijn opgetekend; in de
BAI-collectie bevinden zich 404 vondsten
meer, dan op de plattegrond staan aange-
geven. De discrepantie geldt hoofdzakelijk
de stenen artefacten omdat er op de opgra-
vingstekering bv. meer bot en oker is rige-
tekend dan in de collectie aanwezig is.
Behalve de vondsten zijn op de opgra-
vingsplattegrond ook zeven grondsporen
met houtskool ingetekend; van vier sporen
is eveneens een doorsnede getekend. Drie
van deze sporen zijn ook in een noord-zuid
profiel geprojecteerd waardoor een inzicht
verkregen kan worden in de relatie met de
omringende bodem. In dë twee beschikbare
noord-zuid profielen zijn ook een aantal
vondsten ingetekend waardoor een indruk
ontstaat over de bodemkundige en geolo-
gische context van het vondstniveau. In

iooenvsetrerreddzeij=;:odrs:eo:eä|Eáta:or=;k|:oolnb-e-
bekend. De beschikbare Cï4-datering
GrN-6841 8055 ±75 die door Lanting &
Mook (1977:37) is gepubliceerd als zijnde
afkomstig uit een haard in Ahrensburg-ne-
derzetting, is niet afkomstig uit het gebied
van Geldrop 3-2 maar uit de omgeving van
de oostelijk gelegen site Geldrop 3-3.

Bohmers is er niet aan toegekomen
om de gegevens van Geldrop 3-2 te publi-
ceren. De enige neerslag in de literatuur is
de weergave van de opgravingsplattegrond
als een bijlage bij een artikel (Bohmers &

Wouters 1962: fig. 7). In dat artikel wordt
uitgebreid ingegaan op de authenticiteit
van de in steen gegraveerde vrouwen-
figuur en de artefacten uit Geldrop 3-1
(Deeben 1995). De gezamenlijke publicatie
van de plattegrond van Geldrop 3-2 en de
artefacten van Geldrop 3-1 1eidt tot verwar-
ring. Zo merkt C.-J. Kind (1985:188) op dat
er van alle klassen artefacten aanzienlijk
meer (tot 35%) op de plattegrond staan
aangegeven dan in de tekst beschreven
Ook merken verschiuende auteurs op (o.a.
Kind 1985:68, 188-189, Taute 1968:152) dat
de gepublic eerde verspreidingsplattegrond
moeflijk is te interpreteren door het ontbre-
ken van een schaalaanduiding en een situa-
tieschets van de ligging ten opzichte van de
andere Geldrop 3 sites. Daamaast is bij de
analyse van de opgravingsgegevens ge-
bleken dat bij de vervaardiging van de pub-
licatietekening een vergissing is gemaakt:
een opgravingstekening van het gedeelte in
twee niveaus geregistreerd, het tweede
vlak van sleuf/vak 8, is 2.30 meter te ver
zuidelijk in het overzicht getekend2. De
gepubliceerde plattegrond (Bohmers &
Wouters 1962), die later is gereproduceerd
door Rozoy (1978:135) is dan ook van be-
perkte waarde. Ook de weergave van de
site door middel van frequentiehjnen, ge-
publiceerd door Deeben (1988:384), is on-
juist omdat die nog gebaseerd is op een
telling van de gepubliceerde plattegrond.
De beschrijving van de vondsten laat lang
op zich wachten, J.-G. Rozoy (1978:134-138)
is de eerste die alle vondsten van Geldrop
3-2 uit de BAI-collectie heeft bestudeerd en
uitgebreid beschreven.

Ook na correctie van de door
Bohmers en Wouters (1962:fig. 7) gepu-

1        Kind (1985) gebruikt de verspreidingsplattegrond voor een analyse van de organisatie van paleolithische en
mesolithische nederzettingerL Kind (1985) duidt de site abusievelijk aan als Geldtrop 3-2.

2        Het gaat hierbij om een aantal artefacten uit de vakkenrijen 516, 517 en 518 (fig. 65). Door de vergissing zijn
artefacten in bv. 516-103, 517-103 en 518-103 terecht gekomen, terwijl deze respectievelijk in de gridcellen
516-105/106, 517-105/106, 518-105/ 1% thuishoren. De contouren van het opgegraven gedeelte blijven
echter hetzelfde, alleen de vondstdichtheid in het zuiden van de site is afgenomen.

5



ARCH£oLOGJ£, No. 7,1996

449

448

447

446

445

444

443
99

150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221

4421                                                  1                              1                             1                              1                              1                             1                              1                              1                              1                              ,                              ,

227   228   229   230    231    232   233   234   235   236   237   238

Figuur 65  Hgging van het in 1986 onderzodte gedeelte ten zuiden van Geldrop 3-2 in relatie tot het
in 1961 opgegraven gedeelte.

bliceerde plattegrond bleef het vermoeden
bestaan dat de site aan de zuidkant groter
was. Om deze veronderstelling te testen
zijn in 1986 aan de zuidkant van de site
Geldrop 3-2 twee rijen vakken (443 en 444)
uitgegraven (fig. 65). Een aantal van de vak-
ken (236-443, 237-443, 235-444, 236-444)
overlapt gedeeltelijk met het areaal dat in
1961 is opgegraven. Uit de overlappende
vakken is een gedeelte van de opgravings-
stort uit 1961 gezeefd. Door een sloot en
een gasleiding was het niet mogelijk om de
stort in andere gedeelten van Geldrop 3-2
te bemonsteren. De omvang van de steek-
proefbeperktezichdaaromtot3.66m3
zand waarin 68 vondsten zijn aangetroffen
(tabel 49). Het gemiddelde aantal vondsten
is 1.86 per 100 liter zand, hetgeen aanzien-

lijk minder is dan de 14.4 vondsten per 100
1iter die is vastgesteld in het gebied van
Geldrop 3-1 (Deeben 1995:23). De gezeefde
vondsten zijn allemaal vuurstenen artefac-

Ë:g?LeeonnífrsËivse=É;e::|ï3iJ:naiïfa:Ï:k-
hebben over het algemeen een geringe af-
meting, waarbij de gemiddelde lengte 13.6
mm (s=6.05 mm) bedraagt.

Uit het heronderzoek blijkt dat men
in 1961 in dit deel van de opgraving de bo-
dem tot juist onder de B/C-horizont heeft
uitgegraven, tot ca. 22.70 m +NAP. In 1986
zijn ter plaatse op een dieper niveau nog
artefacten aangetroffen. In totaal zijn in
1986 in de ongestoorde bodem 360 vond-
sten aangetroffen; 330 zijn er ingemeten en
30 zijn in de zeef aangetroffen (tabel 50)2.

1        De werktuigen bestaan uit drie b-spitsen en een geretoucheerde afslag. Het afval omvat: een brok, een
decortificatie-artefact, 54 afslagen en acht klingen waarvan een kling en afslag met gebruiksretouche.

2       Tijdens de opgraving werd een zeefmet een maaswijdte van 2 mm gebruikt.

6
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Tijdens het heronderzoek zijn ook twee ge-
bieden met verspreid houtskool vastge-
steld, in de gridcellen 514-103/515-103 en
een andere in 515-102. De houtskool heeft
een bruine humeuze kern en is zeer waar-
schijnlijknietvanhogeouderdomï.

Om de vondstverspreiding uit
beide onderzoeken te kunnen vergelijken,
zijn de ingemeten vondsten uit 1986 omge-
zet naar het bij de analyse gebruikte 1 me-
tergrid. De in 1986 geregistreerde aantallen
zijn echter hoger dan die in het aangren-
zende, in 1961 opgegraven areaal, hetgeen
verklaard kan worden door de toegepaste
opgravingsmethode. Tijdens het onderzoek
in 1986 werd met de troffel gegraven en in
1961 met de schop,. over het algemeen kan
gesteld worden dat de artefacten eerder
met de troffel dan met een schop worden
gevonden. De vertekening tussen beide op-
gravingsmethoden betreft in het bijzonder
de vondsten met geringe afmetingen. Om
de vondstaantallen uit beide onderzoeken
met elkaar in verband te brengen, is een
correctie toegepast op de aantallen uit 1986.
De correctie gaat uit van de gemiddelde
lengte (13.6 mm) van de vondsten die bij
het uitzeven van de stort van Geldrop 3-2
zijn aangetroffen. Hierbij is aangenomen
dat wanneer er in 1986 ook met schop ge-
graven zou zijn, de vondsten kleiner dan
13.6 mm (afgerond 14 mm) eveneens niet

Vak gezeefd aantal gem. aant. vondsten
zand  in m3 vondsten per 1001. zand

234ü4 0.96 12 1.25

23544 1.12 43 3.8
236443 0.62 4 0.65
236J444 0.96 9 0.94

Totaal 3.66 68 1.86

Tabel 49  Geldrop 3-2: De hoeveelheid gezeefd
zand uit de opgravingsstort van 1961, het totaal
aantal vondsten en het gemiddelde aantal
vondsten per 100 liter zand in de zuidzijde van
de site.

zouden zijn gevonden. Van de vondsten
zijn 187 artefacten (56.7% ) kleiner dan 14

VVERKTUIGEN N %
Sits ï..-.-`..`..-.-`.--.--..`.-`.-`-.`--``.`-.`--`--`l.`-.`-..+,.`,`l.`,. :Sï::::::ï;::::::*333È!:Sï::::

P                                        a-spits
1

`...`...`...'..``..``..-`.._`...`...`...`,.`,..,..,..,.`,..,``,.'...'...`.:::::33::::3:::::::::::Í:3:*3S::

b-spits 7
rhombisch trapezium 1

top van spits 1

middenstuk van spits 2
Totaal '2 52.2

BOor                             afslagboor '..'_..'_..'_..:..'_.+.***,_..`_.``_..`_..`_.``_..`_..-_í_..-_..-_..-__.-_..-__1

Steker
a-steker 1

Schrabber •`,`..`..`..`.+..`,..`,..`,..',..-,..--.-..`-.`,-``.``-`-.++--`-..-...+.€#ïS#..'...'...'...'...

enkelv.  korte eindschrabber 1

Algeknot artefact
kling enkelvoudig 1

kling dubbe 1

Totaal 2 8.7

Geretoucheerd artefact
kling 1

afslag 3 •..--..--...-...-...`...`...-...`....`..`.`.`.```.`.`...`.

Kernvemieuwingsstuk 1 :;:::;;;:;:;::::::::::33i:::;:;:;:;::

Totaal 5 21.7

Gekerfd artefact             afslag :?:?:i:¥:¥:i;:;i:?:?Ï;:;::;;;;:;:::::;Í::::
`{::SíÁÉ*i#`i`ï....f*

1 4.3

TOTML 23 99.8

AFVAL N O/o

Brok 4 1.2

Decortilicatieartefact 16 5
Kernvemieuwngsstuk 19 5.9

Afslag 226 70.4
Kling 50 15.6

Stekerafslag 3 0.9

Kern 3 0.9

TOTML 321 99.9

Tabel 50  Geldrop 3-2: verdeling van de vond-
sten naar typen uit de vakken 233443, 234-443,
235443, 236443, 233444, 234444, 23544 en
23644.

1        Het onderzoek van het houtskool werd verricht door Drs. Harry van Enckevort Q`OB).
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VVE"TUIGEN < 1 4 mm >=  14mm
N % N %

Spits 5 83.3 7 43_8
Boor 0 0 1 6.3
Steker 0 0 1 6.3
Schrabber 0 0 1 6.3
Afg eknot ail:efact 0 0 2 12.5
Geretoucheerd artefact 0 0 4 25
Gekeffl ailefact 1 16.6 0 0
TOT" 6 100 16 100_2

AFVAL
Brok 1 0.6 3 2.4
Deooitificatie.aftefact 4 2.4 7 5.6
KeTnvernieuwingsstuk 1 0.6 17 135
Afslag 151 90.4 58 46
Kling 9 5.4 37 29_4
Stekerafslag 1 0.6 1 0_8

Kern 0 0 3 2.4
TOTML 167 100 126 100.1

mm. In tabel 51 is de typologische samen-
stelling van beide lengteklassen aange-
geven. Na de correctie blijft ruim 72% van
de werktuigen in de steekproef aanwezig.
Spitsen en spitsfragmenten zijn met 22.7%
het belangrijkste slachtoffer van de selec-
tieprocedure. Bij het afval zijn het voor-
namelijk de afslagen (51.2%) die door de
selectie afvallen, de kemen en vrijwel alle
kemvernieuwings stukken blijven vo orh an-
den. Bot en houtskool verdwijnen volledig
uit de steekproef (tabel 51). Verhoudings-
gewijs stijgt het aandeel van de werktuigen
vam 6.7%  (n=22) naar 11.3%  (n=16), terwijl
dat van het afval en overige materialen
daalt van 93.3%  (n=293) naar 88.7%
(n=126). De typensamenstelling van het as-
semblage artefacten kleiner dan 14 mm ver-

áceï:dmee:t?1r¥,lfiá:=ptiË=n:ev?rtiheeïË::ffb;t
de werktuigen, de afslagen bij het afval. De
vondsten die door de correctie zijn verdwe-
nen, zullen ook in de verdere analyse van
Geldrop 3-2 niet betrokken worden.

i        X2=8.035, df=8, sigrificantie=0.4371.

8

Tabel 51  Geldrop 3-2: typologische
verdeling van de ingemeten vondsten
kleiner dan 14 mm en groter of gelijk aan
14-.

Op basis van de resultaten van het
onderzoek uit 1986 kan aangenomen wor-
den dat de site aan de zuidkant nu volledig
onderzocht is. Het gebied dat tot Geldrop 3-
2 wordt gerekend omvat 131 gridcellen
waarri 5939 vondsten zijn aangetroffen (ta-
bel 52). Het resulterende verspreidingspa-

Oost west totaal
gridcellen 92 39 131

lotaal vondsten 5756 183 5939
gemjddelde 62.57 4.69 45.33
standaarddeviatie 104.78 4.17 91 .63

Tabel 52  Geldrop 3-2: karakteristieken van de
vondstverspreiding van Geldrop 3-2, Geldrop 3-
2 0ost en Geldrop 3-2 West.

=oo::sttf;gér6£2]=:tgb:,:äevfí;qdufeË:=Ë,.=erdmï
zien, waarbij de site in het oosten overgaat
in Geldrop 3-3. De frequentiehjn van 5
vondsten omsluit een rin of meer ovaal ge-
bied met een annex aan de noordwest zijde.
Ten westen van de annex ligt nog een mín
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totaal vondsten Opp.  in m2
frequentie 5 81.55

frequentie 25 41.9

frequentie 70 24.1

frequent e 170 1 1.64

frequent e 340 3.74

werktuigen Opp.  in  m2

frequentie 1 68.63
frequentie 3 33.21

frequentie 6 19.33

frequentie 10 8.78
frequentie 15 2.2

Tabel 53  Geldrop 3-2: oppervlakte van de ver-
spreiding bimen verschillende frequentielijnen
van het totaal aantal vondsten en de werk-
tuigen.

of meer ge.i.soleerd gebied (fig. 64). De op-
pervlakte die wordt omsloten door de fre-
quentielijnvan5vondstenbeslaat81.55m2
(tabel 53). Bij een dichtheid van 25 per m2
resteert alleen het ovale areaal.

Tijdens de analyse van de opgra-
vingsgegevens bleek dat er een verschil
bestaat tussen de twee genoemde westeli].k
gelegen gebieden en het ovale oostelijke ge-
bied. In het westelijke gebied is vrijwel
uitsluitend Maasvuursteen gebruikt, terwijl
in het oostelijke gedeelte ook de zwarte
fijnkorrelige vuursteen ruim vertegenwoor-
digd is. Bij het passen van de artefacten
bleken er geen verbindingslijnen tussen
beide gedeelten aanwezig (fig. 66). Verder
is er een significant verschil aanwijsbaar
tussen de hoeveelheden afval en werk-
tuigen in beide gedeelten (X2=59.233, df=1,
geschatte significantie=0.m). In het westelij-
ke gedeelte zijn aanzienlijk meer werk-
tuigen aanwezig (n=33) dan verwacht
(n=9. 9). Ook de werktuigsamenstelling van

Pee:t;gf6d7e.313t3rdbË,.|k2t'Ságcïf=tstie#::c£ï-
tie=0.00). In het westehjke gedeelte ontbre-

VVERKTUIGEN Oost West
SpitsSteilgeretoucheerde kling 137 3

iiiiiiiiË 1

BOor 4
Steker 31 7
Combinatiewerktujg

`1

2
Schrabber 54 15

Algeknot artefact 62 1

Geretoucheerd artefact 92 2
Gekeifl artefact 11 2
Slagsteen 2
Retouchoir 1

Slijpsteen 1

Stc#n met groef 3
TOTML 399 33

AFVAL N N

Brok 96 2
Decortificatieartefact 337 8
Kern 45 4
Kernvemieumngssmk 346 10

Afslag 3471 56
Kling 1268 25
Stekerafslag 44 3
TOTML 5607 108

Overige materialen
bot 96

brok oker 1

brok grofkorreli ge zandsteen 11

brok kwartsiet 2
blok kwartsiet 2

Tabel 54 Geldrop 3-2: typologisde samen-
stelling oostelijke en westelijke gedeelte.

ken boren en de groep overige artefacten
(slagsteen, retouchoir, slijpsteen en steen
met groef; tabel 54). Bovendien zijn in het
westehjke gedeelte de categorieën stekers,
combinatiewerktuigen en schrabbers beter
vertegenwoordigd dan verwacht. Een steil-
geretoucheerde kling is enkel en alleen aan-
wezig in het westelijke gedeelte, terwijl
spitsen, afgeknotte klingen en overige gere-
toucheerde artefacten ondervertegenwo or-

t:§fcËJin(.xT2=t|S9l.:t41;;árfï:,gg:::hsígïic=í-
cantie=0.003) waargenomen bij het afval. In
het westelijke gedeelte zijn de kemen, kem-
vemieuwingsstukken en stekerafslagen
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Fíguur 66  Geldrop 3-2: grens tussen de eenheden Geldrop 3-2 West en Oost op basis van de verbind-
ingslijnen tussen passende artefacten.

oververtegenwoordigd. Afslagen en decor-
tific atie-artefac ten zijn ondervertegenwo or-
digd.

Op grond van de verbindingslijnen
tussen passende artefacten, de gebruikte
vuursteen, de aaLrd van de vondstversprei-
ding en de samenstelling van het assembla-
ge is de site Geldrop 3-2 opgesplitst in een
oostelijk en westehjk gedeelte. De in figuur
66 en 67 voorgestelde grens is gebaseerd op
verbindingslijnen van passende artefacten
en een zekere afname in vondstdichtheid.
Ondanks de afname zit er een kleine over-
1ap tussen beide gedeelten. De site Geldrop
3-2 West beslaat 39 gridcellen, Geldrop 3-2
0ost omvat 92 gridcellen (tabel 52).

9.2 Geldrop 3-2 West
De grens tussen Geldrop 3-2 West en
Geldrop 3-1 (fig. 64) wordt gevormd door
een nagenoeg vondstloos gebied (Deeben
1995). In het zuiden en westen duidt de af-
name van het aantal vondsten tot één of
minder per gridcel dat de grens van de site
benaderd of bereikt is.

Over de opbouw van de bodem en

iïe:ËgeakËsncál:8opslbtiaesl:=Íed:obnei=Íebne:s
kende bodemopbouw van de omringende
sites kan aangenomen worden dat ook het
vondstniveau van Geldrop 3-2 West in een
haarpodzol heeft gelegen (Deeben 1995,
paragraaf 9.3.1). De bleking van enkele

1       In l986 was de site niet meer voor heronderzoek beschikbaar, het terrein bleek verstoord door de eerder
genoemde (paragraaf 9.1) sloot en gasleiding.

10
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Figuur 67  Geldrop 3-2: Geldrop 3-2: grens tussen de eenheden Geldrop 3-2 West en Oost op basis van
de verspreidíng van werktuigen.

vuurstenen artefacten geeft aan dat een
gedeelte van de vondsten vermoedelijk in
de A2-horizont heeft gelegen terwijl een
donkerbruine kleur op andere artefacten
wijst op een ligging in een B-horizont.

9.2.1 Materiële cultuur
Het assemblage bestaat uit 141 artefacten,
dit zijn 42 artefacten minder dan er in 1961
in het gebied zijn opgegraven. Van de arte-
facten is 23.4% geclassificeerd als werktuig
en onder te verdelen in acht categorieën (ta-
bel 55). Het afval omvat 108 artefacten die
te verdelen zijn over zeven categorieën.

Alle artefacten zijn vervaardigd van vuur-
steen waarbij het zgn. Maasvuursteen (type
510) met 95.75 % overheerst; een zwartgrijze

=t¥:ci::Sv°e°rr:ígnp;o5:rndLL;ds::CHh::#::s¥S
vuursteen bestaat uit een bonte mengeling
die varieert van grijsblauwe zeer fijnkorre-

:8oe::rurresí;:nvtu°:reset:e¥2L:¥eLtftftaea¥:Zum_S
steen is sterk gerold en vele stukken ver-
tonen een rolsteenpatina die in sommige
gevanenblauw-witvankleuris3.Eentien-
tal artefacten vertoont een ruwe geelbruine

Het gaat hierbij oin twee schrabbers, twee geretoucheerde klingen, een kling en een kernvernieuwingsstuk.
Een tiental artefacten van de grijsblauwe zeer fijnkorrelige vuursteen met een witte rolsteenpatina vertoont
rode stippelvormige inslritsels. Het is mogelijk dat deze artefacten tot de eerder onderscheide (tweede)
type Obourg-vuursteen behoren (Deeben 1994:25).
De vuursteen met de blauw-witte patina vertoont vaak  vorstscheuren die bij de bewerking van het
vuursteen aan het hcht zijn gekomen.

11
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cortex, het is een fijnkorrelige vuursteen
met witte stippelvormige insluitsels.

Bij de acht onderscheide catego-
rieën werktuigen vormen schrabbers met
45.5 % bijna de helft van het totaal aantal
werktuigen (tabel 55). De schrabbers ver-
tonen een grote variatie in vorm (fig. 68, no.
6-17) en afmeting; vijf complete exemplaren
zijn kleiner dan 27 mm en 3 zijn groter dan
40 mm. De kleine eindschrabbers zijn vrij-
wel altijd vervaardigd op (decortificatie)-af-
slagen, de grote op kemvernieuwings-
stukken. De zijschrabber is vervaardigd op
een kemvernieuwingsstuk van een klïng-
kem met twee tegenoverliggende slagvlak-
ken (fig. 68, no. 12). Schrabbers zijn over
het algemeen vaker verbrand dan de an-

greerekï:keïifsecniífbbbe:r5?,sï:f:í:í;nH=m-
aantal de tweede categorie werktuigen (fig.
69), de verschillende typen zijn min of meer
evenredig vertegenwoordigd (tabel 55).
Werkkanten met stekers zijn ook aanwezig
op beide combinatiewerktuigen (fig. 69, no.
5-6), het zijn een a steker en een aa steker.
Schrabberkappen (n=17) en de beitelvor-
mige uiteinden van stekers (n=10) zijn de
meest voorkomende werkkanten. Spitsen
vormen getalsmatig de derde categorie (fig.
68, no. 2-3), het zijn louter microlithische
typen. Het betreft de top en middenstuk
van een b-spits, een ongelijkbenige drie-
hoek waarvan de lange zijde slechts margi-
naal bewerkt is, en een niet nader ge.i.den-
tificeerde microspits (fig. 68, no. 2). De
laatstgenoemde is mogelijk een halffabri-
kaat van een spits. De kerf nabij de basis
alsmede de relatief dikke slagbult zijn hier-
voor mogelijk aanwijzingen. Indicaties
voor de vervaardiging van spitsen met de
kerftechniek (in de vorm van pseudoburij-
nen) zijn op de site niet aanwezig. De
overige vier categorieën werktuigen zijn
slechts met één of twee exemplaren verte-

1        Drie van de vijf exemplaren zijn verbrand.

12

VVEl«TUIGEN N %
Spits                                              b-spits

1

ongelijkbenige driehoek 1 ;ÏÏÏÏÏÏÏ!¥;!?;:;:;;;:;:;:;:;:;Ï

niet geidentificeerde microspits 1

Tc'laal 3 9.7

Steilgeretoucheerde kling 1 3
Steker                                       a-steker :ï:::::::::?ÏÏÏÏïïïi:::::::;:

2 i...'...'...'...'...'...'-SssèááèÉ\\\1111111\1\\\\,,111,

aa-steker 2 :ï!:;:;:;:;:!:!:;::::;:ï!i;;;ÏÏ;;ÈÈ

ra-steker 2
meervoudige steker 1

`...`...`...`...`...`...`...`...'..-'..-`,.`..-....`...`..-`..-`..-`.'...'...'...'...'...'...'...-,.-...-...-.5±_`...-.._`.._-.._-.._-.._

Totaal 7 21.2
Combinatiewerktujg `...'...'...',.'...',.'.S±*.`.-.`...`.._`...-.._-.._-.._

schrabber-s(eker 2 6.1

Schrabber •:i;;!ï3:::::::::::::::::::.:+: ::i?!?:;!Ï?:::::::ï::ïïS::ï3i3.ï:?

enkelvoudige korte eindschrabber 13

zijsthrabber 1
•`.SfË§#SËÉÉ"SÏË;.-....`.....€

lange enkelvoudige eindschrabber 1 -..`,`,`..-..`..`.``..`..`,.`,`,.`.'`..`..`-.`-.'--'--'--

Totaal 75 45.5
Afg eknot artefact    afgeknotte klin.q ;3ïÏ:::::::::::::;:::;:;:;::ï:!Ï;

1 3
Geretoucheerd artefact :::;?:::;:::Ï::::ïïï:::::::::::::

geretoucheerde afslag 2 6.1

Gekerfd artefact
gekerfde kling 1

•..--.---.-...--.i\ïï!.Sf:ïïïïS:is

gekerfd kernvernieuwingsstuk 1
-..-`.'.-..--i....`.'..SÉ`ïïïf`ïi:ïi#ïï.`..i-.``..`.``..`..`.,Jr.+.,-.`-.`-.`-.`-.'--'--

Totaal 2 6.,
TOTAAL 33 100.1

AFVAL N %
Brok 2 1.9

Decor(ificatieartefact 8 7.4
Kern `-``.``-``,r..-..-,..`,...,..`,..`,,.+..`..`..`..'..

klingkem 2 tegenoverl. slagvlak.afslagkern2slagvlakken 31

Totaal 4 3_7

r(ernvernieuwingsstukAfslag 10 9_351_9

56
Kling 25 23.1
Stekerafslag 3 2.8
TOTm 108 100.1

Tabel 55  Geldrop 3-2 West: typologisde sa-
menstelhg van het assemblage.

genwoordigd. Een opvallend artefact is een
intensief geretouëheerde gekerfde kling
waaraan een geretoucheerd artefact past
(fig. 69, no. 7).
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Figuur 68  Geldrop 3-2 West: 1 geretoudeerde afslag, 2 niet geïdentificeerde microspits, 3 ongelijkbe-
nige driehoek, 4 afgeknotte kling, 5 steilgeretoudeerde kling, 6 deel van een b-spits, 7-12 eindschrab-
bers, 13 zijsdirabber, 14-18 eindsdrabbers.
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Bij het afval domineren de afslagen
waarvan een hoog percentage (35.7% ) ver-
brand is. De klingen die een vrij regelma-
tige vorm hebben, zijn vermoedelijk vooral
afkomstig van klingkemen met twee tegen-
overliggende slagvlakken (fig. 69, no. 11-

£:!k::r8=yg°irseena¥i::ï£L:nv=de°fk=i:rn
is altijd onbewerkt en meestal nog bedekt
met cortex. Bij het afval zijn twee afslagen,
twee klingen en een kemvemieuwingsstuk
ondergebracht, die op grond van de afsplin-

compleet gebroken
Spits 2 1

Steilgeretoucheerde kling 1

Steker 6 1

Combinatiewerktuig 2
Schrabber 10 5
Afgel(not artefact 1

Geretoucheerd artefact 1 1

Gekerfd arl:efact 2
TOTML 24 9

Tabel 56  Geldrop 3-2 West: verdeling vuur-
stenen werktuigen naar compleet en gebroken.

Onverbrand Verbrand
Spits 3
Steilgeretoucheerde kling 1

Steker 6 1

Combinatiewerktuig 2
Schrabber 10 5
Afgeknot artefact 1

Geretoucheerd artefact 2
Gekerfd artefact 2
TOTML 26 7

Brok 1 1

Decortificatie artefact 8
Kern 3 1

Kernvernieuwingsstuk 10

Afslag 36 20
K'ing 20 5
Stekerafslag 2 1

TOTAAL 80 28

Tabel 57  Geldrop 3-2 West: verdeling vuur-
stenen artefacten naar onverbrand en verbrand.

tering van de randen mogelijk gebruikt zijn
geweest.

Van de 141 artefacten kunnen er 14
gepast worden (tabel 58), in vijf gevauen
gaat het om passingen van twee artefacten
en één keer om vier artefacten. Viermaal
passen de artefacten aan elkaar en evenveel
maal op elkaar. De passende werktuigen
zij.n uitslütend gebroken, het gaat om een
schrabber (fig. 68, no. 10), een geretou-
cheerde afslag en een gekerfde kling (fig.
69, no. 7). Bovendien is er een schrabberkap
die zeer waarschijnlijk ooit gepast heeft aan
een schrabber, die nadien vemieuwd is,
waardoor de werkkanten niet meer passen
(fig. 68, no. 11). De kleur en structuur van
de vuursteen, alsmede de verspreiding van
de cortex op beide artefacten is identiek. De
breuk van de schrabberkap kan veroor-
zaakt zijn door gebruik of door aanscher-
ping van de schrabberkap. Aanwijzingen
voor het afslaan van artefacten zijn alleen
aanwezig bij het afval (tabel 58). Het gaat
daarbij om de gedeeltelijke vemieuwing
van de voorkant van een kem (fig. 69, no.
9), waama tenminste nog twee artefacten
zijn afgeslagen, die echter niet in de collec-
tie aanwezig zijn. Een tweede voorbeeld
zijn drie klingen en een kemvemieuwings-
stuk dat later nog is gebruikt (fig. 69, no.
10). Van al deze artefacten is bij het afslaan
het proximale gedeelte gebroken; van
slechts één kling is het slagbultgedeelte
teruggevonden. De kem waarvan deze pas-
sende artefacten afkomstig zijn is niet terug-

Fíguur 69  Geldrop 3-2 West: 1 a-steker, 2 meer-
voudige steker, 3 aasteker, 4 a-steker, 5Ú com-
binatie werktuig, 7 passende gekerfde en gere-
toucheerde afslag, 8 gekerfd kemvemieuwings-
stuk 9 kem met passend artefact, 10 serie pas-
sende klingen, 11-12 klingkem met tegenover-
hggende slagvlakken.

1        De gemiddelde lengte van de kernenbedraagt 37 mm (s=4.7 mm), breedte 28.5 mm (s=6.6 mm) en dikte
20.5 mm (s=6.9 mm).

14



ARCH£oLOGJ£, No.7,1996

15



ARCH£oi,oGJ£, No.7,1996

Afgeslagen Gebroken
Schrabber 1

Geretoucheerd artefact 1

Gekerfd artefact 1

TOTAAL 3

Kem 1

Kemvemieuwingsstuk 2
Afslag 2 3
Kling 2 1

TOTAuU 7 4

Tabel 58  Geldrop 3-2 West: categorieën arte-
facten die onderdeel zijn van een refitting naar
type breuk.

gevonden, maar moet ca. 63 mm lang zijn
geweest.

Opvallend is, dat ondanks het hoge
percentage verbrande artefacten (24.1 %; ta-
bel 57) er geen gepast kunnen worden.

9 .2.2 Het verspreidingspatroon
Het afgebakende gebied van Geldrop 3-2
West meet ca. zeven bij acht meter en om-
vat 39 gridcellen van 1 bij 1 meter, hiervan
bevatten er 36 vondsten (fig. 70). In het ge-
bied zijn 183 vondsten aangetroffen, de

tgeenï;grd±g:sË14CÏ#:|e5d2r,q:Ëí6egnaá=La:--

ä:e#evhín:[Tvéoé=d::enndstefe=ffLdecee]d]ï:ät_
tere concentraties zien (fig. 70). De westeli-
jke is langwerpig van vorm en beslaat een
oppervlakte van 9.03 m2. Hierbinnen zijn
twee gebieden met hogere vondstaantallen
aaLnwezig; in het zuiden de gridcellen 509-
109 en 509-110 die beide 11 vondsten bevat-
ten. In het noorden is een verdichting van
vondsten in de cellen 510-112 en 510-113
aanwezig, met achtereenvolgens 18 en 15
artefacten. De oostelijke concentratie loopt

geleidelijk over in de site Geldrop 3-2 0ost,
het gebied dat nog tot de site 3-2 West
wordtgerekendbeslaat6.63m2methet
hoogste aantal (11) vondsten in gridcel 512-
111 (fig. 70).

De 33 werktuigen zijn verspreid
over 18 gridcenen, de gemiddelde dicht-
heid voor de gehele site bedraagt 0.85 werk-

ÏgigeieáËgfe:e(f=glé:iï.1A4T3e5Wmeíïtïïg:n
59). De hoefijzervormige verspreiding van
de werktuigen met een maximale afmeting
van ca. 4.5 bij 6 m (fig. 71) laat bij de fre-
quentielijn van drie werktuigen een
tweedeling zien die ook bij de verspreiding
van het totaal aantal vondsten is vastge-
steld. In beide concentraties bedraagt het
maximale aantal werktuigen per gridcel 4

í5e%-n|;o=n"::;-o|Íá)s.t?nïeernmd2e(Ëá:;3rLst
bijna 85% (n=28) van de werktuigen. In het
voorgaande is vastgesteld dat er bij vijf
vondsten per gridcel een tweedeling in de
site te bespeuren is. Een vergelijking van

;ee#k¥g¥:l:edlïa:s;:lg=áso:=ie#-een

:%t=s7?3eír'SáïË;'fiéeïcËavárssclh#el:=:n
tie=0.3956). Het oostelijke gedeelte is rela-
tief homogeen in samenstelling, hier zijn
slechts vier categorieën artefacten voorhan-
den waarbij de schrabbers (54.5% ) in de
meerderheid zijn3. De samenstelling van
het westelijke gedeelte is met zeven cate-
gorieën artefacten wat diverser4. Spitsen,
afgeknotte, geretoucheerde en gekerfde
artefacten zijn beperkt tot dit gedeelte van
de site waarin ook schrabbers veelvuldig
(41.2% ) voorkomen.

1        De gemiddelde vondstdichtheid zonder de drie lege cellen (n=36) bedraagt 5.08 (s=4.10).
2        De gemiddelde dichtheid voor gridcellen met vondsten bedraagt o.92 werktuig (s=1.2), de dichtheid voor

gridcellen met werktuigen 1.83 (s=1.1).
3        Het oostelijke gedeelte bevat: 6 schrabber, 4 stekers,1 steilgeretoucheerde kling en een conbinatiewerktuig.
4        Het westelijke gedeelte bevat: 7 schrabbers, 3 spitsen, 2 stekers, 2 geretoucheerde artefacten, een

combinatiewerktuig, een afgeknot en een gekerfd artefact.
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Figuur 70 Geldrop 3-
2 West: frequentie-
lijnen van het totaal
aantal vondsten per
m2.

Fíguur 71  Geldrop
3-2 West: Íriquentie-

150715081509151015111512151315141515                *::knï#pte:=¥

Het passen van de artefacten lever-
de s verbindingslijnen op (fig. 72): vier tus-
sen afgeslagen en vier tussen gebroken
artefacten. De afstand waarover passende
artefacten zijn aangetroffen is verschillend

17

voor gebroken en afgeslagen artefacten. De
relatie tussen afstand en type breuk is sa-
mengevat in een grafiek (fig. 73). De gemid-
delde afstand tussen gebroken artefacten
bedraagt 1.50 m (s=1.05 m). De grootste af-
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totaal vondsten Opp.  in  m2

frequentie 5 15.66
frequentie 10 2.58

totaal werktuigen Opp.  in  m2

frequentie 1 14.35

frequentie 3 1.46

Tabel 59  Geldrop 3-2 West: oppervlakte van de versprei-
djng bínnen de verschillende frequentielijnen van het
totaal aantal vondsten en de werktuigen.

stand (2.08 m) behoort tot een artefact dat
onderdeel is van een passing van
afgeslagen artefacten (fig. 69 no.10). De af-
standen van gebroken artefacten die gere-
lateerd kan worden aan vemieuwing en/ of
gebruik bedragen 0.24 tot 1.62 m. De pas-
sende artefacten die op vernieuwing/ ge-
bruik wijzen liggen uitsluitend in het
zuiden van het westelijke gedeelte. De af-
standen tussen de afgeslagen of opeenpas-
sende artefacten bedraagt gemiddeld 2.15
m (s=1.38 m). De langste verbindingslijn

(3.75 m) tussen een kem en een kem-
vemieuwingsstuk verbindt het wes telijke
met het oostelijke gedeelte. Het is waar-
schijnlijk dat de passende artefacten die ver-
der dan ca. 2 meter van elkaar gelegen zijn
(fig. 73), onderhevig zijn geweest aan ver-
plaatsing binnen de site (Cziesla 1990)ï.

Aan de rand van de site, in gridcel
513-112, is een concentratie houtskool
aangetroffen (fig. 70). In het vlak is het
grondspoor nagenoeg rond van vorm, met
een doorsnede van 31 tot 34 cm (fig. 74).

Figuur 72  Geldrop 3-2 West: verspreiding van de passende artefacten.

L+

•:-`) h o u t s Lt o o 1

i    schrQk)k)er

•   gekerfc}   Qrtef Qct
1    geretouc=heerc]   Qrtef`Qc=t
1   kern

_ QfgeslQgen
__  gebroken

1507150815091   510   1    511    1512151315141515

1        In paragraaf 9.3.3 over het verspreidingspatroon van Geldrop 3-2 0ost wordt nader ingegaan op de
mogelijke betekenis van de afstanden tussen passende artefacten.
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<50                51 -210            211 -400              >400

afstand in cm.

ESE gebroken   | afgesiagen

Een coupe (noord-zuid) over het spoor laat
zien dat de wanden tot 20 cm onder het
vlak recht verlopen en daama in een wig-
vormige punt ütlopen. De maximale
diepte van het spoor bedraagt 47 cm. Er is
geen informatie over de relatie tussen het
spoor en de omringende bodem, waardoor
de diepte ten opzichte van het vondst-
niveau onbekend is. De houtskool uit het
grondspoor is niet gedateerd. Voor zover
bekend zijn er in het spoor geen artefacten
aangetroffen. De perifere ligging komt tot
uiting in de afwezigheid of het geringe aan-

i
513-112

Figuur 73  Geldrop 3-2
West: afstanden van de
verbindingslijnen tussen
passende ar[efacten naar
type breuk (afgeslagen=4,
gebroken=4).

tal artefacten ten noorden en ten oosten
van de houtskoolconcentratie. De dichtst-
bijzijnde gridcel (512-111 ) met betrekkelijk
veel werktuigen (n=4) 1igt juist ten zuid-
westen van het grondspoor op een afstand
van ca. één meter (fig. 71). Ten zuiden van
het grondspoor met houtskool (fig. 75) 1ig-
gen de meeste verbrande artefacten: 61 %
van het verbrande vuurstenen afval en 5
van de 7 verbrande werktuigen. Er is geen
verschil tussen het aandeel verbrande werk-
tuigen en afval (X2=O.007, df=1, geschatte
significantie=0.935). Bij het afval zijn de af-

50cm
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Figuur 74  Geldrop 3-2
West: gridcel 513-112,
grondspoor met houts-
kool in het vlak en in
doorsnede.



ARCHEoi,cx=J£, No.7,1996

115

114

113

112

111

110

109

108

150715081509   1510   1    511    1512151315141515

slagen significant vaker verbrand dan de

ívrie:äeti:aó:og5o5r3i;|:nE?gäleíë:F|,fk3;eTsïi'úsi?-
niet vastgesteld tussen de verschillende
categorieën werktuigen (X2=2.261, df=3, ge-
schatte significantie=0.52). Indien het
grondspoor een overblijfsel is van een vuur-
haard dan heeft die vermoedelijk vooral
een rol gespeeld in de organisatie van de ac-
tiviteiten in het oostelijke gedeelte van de
site. Voor een verklaring van de perifere hg-
ging is de studie van Groenendijk (1987)
van belang. Groenendijk (1987) stelt dat
vuurhaarden in het Mesolithicuin vaak een
andere positie in relatie tot vuurstenen an.te-
facten innemen dan in het Laat-Paleo-
liti`icum. Hoewel het aantal door hem
bestudeerde laatpaleolithische vuurhaar-
den gering is, concludeert Groenendijk

Fíguur 75  Geldrop 3-2
West : fre quentielijnen
van het aantal verbran-
deartefactenperm2.

(1987:91) dat die haarden altijd bimen een
concentratie vuursteen artefacten liggen. h
het Mesolithicum verandert de positie en
komen vuurhaarden zelfs voor op delen
van het nederzettingsterrein waar geen
artefacten aanwezig zijn (Groenendijk
1987:91)2. Het gaat hierbij vooral om gegra-
ven haardkuilen met een oorspronkelijke
diepte van 40 tot 50 cm en een enigszins
vlakke tot ronde onderkant. Groenendijk
(1987:98) veronderstelt dat dergelijke haard-
kuilen nauwelijks warmte uitstralen en
daardoor niet als centrale haard in een ne-
derzetting gefunctioneerd kunnen hebben.
Hij concludeert dat afgescheide haardkui-
len gerelateerd zijn aan perifere activitei-
ten. Ten aanzien van het grondspoor in de
site 3-2 West moet echter opgemerkt wor-
den dat de wigvormige onderkant van het

1        Hierbij moet aangemerkt worden dat dit beeld vertekend kan zijn omdat de verbrande artefacten door hun
fragmentaire karakter eerder als een afslag zal worden geclassificeerd.

2      =eeáege=et tïr :emvve:ÏËommdeenï si? :1ú:raËíedt:ífí:j:t:jeddeant?e=:o:seïd¥Eä4:Ëïgtahvoi:g:: ïeháát:=::enngse

komen overeen met de verwachte ouderdom van de artefacten (elders) op het nederzettingsterrein.
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grondspoor afwijkt van de gangbare vlakke
tot komvormige onderkant van mesolithi-
sche haardkuilen (Groenendijk 1987). De
wigvormige onderkant van het grondspoor
zou het gevolg kunnen zijn van een brand
in het penvormige wortelstelsel van een
den. De aanwezige verbrande artefacten
zouden door dezelfde post-depositionele
verbranding van de boom verklaard kun-
nen worden. Walker & Todd (1984) ver-
melden dat door de verbranding van
bomen en wortelstelsels de bodem zodanig
verwarmd kan worden dat de thermische
verandering vergelijkbaar is met die van an-
tropogene verschijnselen als vuurhaarden
enkuilenvoordebereidingvanvoedselï.

9.2.3 Conclusi,e
Voor een datering van Geldrop 3-2 West
zijn we afhankehjk van de vuurstenen arte-
facten. Hoewel het aantal diagnostische
artefacten gering is, wijst de combinatie
van de typen microlithische spitsen, de
steilgeretoucheerde kling en het aandeel
stekers op een datering in het Vroeg-
Mesolithicum. De eenvoudige klingtech-
nologie alsmede het exclusieve gebruik van
vuursteen voor de vervaardiging van arte-
facten spreekt een dergelijke datering niet
tegen.

Opvallend is het hoge percentage
(23.4%) werktuigen2, waaronder een groot
aandeel (87.8 % ) specifiek gemodificeerde
artefacten in deze relatief kleine site3. De
overhand hebben de schrabbers (45.5 % ) .

Bimen het verspreidingspatroon
van de werktuigen zijn twee dichtere con-
centraties vastgesteld, die zijn aangeduid
als het oostelijke en westelijke gedeelte. Er
blijkt echter geen significant verschil aan-
wezig in de werktuiginhoud van beide
gedeelten. In hoeverre de morfologie van
de onderscheide werktuigcategorieën de
functie van de artefacten weerspiegelt, blijft
zonder gebruikssporenonderzoek van de
artefacten onduidelijk. Op basis van de
typo-morfologische samenstelling kan ge-
concludeerd worden dat de activiteiten in
het westelijke gedeelte diverser zijn
geweest dan in het oostelijke. Blijkens de
verbindingslijnen tussen de passende arte-
facten is de bewerking van vuursteen voor-
namelijk beperkt tot het westelijke gedeelte.

Hoewel het grondspoor met houts-
kool in het oostelijke gedeelte past in het
door Groenendijk (1987) geformuleerde
model van verspreide en perifere haard-
kuilen, is de associatie tussen het grond-

?Ëíoé|äTd::esriiegdeonord:e;.?gnvt:fËä::nï
derkant problematisch. Vermoedelijk gaat
het hier om een natuurlijk verschijnsel.

De geringe omvang en beperkte ma-
teriële neerslag zijn een indicatie dat de site
vermoedelijk slechts voor een korte peri-
ode is gebruikt. Muray (1980:498) toont op
basis van etnografische gegevens aan, dat
het in dergelijke sites met  grote mate van
zekerheid mogelijk is om activiteitsge-
bieden te definiëren. Het is dan ook waar-
schijnlijk dat het getraceerde oostelijke en

1        Met  dank aan Hennie Groenendijk (ROB) voor de discussie over deze en andere grondsporen met
houtskool uit de site Geldrop 3-2.

2       Uitgaande van het aantal vondsten dat op de plattegrond staat ingetekend (n=183) bedraagt het percentage
18. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat tijdens de opgraving de artefacten @v. werktuigen) selectief
verzameld zijn.

3        0nder specifiek gemodificeerde artefacten worden hier verstaan: spits, steilgeretoucheerde kling, steker,
combinatiewerktuig, schrabb er en afgeknot artefact.

:e:r:gË;ËïnLev:íä:eJl:dï:g:ï:Ïon:Éu::Íaïlvïrl:G:;::És:áääa:s:ge:|tË:lt:rte:fí2=;:::e:l|a:ï::ïgr,f;h::ïÏ:lräp::nEe
bedraagt het percentage specifiek gemodificeerde artefacten slechts 30.4°/o (Deeben 1995: 11).
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®  houtskool

® vuursteen
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Figuur 76  Geldrop 3-2 0ost: 1omtie van profielen, grondsporen, opeenhopingen van vuursteen en
blokken kwartsiet.

westelijke gedeelte activiteitsgebieden
weerspiegelen.

Door de hoefijzervormige verspreid-
ing van werktuigen is de site moeilijk in te
passen in de door R.R. Newell (1973, 1975)
geformuleerde nederzettingstyp olo gie.
Geldrop 3-2 West vertoont zowel kenmer-
ken van zijn nederzettingstype 2, bv. de af-
metingen, alsook van type 3, zoals het
aantal werktuigen en de aanwezigheid van

22

meerdere concentraties. Een gemeenschap-
pelijk kenmerk van beide typen nederzet-
tingen is volgens Newell (1973:405) de
ondergeschikte rol in het nederzettings-
systeem: nederzettingen waarin specifieke
activiteiten zijn uitgevoerd door een be-
perkt aantal mensen voor een betrekkelijk
korte periode.



ARCHEOLOGJE, No.7,1996

9.3 Geldrop 3-2 0ost
9.3.1 De stratigraf ie
Tijdens de opgraving in 1961 zijn er twee
zuid-noord profielen getekend (fig. 76);
1angs de oostkant van de 521-gridcellen
(fig. 77, profiel A) en langs de westkant van
de 519-gridcellen (fig. 77, profiel 8). Beide
profielen tonen een haarpodzolgrond die
grotendeels is afgedekt met een laag
stuifzand bestaand uit geel en geelgrijs
zand waarin plaatselijk donkergrijze tot
zwarte humeuze bandjes zijn gevormd. De
Al en A2-horizont van de podzol is locaal
verstoord door karresporen die veelvuldig
op het nederzettingsterrein voorkomen
(Deeben 1994). Op een andere plaats (fig.
77, profiel 8) is het profiel gedeeltelijk ver-
stoord door een (sub)recente ingraving. Uit
beide tekeningen blijkt dat de meeste vond-
sten zijn aangetroffen in de 10 tot 20 cm
dikke B-horizont (n=28), gevolgd door de
B/C-horizont (n=17), de A2-horizont (n=4)
en de C-horizont (n=2). In de B-horizont
zijn ook twee blokken kwartsiet aangetrof-

fen (fig. 77, profiel A). h profiel A (fig. 77)
zijn drie grondsporen met houtskool gepro-
jecteerd, die pas onderin de B-horizont en
B/ C-horizont zichtbaar blijken te zijn ge-
weest.

In 1986 is aan de zuidkant van de
site een west-oost profiel gegraven (fig. 76),
langs de noordkant van de 101-gridcellen.
Het profiel (fig. 78) blijkt dieper, tot in de 8-
horizont van de podzol, verstoord te zijn
dan beide eerder genoemde profielen.
Slechts sporadisch zijn er in het vlak nog
restanten van de A2-horizont vastgesteld,
deze tekenen zich af als grijze vlekken in
de B-horizont. Karrensporen in het vlak
geven aan dat de verstoring van de boven-
kant van het profiel veroorzaakt is door
een voormalige zandweg. De verstoring in
de gridcel 518-101 en 519-101 is het gevolg
van opgravingssleuf 9 (Deeben 1995: fig.
27). Uit het profiel (fig. 78) is af te leiden
dat de resterende bodein bestaat uit een ca.
10 cm dikke B-horizont, een B/C-horizont
met een dikte van 24 tot 28 cm. h de C-

EË,     EË2     EE3     E.     EËs     ma     m7     Eo     Ho     EE,o    E]„     E.2

Figuur 77  Geldrop 3-2 0ost: A. noord-zuid profiel langs de oostkant van de 521 gridcellen. 8. Noord-
zuid profiel langs de westkant van de 519 gridcellen. Legenda: 1. verstoord, 2. karrespoor, 3. stuif-
zand, 4. humeuze laag, 5. stuifzaLnd vemengd met grijs zand, 6. A2-horizont, 7. B-horizont, 8. B/C-
horizont, 9. C-horizont, 10. houtskool, 11. blok kwartsiet, 12. vondst.
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234-443

22.70-

'                                515-101                                   1

E,m2

518-101                           '

Figuur 78  Geldrop 3-2 0ost: west-oost profiel langs de noordkant van de 101 gridcenen (op-
graving Geldrop/Pausbaan/1986: vakken 234-443 en 235-443) Legenda: 1. verstoord, 2. 8-
horizont, 3. B/C-horizont, 4. C-horizont met ijzerconcreties, 5. C-horizont, 6. Usselo bodem,
7. gelaagd dekzand, 8. vondst.

?=f::tefahatfiï=i::1raeËegfzg-r-o#::eiiegteddeekï-
zand is een ca. 15 tot 20 cm dikke uitspoe-
1ingshorizont aanwezig die ge.i.dentificeerd
kan worden als de bovenkant van een
Usselo-bodem. Vanaf ca. 22.30 m +NAP ligt
er locaal een pakket dekzand dat wordt
gekenmerkt door een afwisseling van band-
jes fijn- en grofkorrelig zand.

De vondsten liggen voomamehjk in

g#.(É:.33o2desnteBn/z:'rËo=iï,enptt(e6;i7ro:ojr,eËä.
over een afstand van 47 cm (23.04 tot 22.57
m +NAP). Het merendeel (ruim 88 % ) ligt in
een traject van 30 cm (tussen 23.00 en 22.71
m +NAP,. fig. 79). De artefacten die zwaar-
der zijn dan 10 gram zoals enkele kemen,
kemvemieuwingsstukken en een afgeknot-

te ]díng concentreren zich tussen 22.85 en
22.71 m +NAp3.

Een opsplitsing van het aantal vond-
sten in klassen van 5 cm toont een nage-
noeg unimodale verdeling met een neiging
tot bimodaliteit tussen 22.86 en 22.90 m
+NAP (fig. 80). Het riveau met het lage
aantal vondsten komt in de bodem overeen
met de overgang van de 82 naar B/C-hori-
zont. Vermoedehjk is tijdens het bodem-
vormingsproces de ontwikkeling van de
grens tussen beide horizonten van invloed
geweest op de verticale spreiding van de
artefacten. Er zijn geen aanwijzingen om te
veronderstellen dat de afname in vondst-
dichtheid de overgang tussen twee verschil-
lende vondstniveaus aangeeft. Het bot-
materiaal is slechts aanwezig beneden

1        De lijn die in figuur 78 in de c-horizont (ca. 22.70-22.50 m +NAP) tussen de B/C-horziont  en de
Usselo-bodem is getrokken, vormt de overgang van grofkorrelig naar fijnkorrelig dekzand.

2        De vondsten die inhet profiel (fig. 78) staan aangegeven, zijn in een traject van 25 cm langs het profie] in de
zuidkant van de vakken 234444 en 235444 aangetroffen

3        Zonder post-depositionele erosie correspondeert de grootste vondstdichtheid in combinatie met de
aanwezigheid van relatief grote, blokvormige artefacten veelal op de locatie van het bewoningsniveau (zie
ook Deeben in druk).
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22.85 m +NAP; op dit niveau ligt de B/C-
horizont. Vermoedelijk is het bot alleen in
deze horizont geconserveerd. Eenzelfde
conclusie kan getrokken worden uit de op-
gravingstekeningen van 1961; in het ge-
deelte dat in twee vlakken is opgegraven,
staat bot alleen op de tekening van het

23.01 -23.05
22.96-23.00
22.91-22.95
22.86-22.90
22.81-22.85
22.76-22.80
22.71-22.75
22.66-22.70
22.61-22.65
22.56-22.60

Figuur 79  Geldrop 3-2 0ost: vempreiding van
de vondsten ten opzidte van NAP (Ín klassen
van 10 cm) aan de zuidkant van de site.

diepere vlak aangegeven.
Op basis van de bovenstaande ge-

gevens kan geconcludeerd worden dat het
merendeel van vondsten heeft gelegen tus-
sen ca. 22.70 en 23.10 m +NAP in een rela-

gesfse¥oo-gooá:eiifpakketdekz-dboveneen

0            5           10          15          20          25         30          35
%

EËSE overige vondsten  -werktuigen             ESE§  bot

Figuur 80  Geldrop 3-2 0ost: verspreiding van bot, werktuigen en overige vondsten ten opzichte van
NAP (in klassen van 5 cm) aan de zuidkant van de site.

1       De profielen uit l961 zijn niet bruikbaar voor de bepaling van het  vondstriveau ten opzichte van NAP
omdat van de profielen geen NAP-maten bekend zijn.
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9 .3 .2 De ma±eriële cultuur
De typologische samenstelling van de site
Geldrop 3-2 0ost (tabel 60) is gebaseerd op
de collectie vondsten die is opgegraven
door het Biologisch Archeologisch lnstituut
in 1961 en de artefacten groter dan 13 mm
die tijdens de opgraving Geldrop/Paus-
baan/ 1986 zijn gevonden.

In totaal gaat het om 6118 vondsten
(tabel 60) die herleid kunnen worden tot 22
categorieën: 12 categorieën werktuigen en
10 categorieën afval (Deeben 1994: bijlage
1). Ruim 68% (n=15) van de categorieën is
vervaardigd van vuursteen, zes zijn van
zandsteen, kwartsiet of oker en één cate-
gorie bestaat uit bot (tabel 60 en 61). Be-
halve deze steensoorten zijn er ook nog elf
artefacten van Wommersom-kwartsiet
aangetroffen, ze liggen alle in het noorde-
1ijke gedeelte van de site en behoren ver-
moedelijk rúet bij de site Geldrop 3-2 0ost
(zie paragraaf 9.3.3).

Vuursteen is met 98.6% van het to-
taal aantal vondsten de belangrijkste grond-
stof . Het vuursteenmateriaal kan in drie
soorten ingedeeld worden (tabel 62). Ruim
91.2% is vervaardigd uit de zgn. Maasvuur-
steen. Deze vuursteen is overwegend fijn-
korrelig tot matig fijnkorrelig van struc-
tuur. De kleur varieert van lichtgrijs tot
donkergrijs. Een groot aantal van de artefac-
ten heeft, door de ligging in de 8 en C-hori-
zont van een haLarpodzolgrond, een geel tot
geelbruine kleurpatina gekregen. Artefac-
ten uit de A2-horizont hebben de oorspron-

§=ÏíE:kïï:uDrebceohr::xd3nmofd=íj#=::g:zuTssteen
is gerold en sterk verweerd, alleen als de
cortex tot ver in de vuursteen doordringt is
deze nog kalkrijk. Veelvuldig komt op de
vuursteen ook een rolsteenpatina voor.
Sommige stukken vertonen vorstsplijtin-
gen, concentrische negatieven met in het
midden een puntvormig uitsteeksel. De

vvEFmulGEN N O/o

Spits •.'...'...'...'...',..'...'...'..ïi:#i#:

Tjongerspits 1 •!-.!..!.#r.í!,.:..!.-St£,.ïf!..-f;..-_

atypische steelspits 1   ÏÏ;Ï;;:ÏÈ:`

gekerfde spits 1 0  Ï:iïï;!i!i!i!;

a-spits 9  ;;i;i;;!ÏÏÏÏ!

b-spits 86  ::iïïïïïïÈ
c-spits 1     ::;::::::

asym m etrische vierhoek 1     i:::;:;:i

rhombisch trapezium 3   ;:i:;:;:;:

gelijkbenige driehoek 2   ÈÈï53§S§3

onidentificeerbare microspits
top van spits 9   ïÏ:::::::;::::::

middenstuk van spits E]
onderkant van spits 6   ::;:::ï::::::::::

roíaa/ 137 34.3
Boor

afslagboor 4
Steker •.fsÈSÈSSËSsi;SNSssfss*

a-steker 9
aa-steker 4
ra-steker 15

meeivoudige steker 3 :?ÍÍ::ÍÍÏÍsÏSS

Totaal 3' 7.8
Combinatiewerktuig

schrabber-steker 1 0.3
Schrabber

enkelvoudige korte eindschrabber 29
dubbele korte eindschrabber 3   :;3;S;;:i:ij:i:::

zijschrabber 1     ;;:;:;!:;;i;:;:;:!

Iange enkelvoudige eindschrabber 19   ;;:;;;;;:;:;:;:;:

kernschrabber 2   i:!:ïïÈ;:Ï!:È

Tc'Íaal 54
Afgeknot artefact :ïS;:;:;:í:::;:::::::ï::5ï5S:::*:::::

afgeknotte afslag 11 3,

afgeknotte kling enkelvoudig 49   i:i:i:!:i:

afgeknot[e kling dubbe 2    !!!:!;!;;;;;;;:;:!

Totaal 62
Gereto ucheerd artefact ;:;:;5:;ïÈï:ï::::::::::::::::::ï::::!:!

ge reto ucheerde afslag 60
geretoucheerde kl i ng 25  ïÈÈÏÈ±ÏÏÈ

ge retoucheerd kemvemieuwingsstuk 7   SÈÏïÈ;SÈS

Tc'hal 92 23.1

G ekeild artefact :::;:::ï::ï::::::::::::::::::::ï::Ïïï:::

gekerfde afslag 7 S

gekerfde kling 3   :;:;;;:;:?:?!?i:::;

ge kerfd kernvern ieiiwi ngsstuk
Toíaa' 7'

Overige gebruikte ailefacten :::::::}.S.iss5::::::!:::!:!:ÈÈÏ::::: S

slagsteen 2
retouchoir 1     :i:i:;:;:

slijpsteen 1   ÏÏÏÏÏÏïïi;:

steen met groef 3   ::::::::::

Tc,hal 7 '.8
TOTML 399 100.1

Tabel 60  Geldrop 3-2 0ost: typologisdhe samen-
stelling van het assemblage. De tabel wordt
voortgezet op pagina 27.

1        Refitting laat zien dat artefacten met een verschillende kleurpatina aan elkaar passen.
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Vervolg van tabel 60
AFVAL N O/o

Brok 96 1.7

Decortificatieúrtefact 337 6
Kern ..`.-../,.``-``-``-```.`-.`-``,..`..`..`..`..`..`..`.+..`..`..`.::;;::::;;::!:!ï!!;!;!;Ï3::

klingkem  1  slagvlal( 13
•i*...i*,.tsi**ï,ï,#S!,

klingkem 2 tegenoverliggende slagvl. 15

klingkem 2 slagvlakken 1
``-``-`````-``-``-``,`,`,`..`,`,..`,..`,..`,..`,..`..`..`.
ïïï!:ïï:;:;:;:;:!:¥:?:?:?:?;;:

afslagkern  1  slagvlak 5
afslagkem 2 slagvlakken 10 ï#..,*..`.,..`..#..'..ï*..`..`..*..-.::::::::::::::¥::::Í::ïïïïï

afslagkern meerdere slagvlakken 1 i:i:i:i:i:Ï;!;!;:;:;:;:;:Ï::::Ï:

Tc'Íaal 45 0.8
Kernvemieuringsstuk 346 6.2
Afslag 3471 61.9
King 1268 22.6
Stekerafslag 44 0.8
TOTJm 5607 1ü

Overige materialen ïïÈ¥:::::::::::::Ï±È±±±±±È±±S  :±t::::;:±ïi:i:::i:::i:::::::::

bot 96  !;i;!:!

brok oker
brok grofkorrelige zandsteen 1  1     :;:;:;:

brok kwartsiet ::;:;:;:;:;:::;:;:;:;:::;ï:::;

blok kwartsiet `'.`...`,.`,.`..``...`..``..``..``..``..`...``...-,.-,.-.

TOTAm 1 1 2  ii::::::Èï?:;::!::::::::::

overige, fijnkorrelige vuursteensoorten zijn
met 526 artefacten (8.8% ) vertegenwoor-
digd. Het gaat hierbij. om zwarte vuursteen
die nader kan worden onderscheiden in
een zwartgrijze (517) en een zwartbruine
(531) soort. Deze soorten hebben door het
verblijf in de bodem nauwelijks kleurveran-
dering ondergaan. De cortex op de zwart-
grijze vuursteen is gerold en soms ver-
weerd, een enkele keer komt rolsteenpatina
voor. De zwartbruine vuursteen vertoont
eveneens een gerolde cortex, de dikte van
de laag bedraagt vaak nog 4 tot 6 mm. Op-
merkelijk is het voorkomen van rolsteenpat-
ina met een fijne textuur van botskegelt|.es,
op 24 artefacten van de zwartbruine vuur-
steen. Deze artefacten zijn vermoedelijk aue
afkomstig van dezelfde eivormige knol die

ä::Sftpá=ÏáËí.ï
een lengte van 7 tot s cm

heeft gehadL. Evenals het zgn. Maasvuur-
steen vertonen beide zwarte vuursteen-

kwartsiet zandsteen.
retouchoir 1

slagsteen 2
steen met groef 3
slijpsteen 1

Tabel 61  Geldrop 3-2 0ost: verde-
1ing categorieën overige werktuigen
naar grondstoffen.

soorten sporen van vorstsplijtingen, die bij
alle soorten zijn gevormd vóór de bewer-
king van de vuursteen (fig. 89 no. 4).

Over het algemeen is de zwarte
vuursteen significant vaker gebruikt voor

Ëv:uäïË-ïoif=ÉËe6:5:Ë:Ëärog:ep=;h:er:ke-
tuigen is er geen relatie vastgesteld tussen

=na:teep;:Ldr:tceaet:ÏËY6e#¥f;'ngee:cieat-
te significantie=0.463). Bij het afvalmate-
riaal is er wel een verband tussen de
zwarte vuursteen en het type artefact
(X2=101.384, df=6, geschatte significan-
tie=O.00), vooral de artefacten die in ver-
band kumen worden gebracht met de be-
werking van vuursteen zoals, decortificatie-
artefacten, kemen en kemvemieuwings-
stukken komen vaker voor dan verwacht
(tabel 62).

De groep werktuigen vormt 6.5%
van het totaal vondsten, het afvalmateriaal
91.6% en de overige materialen 1.8% . Bij de
werktuigen domineren de spitsen (34.3 % )
waarvan ruim 91.2% microspitsen of frag-
menten daarvan (tabel 64), gevolgd door de
subcategorie (atypische) steelspits (fig. 81,
no. 54) en gekerfde spits (fig. 81, no. 41, 49-
52) met 8% . Een Tjongerspits (fig. 81, no.
35) is de enige steilgeretoucheerde spits. De
subcategorie microspitsen bestaat üt 7

1        Het gaat om vijf decortificatie-artefacten, twee kemvernieuwingsstukken, acht klingen en negen  afslagen.
2      rueivs:=nag:?dat=ËËeissp3h4t.s4t, ïeáeïo:ret:ig;|=ád55|3 ((ka2b-e31o:2.6ïdeft-V3:rgse¥i;Sttoeosïä=¥g-ä.Sood,: -ffte
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Figuur 81  Geldrop 3-2 0ost: 1-33 b-spits, 34 a-spits, 35 Tjongerspits, 36 gekerfde spits, 3740 b-spits,
41 gekerfde spits, 4243 bflpits, 44 c-spits, 45 vierhoek, 4647 rhombisch trapezium, 48 gelijkberige
driehoek, 49-52 gekerfde spits, 53 top van spits, 54 (atypisde) steelspits.
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WERKTUIGEN 510 517 531
N N N

Spits 120 16 1

Boor 3 1

Steker 23 6 2
Combinatiewerktuig 1

Schrabber 44 7 3
Afgeknot artefact 55 2 5
Geretoucheerd aítefact 75 10 7
Gekerid artefact 8 2 1

TOTAAL 330 44 19

AFVAL 510 517 531
N N N

Brok 84 4 8
Decortificatie-artefact 286 30 21

Kern 38 3 4
Kernvernieiwingsstuk 300 28 18

Afslag 3282 140 49
K]ing 1118 82 68
Stekerafslag 36 2 6
TOTML 5144 289 174

Tabel 62  Geldrop 3-2 0ost: verdelíng van cate-
gorieën artefacten naar vuursteensoorten:
510=Maasvuursteen, 517=zwartgrijze vuur-
steen, 531=zwartbruine (Obourg) vuursteen.

typen, waarbij de b-spitsen met 68.8% dui-
delijk overheersen (fig. 81). Iets meer dan
de helft (n=44) van de b-spitsen is gebroken
(tabel 64), vooral (n=32) de onderste delen
(middenstukken en onderkanten) van de b-
spitsen zijn aangetroffen. De lengte van de

:otm5Ë|Ï,sE:tsá:t`en:p¥e'iä=:e=t|:n-st:oen
gewicht (tabel 65) wordt veroorzaakt door
een b-spits van 55 mm (fig. 81 no. 16) en zes
spitsen tussen 10 en 15 mm. Op de b-spits

;rmmË:5s=eznïJ:Íegeentiï:ïcern02:C83ïicehrekgf,:k]s
dat complete b-spitsen met een slagbult
(n=9) vaak kleiner zijn (gemiddelde lengte
16.4 mm, s=5.7). De lengte verschilt signifi-
cant van de complete b-spitsen zonder slag-
bult (X2=12.335, df=6, significantie 0.051;
fig. 82). De betekenis van dit verschil is on-
duidelijk. Wanneer deze artefacten ook on-
derdeel van een pijlbewapering zijn ge-
weest, dan zou het met een verschíl in
schachtingswijze kunnen samenhangen
Behalve a-spitsen, zijn de overige microspit-

I
5      10     15    20    25    30    35    40    45    50     55

mm.

E zonder slagbult | met slagbult

Figuur 82  Geldrop 3-2
0ost: vergelijking van
de lengte vam b-spitsen
met en zonder slagbult.

1        De gemiddelde lengte van de b-spitsen is 21.5 mm (s=7.4 mm), de breedte 9.4 mm (s=2.8 mm) en de dikte
2.3 mm (s=0.7 rm).

2       Mondelinge mededeling Drs. Marie José schreurs (IPL).
3       Een studie van de gebruikssporen op de b-spitsen zou hier mogelijk uitsluitsel kunnen geverL
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Compleet Gebroken
Spits 61 76
Boor 3 1

Steker 26 5
Combinatiewerktuig 1

Schrabber 30 24
Afgeknot artefact 41 21
Geretoucheerd artefact 44 48
Gekerfd artefact 4 7
TOTAAL 210 182

Tabel 63  Geldrop 3-2 0ost: verdeling vuur-
stenen van categorieën werktuigen naar com-
pleet en gebroken.

sen zoals, driehoeken (fig. 81, no. 48), vier-
hoeken en trapezia (fig. 81, no. 45-47)
slechts spaarzaam aanwezig. Opvallend is

£:.aäïezïgheïdvmeenc.spïtstfíg.8ï,
De tweede in aantal grootste cate-

gorie werktuigen zijn de geretoucheerde
artefacten (tabel 60). Meer dan de helft van
deze artefacten is gebroken (tabel 63). Een
groot aantal van de gebroken geretou-

cheerde artefacten zal onderdeel zijn ge-
weest van andere categorieën werktuigen,
maar door de sterke fragmentatie is het niet
mogelijk deze nader typologisch te duiden.
De complete geretoucheerde klingen en
kemvemieuwingsstukken (n=15) zijn over
het algemeen massieve artefacten (fig. 88,
no. 2, fig. 89, no. 1-6) met een gemiddelde
lengte van 46.1 mm (s=20.4 mm). De com-
plete geretoucheerde afslagen (n=29) zijn
aanzienlijk kleiner (gemiddelde lengte =
19.9 mm, s=7.9 mm).

De derde categorie werktuigen,
15.5% van het totaal zijn de afgeknotte arte-
facten (tabel 60). Over het algemeen is de
afknotting enigszins schuin aangebracht
(fig. 86, no. 1, 2, 6, fig. 89 no. 9). Het meren-
deel zijh enkelvoudige afknottingen op
klingen, twee hebben een dubbele afknot-
ting (fig. 86, no. 6, fig. 88, no. 10). De lengte
van de complete afgeknotte klingen (n=32)
vertoont een relatief grote variatie,. van 19
tot 95 mm. In de verdeling van de lengte
(fig. 87) zijn twee groepen aanwezig. De

0 2 3 4 5 6 Tot.
TjongerspitsSteelspitsGekerfdespitsa-spitsb-spitsc-spitsAsymmetrische v ierhoekRhombischtrapeziumGelijld)enigedriehoekGebrokenspits 1 1

1 1

6 1 3 10
5 2 1 1 9

42 3 9 5 27 86
1 1

1 1

2 1 3
2 2

9 4 6 19
TOTML 59 12 12 12 32 6 133

gewicht gram
type

1 2 3 4 5 6 7 8
0.01  -0.500,51-1.001.01-1.504.51-5.00 1 4 32 1 6 1 2

1 9
1

1

1        Rozoy (1978: Pl.15, no.38) beeldt deze spits af als een driehoek.
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Tabel 64  Geldrop 3-2 0ost:
verdeling van typen spitsen naar
breuk: 0=compleet, 2=top, 3=top en
middenstuk, 4=middenstuk,
5=middenstuk en onderkant, 6=on-
dei.kaLnt. In deze telling zijn de
onidentificeerbare spitsen niet op-
genomen.

Tabel 65  Geldrop 3-2 0ost: gewicht
van complete spitsen (n=59) naar
typen: 1=q.ongerspits, 2=steelspits,
3=a spits, 4=b spits, 5=c spits,
6=gekerfde spits, 7=vierhoek,
8 =rhombische trap ezium.
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Figuur 83  Geldrop 3-2 0ost: 1S lange eindsdrabber, 9 eindschrabber, 10 korte eindschrabber, 11
lmge eindschrabb er.
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13'-
0

Fíguur 84 Geldrop 3-2 0ost: 1-2 korte eindschrabber, 3 dubbele eindsdirabber, 4-6 korte
eindschrabber, 7 kemsdrabber, 8-17 eindsdirabber.
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Onverbrand Verbrand
Spits 129 8
Boor 4
Steker 31
Combinatiewerktuig 1

Schrabber 52 2
Afgeknot artefact 60 2
Geretoucheerd artefact 87 5
Gekerfd artefact 11

TOTAAL 375 17

Brok 72 24
Decortificatie-artefact 224 13
Kern 44 1

Kernvernieuwingsstuk 334 12
Afslag 3140 31
Kling 1209 9
Stekerafslag 43 1

TOTAAL 5176 441

Tabel 66  Geldrop 3-2 0ost: verdeling van cate-
gorieën vuurstenen artefacten naar onverbrand
en verbrand.

eerste groep bestaat uit 25 afgeknotte klin-
gen met een lengte tussen 19 en 55 mm, de
tweede met de 7 exemplaren heeft een
lengte tussen de 67 en 95 mm, de modale
klasse van de tweede groep ligt tussen 71
en 80 mmï. In vergelijkbare sites zoals
Vessem-Rouwven (Arts & Deeben 1981: ta-
bel 35 en 36) en Geldrop 3-1 (Deeben 1995)
is vrijwel alleen de eerste groep vast-

gesteld. Het is niet duidelijk of de onder-
scheide groepen een functioneel verschil
aanduiden, bij een microscopisch onder-
zoek van de afgeknotte klingen bleken

g==cekoto:opoors:.edberpËïs:Ë:=:env=TyesreïgDoen_
afgeknotte complete afslagen (n=9) zijn
over het algemeen kleiner (gemiddelde
lengte 28.4 mm, s=7.1) dan het merendeel
vaLn de klingen.

Schrabbers vormen in aantal de
vierde categorie werktuigen (tabel 60).
Ongeveer de helft (53.7% ) behoort tot het
type korte enkelvoudige eindschrabber
(fig. 84); lange eindschrabbers maken 35.2%
uit (fig. 83). De overige typen zijn altijd met
minder dan 10% aanwezig. Een aantal eind-
schrabbers vertoont langs de randen in-
verse retouche (fig. 83 no. 9) en sterke af-
splinteringen (fig. 84 no. 17). Schrabbers
zijn van een breed scala halfproducten ver-
vaardigd (tabel 67) waarbij afslagen en klin-
gen de overhand hebben. Uitgaande van de
complete exemplaren, blijken de korte eind-
schrabbers (n=17) overwegend gemaakt te
zijn op korte, brede en dikke afslagen
(n=10) en kemvernieuwingsstukken (n=5)3.
De lange eindschrabbers hebben relatief
lange, smalle en dume klingen en kem-

1 2 3 4 5 6 7 TOT.
SpitsBoorStekerCombinatiewerktuigSchrabberAfgeknotartefactGeretoucheerdartefactGekerfdartefact 1 113 23 137

4 4
2 9 1 13 4 2 31

1 1

1 10 2 16 22 3 54
51 11 62

7 25 60 92
1 3 7 11

TOTAAL 3 28 3 221 109 28 392

Tabel 67  Geldrop 3-2 0ost:
herleiding van categorieën
werktuigen tot halfproducten:
1=brok, 2=decortificatie arte-
fact, 3=kemvemieuwingsstuk,
4=kem, 5=kling, 6=aJslag,
7=onbepaald.

1        De gemiddelde afmetingen van de afgeknotte klingen uit beide groepen zijn; groep l (n=25): 1engte 33.2
mm (s=9.6 mm), breedte 13.8 (s=4.3 mm), dikte 4 mm (s=1.9 mm). Groep 2 (n=7): lengte 78.1 mm (s=8.5
mm), breedte 24.9 (s=7.9 mm), dikte 6.4 mm (s=1.4 inm).

2       Mondelinge mededeling Dr. Annelou vanGijn (IPL).
3        De korte  eindschrabbers hebben een gemiddelde lengte van 34.9 mm (s=14.2 mm), breedte 28.29 mm (s=

10.4 mm) en dikte 9.8 mm (s=4.2 mm). De hoek van de schrabberkap varieert van 55° tot 100°, de modale
schrabberhoek (n=10) bedraagt 65°.
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Figuur 85  Geldrop 3-2 0ost: 1-2 ra-steker, 3 a-steker, 4 meervoudige steker, 5 a-steker (zie ook
refitting fig. 90 no. 1), 6-8 a-steker, 9-10 ra-steker, 11-12 stekerafslag (zie ook refitting fig. 90 no. 1),
13-14 a-steker.
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Figuur 86  Geldrop 3-2 0ost: 1-2 afgeknotte kling, 3 adhterkant van no. 1, 4-5 afgeknotte kling, 6 dub-
bel afgeknotte kling, 7 geretoudeerde kling (zie ook refitting fig. 88 no. 2), 8-11 afgeknotte kling.
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vemieuwingsstukken als grondvormï. Bij
vier gebroken eindschrabbers (n=4) kunnen
de ontbrekende fragmenten gepast worden
(fig. 83, no. 1, 8,10-11). Deze schrabbers zijn
vermoedelijk tijdens het gebruik of aan-
scherping van de schrabberkap gebroken.
De gemiddelde lengte van de gepaste eind-
schrabbers (51 mm, s=11.2) is groter dan
die van de teruggevonden complete lange
eindschrabbers (46.4 mm, s=8.7). De lengte
van de gebroken, passende schrabberkap-
pen ligt altijd tussen de 21 en 28 mm.
Slechts 17 (35.5%) schrabbers hebben op de
dorsale zijde cortex. De hoeveelheid cortex
is in het algemeen gering; drie schrabbers
bezitten een bedekkingspercentage van
meer dan 75% . Hieruit kan opgemaakt wor-
den dat het merendeel van de schrabbers
niet afkomstig is van de buitenkant van de
vuursteenknollen. In totaal zijn op de site,
inclusief het combinatiewerktuig, 59 werk-
kanten met een schrabberkap aanwezig.

8910

Fíguu 87 Geldrop 3-2
0ost: verdeling van de
lengte van complete
afgeknotte klingen in
klassen van 1 m.

Stekers vormen met 31 exemplaren
de vijfde categorie werktuigen (fig. 85). De
stekers zijn vervaardigd van verschillende
halfproducten (tabel 67). Retouche-afslag
(ra) stekers komen relatief het meest fre-
quent voor (48.4% ); de langste stekers (61
en 65 mm) behoren tot dit type (fig. 85, no.
1-2). Er is echter weinig verschil in de ge-

=ndd:eid;eanï:ËrgsgThtuásceanti:sevv:::cdï-
vemieuwing van de stekers zijn aanwezig
door aanpassende stekerafslagen (fig. 90,
no.1-2). Er is een voorbeeld van de fabri-

Ëeg?.-A1::rne?fsf::íféfá:?äïeo.gle'd:Ël:ee:-
de klíng, vermoedelijk intentioneel gebro-
ken. Het ontstane breukvlak diende als
slagvlak voor de verwijdering van stekeraf-
slagen, die langs beide kanten werden afge-

:l:tgs::n=a.aÈdeo;:|egee:ä:si:g:t|esk::Ve-eu-
wing van de werkkant door twee afslagen

1        De complete lange eindschrabbers hebben een gemiddelde lengte van 46.4 mm (s=8.7 mm), breedte 20.9
(s=2.8 näm) en dikte 7.i mm (s=i.6 mm). De hcx3k van de schrabberkappen varieert van 5o° tot io5°, de
meest voorkomende schrabberhoek (n=12) ligt tussen 65° en 75°.
De gemiddelde lengte van de complete stekers bedraagt 38.1 mm (s=11.8 mm), breedte 17.6 mm (s=4.6 mm)
en dikte 7.6 mm (s=2.7 min).
De oorspronkelijke afmeting van de kling is: lengte 81 mm, breedte 24 mm en dikte 9 mm
Een onderzoek van Bergman ef fll. 1983 laat zien dat in sommige gevallen stekers vervaardigd zijn op
intenti oneel gebroken artefacten.
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Fíguur 88  Geldrop 3-2 0ost: 1 afgeknotte kling in refitting (zie ook fig. 86 no. 4), 2 passende geretou-
dieerde klingen, 3 afgeknotte afslag, 4-6 gekerfd artefact, 7 geretoudeerde afslag, 8-9 gekerfd artefact,
10 dubbel afgeknotte kling, 11 afgeknotte kling, 12 combinatiewerktuig, 13-16 afgeknotte kling.
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die een groot gedeelte van het proximale
gedeelte van het artefact hebben meegeno-
men. Beide laatste stekerafslagen zijn oc/ft'e-
p4ssée en te beschouwen als een ongeluk bij

&eTvi?=e|ugï2T7g)ïïDá:esst,eekr:rnkd=:ÉRkoe:hi:
hierdoor onbruikbaar geworden. In totaal
zijn in de site 35 werkkanten met een bei-
telvormig stekeruiteinde aanwezig.

Het complex bevat 11 gekerfde arte-
facten waarvan het merendeel (63.6%) ge-
broken is (tabel 63). Alle exemplaren zijn
kleiner dan 22 mm, waarschijnlijk is het
merendeel van de gekerfde artefacten ont-
staan bij de vervaardiging van spitsen (fig.
88, no. 4-6, 8-9). Geen van de gekerfde arte-
facten vertoont echter het typische breuk-
vlak van een pseudo-burijn.

De resterende twee categorieën
werktuigen van vuursteen zijn boren en
een combinatiewerktuig (fig. 88, no. |2)2.
De vier boren zijn aue op de distale uitein-
den van afslagen aangebracht en hebben
een geringe afmeting (fig. 93, no. 10).

De groep overige gebruikte artefac-
ten omvat vier categorieën (tabel 60 en 61).
Tot de artefacten van kwartsiet behoren
twee slagstenen. De ene slagsteen is blok-
vormige met een afmeting van 82 bij 61 bij
45 mm (fig. 91, no. 7). De andere heeft een
ovale tot ronde vorm met een vlakke on-
derkant; de maten zijn: 62 bij 48 bij 26 mm
(fig. 91, no. 5). Een derde steen van kwart-
siet is plat en druppelvormig. De steen ver-
toont langs de randen lichte beschadigin-
gen, die vermoedelijk ontstaan zijn door
het gebruik als retouchoir (fig. 91, no. 4).

Daamaast zijn er nog vier artefacten
van grofkorrelige zandsteen. Een zandsteen
met een lengte van 110 mm, breedte van 57

mm en dikte van 12 min heeft een ovale
vorm (fig. 91, no. 6). De onderkant heeft
een onregelmatig oppervlak, de bovenkant
is glad met een flauwe verdieping in het
middengedeelte. Aan één uiteinde is de
aanzet van een groef zichtbaar. Deze steen
is ge.hterpreteerd als een slijpsteen. Drie
zandstenen hebben een groef. De stenen
zijn langwerpig van vorm met lengte van
respectievelijk: 53 mm, 47 mm en 46 mm
(fig. 91, no. 1-3). In doorsnede zijn de ste-
nen over het algemeen halfrond. De boven-
kant, met daarin de groef, is vlak tot schuin
aflopend. De nagenoeg rechte groeven zijn
7 tot 10 mm breed. In het algemeen worden
deze artefacten ge.hterpreteerd als pijl-
schachtenslijper (Deeben 1995 :44, Taute
1968:203). De grofkorrelige zandsteen is vrij
zacht en breekt gemakkelijk; de kleine brok-
jes zandsteen die tijdens de opgraving zijn
aangetroffen zijn vermoedelijk afkomstig
van de zandstenen artefacten.

De typologische samenstelling van
het afvalmateriaal is weergegeven in tabel
60. Meegeteld zijn de artefacten met afges-
plinterde randen: 116 klingen, 68 afslagen
en 22 kemvemieuwingsstukken (fig. 90).
Het grootste gedeelte (61.9% ) van het afval
bestaat uit afslagen, gevolgd door de klin-
gen met 22.6 % . De complete klingen
(n=450) variëren in lengte tussen 12 en 118
min met de modale klasse tussen 31 en 40
mm (n=115). Een vergelijking van de lengte
(in klassen van 5 mm) van de complete klin-
gen met (n=64) en zonder gebruiksretouche

(Ë:)áe,vá;r::;,ngsels¥ai;=st|äeï:Ï-op
tie=0.040). In het bijzonder de klingen gro-

:e:oduTh:1d=v:=t:.nhetn(zä#)?:BreuË_

1        Een o#Í7iq7flssée treedt veelvuldig op als bij het afslaan van de stekerafslag de  steker alleen wordt
vastgehouden bij het gedeelte waarop wordt geslagen a`oche & Tixier 1982: 73). Experimenten laten zien
dat de kans op dit type breuk toeneemt bij het gebruik van fijnkorrelige, glasachtige vuursteen en bij
voorverwamd steenmateriaal (Ahler 1983).

2       Het combinatiewerktuig bestaat uit een schrabber en een aa steker.
3        Een overeenkomstig patroon is vastgesteld voor de klingen uit de site Geldrop 3-1 (Deeben l995:38).
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Figuur 89  Geldrop 3-2 0ost: 1-2 geretoudeerde klíng, 34 geretoudeerd kemvernieuwingsstuk, 5-6
geretoudeerde klíng, 7-9 afgeknotte klíng.
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Figuur 90 Geldrop 3-2 0ost: 1 refitting van een steker, 2 steker met passende stekeraíslag, 34 ge-
bruikte klíng, 5 kling, 6-7 gebruikte kling, 8 khng, 9-12 gebniikte kling.
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1       2      3      4      5      6      7      8      9     10    11     12

Cm.

EE "ongebruikt" | "gebruikt"

gen met gebruiksretouche zijn gemiddeld
niet alleen langer, maar ook breder en dik-
kerl.

Kemverrúeuwings stukken en arte-
facten die vrijkomen bij de decortificatie
van het vuursteen zijn nagenoeg in een
gelijke proportie (ca. 6 % ) aanwezig (tabel
60).

De categorie kemen bestaat uit 29
klingkemen en 16 afslagkemen, het meren-
deel van de k]ingkemen heeft twee tegen-
overhggende slagvlakken. Karakteristiek
voor de meeste kemen, met name kling-
kemen, is dat slechts één zijde van de kem
is ``afgebouwd''. Het onbewerkte gedeelte
is vaak nog geheel met cortex of rolsteen-
patina bedekt (fig. 93, no. 1 en 8). Zowel de
khng- als afslagkemen zijn betrekkelijk
klein, ca. 89% is kleiner dan 41 mm. De
breedte en dikte van beide typen zijn na-
genoeg hetzelfde waardoor er geen aan-

4
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2.5È
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2í;
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1.5ä

1

0.5

0 Fíguur 92  Geldrop 3-2
0ost: vergelijking van
de lengte vm complete
"gebrujkte " en "onge-

bruikte" khgen in klas-
sen van 1 m.

wijzingen zijn dat klingkemen later in het
bewerkingsproces voor de productie van af-

ËagËedn£:2.gebruktenalsffslagkemenzijn
De kemen die groter zijn dan 41

mm vertonen vaak een aantal negatieven
van klingen of afslagen met Jiï.7tge of s£ep
uiteinden (Beuker 1983:53). Vemoedelijk
was het niet meer de moeite waard de kern
te vemieuwen. Bij het passen van de arte-
facten is gebleken dat zon kem üt de site is
verwijderd, de kem ligt op ca. 9 m afstand
van de plaats waar deze is bewerkt.

Een vergelijking tussen de lengte
van klingkemen en de complete klíngen (in
klassen van 1 cm) toont een significant ver-
schil (X2=23.266, df=9, geschatte significan-
tie 0.005). h de klasse tussen 3 en 4 cm ko-
men de meeste klingkemen (n=19) en klin-
gen (n=115) voor. Daarentegen zijn slechts
vier klrigkemen groter dan 41 mm, terwijl

Figuur 91  Geldrop 3-2 0ost: 1-3 pijlschachtenshjper, 4 retoudoir, 5 slagsteen, 6 slijpsteen, 7 slagsteen.

1        De gemiddelde afmetingen van de complete klingen zonder gebruiksretouche: lengte 40.7 mm, breedte l4.4
min en dikte 3.9; met gebruiksretouche: lengte 45.7 mri+ breedte 16.6 mm en dikte 4.8 mm

2       De gemiddelde lengte van de klingkernenbedraagt 35.9 mm (s=8.4 mm), breedte 25.1 mm (s=7.5 mm) en
dikte 17.0 mm (s=6.4 mm). De gemiddelde lengte van de afslagkemen 30.2 inm (s=7.4 mm), breedte 26.7
mm (s=7.8 mm) en dikte 17.5 mm (s=5.7 mm).
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n 510 517 531

Boor 1 0 1 0
Steker 5 3 0 2
Schrabber 5 3 1 1

Geretoucheerd artefact 6 5 1 0
Afae knot artefact 5 4 0 1

TOTAAL 22 15 3 4

Brok 6 5 0 1

Decortificatie-artefact 32 21 4 7
Kern 12 8 1 3
Kernvernie"mgsstuk 36 27 7 2
Afslag 58 47 8 3
Kling 94 69 6 19

Stekerafsla.q 4 3 0 1

TOTAAL 242 180 26 36

52.7% van de klingen groter is dan 41 mm
(fig. 94).

Onder het afvalmateriaal bevinden
zich ook twee blokken kwartsiet. Het zijn
naar afmeting de grootste vondsten uit de
site. De ene is een groen/grijze afgeronde
blok die 2100 gram weegt en een afmeting
van 168 bij 137 bij 57 mm heeft. Op steen
zijn geen sporen van bewerking of gebruik
herkenbaar (fig. 95). De andere is grijsbruin
van kleur, weegt 990 gram en meet 152 bij
139 bij 39 mm en is doormidden gebroken
(fig. 96). De afgeronde randen vertonen op
drie plaatsen sporen van gebruik en/of be-
werking. Op één plaats gaat het om afsplin-
teringen, op de twee andere zijn stukken
van 40 tot 62 mm afgebroken. De sporen
zouden het gevolg kunnen zijn van het ge-
bruik als slagsteen of de productie van arte-
factenl.

Tabel 68  Geldrop 3-2 0ost: voorkomen van ca-
tegorieën artefacten in refittings naar vuur-
steenso ort : 510=Maasvuursteen, 517=zwart-
grijze "ursteen, 531=zwartbruine (Obourg)
"ursteen).

Hoewel er op de opgravingsplatte-
grond üt 1961 17 okei.vondsten zijn inge-
tekend, is er in de collectie slechts één frag-
ment aanwezig. Het gaat om een brokje
van de oölithische soort met afmetingen
van 15 x s x 5 inin.

Fe:oatsat2'l:iJÏ2.644%v|uSuvräe:::t:=|:a:ä:r-
steenmateriaal (n=5999) en 4.9% van de
artefacten die groter zijn dan 10 mm3. Het
gaat om 108 passingen, waarvan ruim 77%
bestaat uit twee artefacten,. het maximale
aantal is 10 (fig. 97)4. De passende artefac-
ten omvatten 22 werktuigen en 242 stuks
afval (tabel 68). Artefacten van de fijnkorre-
1ige zwarte vuursteen blijken vaker te pas-
sen dan die van Maasvuursteen (tabel 68).
Deze waameming kan vertekend zijn om-
dat de zwarte vuursteen door de kleur en

1        Vanwege de onduidelijke oorsprong van de beschadigingen op de steen, is deze blok kwartsiet niet tot de
werktuigen gerekend. Afslagen van kwartsiet zijn in de site niet aangetroffen. In de site
Geldrop/ Aalsterhut/1985 zijn wel afslagen van een gehjksoortige steen aangetroffen Deze passen echter
niet aan de steen uit Geldrop 3-2 0ost.
Hierbij blijken ook vondsten uit de opgraving van 1961 aan die uit 1986 te passen.
Sommigen (oa. Cziesla 1985, Stapert & Krist (1990:373) drukken het percentage passende artefacten uit a]s
het aandeel van de artefacten dat groter is dan 15 mm, voor Geldrop 3-2 0ost is dat 6.1 %.
In de tekst worden termen gebruikt als `7i¢.fíi.72gs`, `opeenpassingen en `aaneenpassingen. Deze termen zijn
niet terug te vinden zijn in het Groof Woordg7!Z7oek de7. N6dcrj¢#dse Tfl¢J (D#kg Vm Dfl!e). Geschikte en alom

geaccepteerde Nederlandse termen ontbreken tot op heden. Qpeenpassingen bestaan uit artefacten die
afgeslagen of afgedrukt zijn en met de ventrale of dorsale zijde op andere passen. Bij aaneenpassingen is
meestal sprake van passende breukzij den van middendoor gebroken artefacten. Bij aaneenpassingen zijn
meerdere mechanismen mogelijk: inwerking van vuur, vervaardiging en vernieuwing van artefacten en
gebruik. Eveneens kan breuk optreden bij de productie van artefacten.
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L-1
1        2       3       4       5       6       7      8       9      10    11      12

Cm.

EÏE klingen        -klingkernen

het verhoudingsgewijs geringe aantal, ge-
makkelijk van het overige vuursteen te iso-
1geeer:eään-::t::ef?Ër2ËäJ:äËËr:Í:ae::e:xi-a::ts

nen slechts vijf categorieën gepast worden,
waarbij het opvalt dat daar geen spitsen en

::t:fascfennïïd=:21Ëgao,r:g.oBï,eäiegteffg:flr;ikst-e
sen vooral decortificatie-artefacten, kemen,
kernvernieuwings stukken en klingen vaker
dan verwacht (tabel 68).

In grote lijnen wordt bij de beschrij-
ving van de passende artefacten de door
Cziesla (1986, 1990b) ontwikkelde meti`ode
gebruikt. Een verschil met zijn methode is

Fígutm 94  Geldrop 3-2
0ost: vergehjking vm de
lengte van complete kh-
gen en klingkemen in klas-
sen van 1 cm.

echter dat hier breuk door verbranding als
een apart type wordt onderscheiden.
Cziesla (1986) veronderstelt dat dit type
breuk vooral een natuurlijk verschijnsel is.
Hier wordt ervan uitgegaan dat verbrand-
ing van artefacten het gevolg kan zijn ge-
weest van het gebruik van vuur in de ne-
derzetting. Verder onderscheidt Cziesla
(1986) de zgn. A7ipflsstJ7tge7i, wat artefacten
zijn die geproduceerd worden bij de ver-
vaardiging, vernieuwing of verandering
van werktuigen @v. stekerafslagen). De A7i-
pflsstt7ige7i zijn hier, afhankelijk van de
breuk, bij de breuktypen ``gebroken" of
``afgeslagen" ondergebracht. In tabel 69 zijn

de werktuigen en het afval geordend naar

Figuur 93  Geldrop 3-2 0ost: 1 passende kemen, 2 passende verbrande afgeknotte aíslag, 3 passende
afgeknotte kling, 4-5 passende klingen, 6 kem, 7 passende gebroken kling, 8 kem met passend arte-
fact, 9 reeks van 10 passende artefacten,10 afslagboor (is onderdeel van no. 9),11 passende afslagen,
12 passende klingen.

1        Werktuigen: X2=4.315, df=1, exacte significantie o.0646. Afval: X2=116.898, df=1, geschatte

2      #roíicoï4ïtáí::;g:chatte signúlantie-o.5252. In de berekemng zijn de mtefacten klelner d-1o mm
uitgesloterL

3      :::sïrLg::Lj&Ff2ïï3 2,edpf:sï=,ngdeesá:::et::gemnfLm=ttee±og:g2:;.a;soeoïdL:tgeekewr:,r5:ÏgË:eLresvee:t:;:Ë#:cmt

klingen passen vaker dan verwacht.
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Fíguur 95  Geldrop 3-2 0ost: afgeronde blok
kwai`tsiet (foto ROB).

type breuk. Breuk door verbranding komt
23 maal voor. Bij de werktuigen gaat het
om een afgeknotte afslag die in vijf stukken
is uiteengevallen (fig. 93, no. 2) en een
schrabber (fig. 84, no. 15). Bij het passende
verbrande afval overheersen de afslagen,
het zijn vrijwel ütgluitend passingen van
twee artefacten.

De gebroken passende werktuigen
worden gedomineerd door de schraLbbers
(tabel 69), het gaat hierbij om het gedeelte
met de schrabberkap waaraan een gebro-
ken kling of afslag past (fig. 83, no. 1, 8, 10-
11). Vaak vertonen deze schrabbers aan de
dorsale zijde, ter hoogte van de breuk een
serie minuscule afsplinteringen die onget-
wijfeld veroorzaakt zijn door het dubbel-
slaan op het moment van de breuk. Het
mechanisme achter de breuk moet gezocht
worden bij de aanscherping van de schrab-
ber volgens de contre-coupe meti`ode
(Wouters 1984, Van Grunsven 1987:47) of
bij het gebruik als (geschacht ?) schraap-
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Fíguur 96  Geldrop 3-2 0ost: gebroken blok
kwartsiet (foto ROB).

werktuig. Bij de overige passende, gebro-
ken werktuigen gaat het veelal om klingen
of kemvemieuwingsstukken waarvan het
distale gedeelte waar de werkkant is aange-
bracht, is afgebroken. Het is onduidelijk of
de breuk veroorzaakt is tijdens de vormge-
ving van de werkkant of een gevolg is van
het afslaan van het halffabrikaat. In het al-
gemeen kan er van uitgegaan worden dat
een groot gedeelte van de breuken is ver-
oorzaakt door het afslaan van de artefacten:
onder andere door een harde/snelle slag
bij de preparatie van kemen, verontreini-
gingen en vorstsplijtingen in de vuursteen
of technische fouten tijdens de afbouw van
de kem (Roche & Tixier 1982). Laatstge-
noemde oorzaak is waameembaar bij een
aantal klingen, waar het slagbultgedeelte tij-
dens het afslaan is gebroken (fig. 93, no. 3-
5, 7). De lengte van het slagbultgedeelte is
relatief uniform en ligt meestal tussen de 14
en 22 mm (gemiddeld 18.7 inm, s=4.04
mm), terwijl de passende distale uiteinden
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2         3         4         5         6         7         8         9        10
aantal passende artefacten

in lengte variëren van 22 tot 59 mm (gemid-
deld 33.5 mm, s=11.4 mm). Een aantal van
deze  gebroken klingen is bijeen gevonden
in een dichte concentratie (zie paragraaf
9.3.3 over het verspreidingspatroon).

De afgeslagen passende werktuigen
(tabel 69) zijn voomamelijk stekers en gere-
toucheerde artefacten. Bij de geretoucheer-
de artefacten gaat het meestal om een op-
eenpassing met een kling of kemvemieu-
wingsstuk, in één geval passen twee gere-
toucheerde klingen op elkaar (fig. 88, no.
2). Passende stekers zijn er in twee vormen.
Bij de eerste vorm is de steker onderdeel
van een afgeslagen reeks halfproducten. De
tweede vorm betreft de vervaardiging of
vemieuwing van een steker (fig. 90, no. 1
en2)ï.Opvallendisdatondankshetrela-
tief groot aantal stekeruiteinden (n=37) en
stekerafslagen (n=44) er slechts een gering
aantal past. Een boor is onderdeel van een
passing met 10 artefacten (fig. 93, no. 9).
Alvorens de afslag voor de boor is gepro-
duceerd, zijn van de kem 5 afslagen, 2 klin-
gen en 2 kemvernieuwingsstukken afge-

Figuur 97  Geldrop 3-2
0ost: verdeling van
aantal passende arte-
facten die voorkomen
in refittings.

slagen. Nadat er s artefacten zijn afgesla-
gen, is de kem omgedraaid en volgden nog
twee artefacten. De kem, die een minimale
lengte van 5 cm heeft gehad, en twee tegen-
overliggende slagvlakken is echter niet
teruggevonden. Het hjkt erop dat de af-
bouw van de kem is gestopt nadat de af-
slag voor de boor was afgeslagen. Aan een
relatief groot aantal kemen (n=12) passen
artefacten, merendeels (n=10) zijn het ech-
ter niet meer is dan 1 of 2 artefacten. Aan
de twee kemen passen respectievelijk 3 en
5 artefacten. De bewerking van kemen is
dus slecht gedocumenteerd in de site, het-
geen verwonderlijk is omdat op grond van
de aanwezige decortificatie-artefacten
(n=337; tabel 60), waarvan een aantal
(n=32) past, mag worden verondersteld dat

::,.:::#:ó;rä::d-v===:äeenvl=V::-
passende decortificatie-artefacten (die maxi-
maal 81 mm bedraagt), kan aangenomen
worden dat op de site kemen van mírimaal
81 nmi voorhanden zijn geweest. Een op-
eenpassing van een afgeknotte kling en

1         Cziesla (1986) ncx3mt deze vormA7tpflsszt7tge#.
2       0ver het algemeen wordt aangenomen dat decortificatie-artefacten niet van elders naar een site worden

meegenomen, maar ter plaatse zijn afgeslagen.
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Afgeslagen Gebroken Verbrand Totaal
BoorStekerSchrabberAfget(notartefactGeretoucheerdartefact 1 1

4 1 5
4 1 5

1 3 1 5
5 1 6

TOTAAL 11 9 2 22

BrokDecortificatie-artefactKernKernvernieuwingsstukAfslagKlingStekerafslag 2 4 6
17 13 2 32
12 12
27 7 2 36
29 19 10 58
48 41 5 94

3 1 4
TOTAAL 138 81 23 264

Tabel 69  Geldrop 3-2 0ost: verdeling van cate-
gorieën artefacten in refittings naar type breuk.

twee gebroken klingen (fig. 88, no. 1) van
de zwartbruíne vuursteensoort geeft even-
eens een indruk van de omvang van de be-
werkte kemen. De artefacten zijn afkomstig
van een kem van 96 mm die vanuit twee,
tegenoverliggende slagvlakken is bewerkt.
De behoefte aan kleine en smalle artefacten
is gedocumenteerd door twee passende
kemen (fig. 93, no.1). Een blok vuursteen
met een minimale lengte van 63 inm is op-
gedeeld in kleinere blokken van 34 en 29

b=;ddï=.Vervolgensdskemzijnafge.
Samenvattend kan over de vuur-

steenbewerking gezegd worden dat het
niet mogelijk is om de relatie aan te tonen
tussen de decortificatie van brokken vuur-
steen en de aanwezige kemen. Vermoede-
lijk zijn de gedec ortificeerde en gemodifi-
ceerde kemen naar elders meegenomen. In
de site zijn er aanwijzingen dat de vuur-
steenbewerking veelal niet verder ging dan
het halfproduct dat voor een specifiek
werktuig nodig was (vgl. het voorbeeld
van de boor). Er zijn geen voorbeelden
gevonden van meer dan twee werktuigen

van dezelfde categorie die uit dezelfde
kem vervaardigd zijn. Een dergelijk ver-
schijnsel is wel in andere laatpaleolithische
en mesolithische sites vastgesteld. Kernen
werden bewerkt voor één specifieke cate-
gorie werktuigen, vooral schrabbers en
stekers (Löhr 1990). Dit was bijvoorbeeld
het geval in de Federmesser site Meer 11 in
België waar 9 schrabbers afkomstig zijn uit
één kem (Cahen & Caspar 1984:294). In
Geldrop 3-2 0ost komen slechts twee
afgeslagen, opeenpassende geretoucheerde
klingen voor (fig. 88, no. 2). Slechts een indi-
recte aanwijzing voor de productie van
drie werktuigen uit één kem is aanwezig
bij de afgeknotte klingen. Drie exemplaren
zijn vervaardigd van de zwartbruine vuur-
steenenhebbeneenaanzienlijkelengte2.
De eveneens veelvuldig vastgestelde typo-
morfologische verandering van werktuigen
(Van Noten 1978), bijvoorbeeld van schrab-
ber naar steker, is voor Geldrop 3-2 0ost
evenmin vastgesteld.

9.3.3 Het verspreidingspatroon
De grenzen van de site Geldrop 3-2 0ost
zijn tamelijk goed bekend. In alle windricht-
ingen kan de grens worden vastgesteld op
basis van de reductie van het aantal vond-
sten tot vijf of minder per gridcel (fig. 98).
Een uitzondering vormt een gedeelte langs
de westkant van de site waar nog twee grid-
cellen (513-106 en 513-107) met respectieve-
1ijk 10 en 13 vondsten aanwezig zijn. Op
basis van de verspreiding van de vondsten
aan de zuidkant van Geldrop 3-2 West (fig.
70) lijkt de verspreiding hier echter niet
veel groter te zijn geweest. De grens van
verspringende gridcellen aan de noordkant
wordt veroorzaakt door de aanwezi8heid
van een aantal artefacten van Wommersom-

1        Een vergelijkbaar voorbeeld is bekend van de poolse Hambug site siedlinica l7a @urdukiewicz l986: Plate
84, no. 31).

2       De drie afgeknotte klingen hebben lengtes van80, 79 en 75 mm Eén van deze klingen is weer onderdeel
van een refitting met twee ander afgeslagen klingen.
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collectie plattegrond
Spits 137 108
Boor 4 4
Steker 31 25
Combinatiewerktuig 1 1

Schrabber 54 48
Afgeknot artefact 62 58
Geretoucheerd a rtefact 92 63
Gekerfd artefact 11 4
Slagsteen 2 2
Retouchoir 1

Slijpsteen 1

Steen met groef 3 3
TOTML 399 316

Brok 96 38
Decortificatie-artefact 337 141

Kern 45 42
Kernvernieuwingsstuk 346 227
Afslag 3471 640
Kling 1268 869
Stekerafslag 44 28
TOTML 5607 1985

Bot 96 130
Oker 1 17
Zandsteen 11

Kwartsiet 4 2
TOTML 112 149

totaal vondsten Opp.  'n  m2
frequent e 5 65.89
frequentie 25 41.9

frequent e 70 24.1
frequentie 170 11.64

frequentie 340 3.74

werktuigen Opp.  ln  m2

frequent e 1 54.28
frequent e 3 31 . 75

frequent e 6 19. 33

frequent e 10 8.78
frequentie 15 2.2

Tabel 70  Geldrop 3-2 0ost: vergehjking tussen
de categorieën artefacten Ín de conectie artefac-
ten en de geïdentificeerde aantallen op de op-
gravingsplattegrond.

kwartsiet die zeer waarschijnlijk niet tot de
sitebehorenï.

De analytische eenheid Geldrop 3-2
0ost omvat 92 gridcellen waarvan er 89
vondsten bevatten. In totaal zijn er in dit ge-
bied 5756 vondsten aangetroffen. De gemid-

S:idr?adgtc:g5e;dúobfá:feennts?Ï:á.?3,c5|e|f:,e|2.
De grote standaarddeviatie wordt veroor-
zaakt door de grote verschillen in het aan-
tal vondsten per gridcel: 13 cellen bevatten
0 of 1 vondst, drie cellen (516-107, 517-107
en 518-108) meer dan 400 vondsten. De
vondsten bestaan uit 5626 stenen artefacten
en 130 fragmenten bot, de gemiddelde
dichtheid van de anorganische vondsten
per gridcel (n=92) is 61.16 (s=100.8). De
spreiding rond het gemiddelde (standaard-
deviatie) is enigszins afgenomen doordat
bot voomamelijk is gevonden in de cellen
met de hoogste vondstdichtheden.

De vondstverspreiding is ovaal van

3::=PL(Jfi:ge.ngg):qDuee:Ltibehi:evt=:¥:n£Sten

ízeïáiT:?äd!pbáJ:i;.|äïi|e`vo=Stäí?;tLe2n(tabe|
71). Bij hogere dichtheden ligt het zwaar-
tepunt van de concentratie in het noorden

Tabel 71  Geldrop 3-2 0ost: oppervlakte van de verspreiding bímen
de versdillende frequentieli].nen van het totaal aantal vondsten en
de werktuigen.

1       0p de opgravingstekening van vlak l of het bovenste niveau worden artefacten van
Wommersom-kwartsiet vermeld in het noordelijke gedeelte, in de gridceuen: 514-110 (1), 514-112 (1),
516-111 (5), 516-112 (1), 517-109 (1), 517-110 (1), 517-112 (1). Mogelijk is er een relatie met een bladspits die
oostelijk, in het gebied (523-109) van Geldrop 3-3 is aangetroffen. Op deze site wordt in het volgende artikel
ingegaan. Tijdens het onderzoek in 1986 zijn in de omgeving nog 4 artefacten van Wommersom-kwartsiet
aangetroffen i.7i si.f% in de A2-horizont, tussen 23.02 en 23.04 m +NAP.

2        De gemiddelde dichtheid met uitzondering van de vondstloze cellen bedraagt 64.67 (s=105.9).
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®   houtskool

®   vuursteen

•      kwQrtsiE>t
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Fíguur98Geldrop3-20ost:frequentielijnenvanhettotaalaantalvondstenperm2inrelatietotde
grondsporen met houtskool, opeenhopingen van vuursteen en blokken kwartsiet.

en de vorm wordt cirkelvormig tot vier-
kant. De grootste dichtheid, de 340 frequen-
tielijn, heeft een enigszins zuidwest-noord-

::=togpepo::;Ïatik::dve£Ï.%e=gïtgtiebve:r7T,Tet
Hoewel de vondstlocatie van 5756

vondsten is opgetekend, kan maar van de
ongeveer de helft (2303) bepaald worden
wat het bijbehorende artefact is. Dit komt
doordat een groot aantal vondsten onge-
nummerd en soms dubbelgenummerd is.
Er is echter een wezenlijk verschíl tussen
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werktuigen en het afval. Van de 399 werk-
tuigen is van 316 (79.2% ) de locatie bekend
(tabel 70). Tussen de werktuigcategorieën
bestaan er echter ook verschillen, vooral
van de geretoucheerde en gekerfde artefac-
ten is de ligging vaak niet opgetekend. Van
slechts 35.4% van het vuursteen afval is de
ligging bekend (tabel 70). Bij het afval geldt
vooral de grootte van het artefact: hoe gro-
ter het artefact des te groter is de kans dat
de locatie op de plattegrond kan worden
teruggevonden.



ARCHEOLOGJE, NO.7, 1996

®  houtskool

® vuursteen

•   kwQrtsiet
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Figu.ir99Geldrop3-20ost:frequentielijnenvanhetaantalwerktuigenperm2inrelatietotde
grondsporen met houtskool, opeenhopingen van vuursteen en blokken kwartsiet.

h totaal bevatten 61 gridcellen
werktuigen, de gemiddelde dichtheid per
gridcel voor de gehele site bedraagt 3.43

;Sv=e4r.?:):.a?eea:[e:#8.e£hm¥:t:bveeïr;¥)r.ebde

verspreidingvan1werktuigperm2ver-
toont (fig. 99) een sterke gelijkenis met de
ovale verspreiding die is vastgesteld bij de
5d::Thdesït:nvË:r3%íedrckei(íggigp8!i'B±2e::r.

1       Dit gemiddelde is berekend voor de 92 gridcellen, de dichtheid met uitsluiting van de cellen zonder
vondsten bedraagt 3.55 (s=4.78).
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aanta
aantal gridcel. gem.1 gem. 2 gem. 3 max.

SpitsBoorStekerSchrabberAfgeknotGeretoucheerdGekeTfd 108 40 2.7 1.77 1.17 16
4 4 1 0.07 0.04 1

25 18 1.39 0.41 0.27 3
48 29 1.66 1.27 0.52 4
58 32 1.81 0.95 0.63 4
63 32 1.97 1.03 0.68 6

4 3 1.33 0.07 0.04 2

schuift de verspreiding naar het noorden

::pïi'vïai:::í8e3=?7e58i°2n(:eb¥;;;.mDeet:::.
spreiding van 10 werktuigen per gridcel is
vrij grillig, de grootste dichtheid ligt in het
noordoosten van dit gebied (fig. 99). De
meeste werktuigen (n=28) liggen in gridcel
518-108. In tabel 72 zijn enkele karakteris-
tieken van de ruimtelijke spreiding van een
aantal werktuigcategorieën aangegeven.

In het gebied van Geldrop 3-2 0ost zijn ook
een aantal grondsporen aangetroffen die
houtskool bevatten en mogelijk het restant
zijn van toenmalige vuurhaarden (fig. 99).
Uit etno-archeologisch onderzoek (oa.
Binford 1983, O'Comell e£ flJ. 1991, Yellen
1977) blijkt dat vuurhaarden een belangrij-
ke rol spelen in de ruimtelijke organisatie
en de uitvoering van activiteiten in een site.
De identificatie van vuurhaarden is daar-
mee van belang voor een juiste interpreta-
tie van de vondstverspreiding.

Van de zes grondsporen met houts-
kool hebben de sporen 1-4 een ronde tot

SPoor
Vorm

in vlak afmeting inhoud
1 rond/ovaal d am.:   28-33cm houtskool

d epte: 23 cm
2 onregelmatig/ d am.:   45-48cm houtskool

ovaal d epte:  21  cm 1 9 artefacten
3 onregelmatig/ d 1,J„houtskoolam..         -       Cm

ovaal d epte: 23 cm 2 artefacten
4 rond d am.:   23-24cm houtskool

d epte: ? 2 ariefacten
5 halvemaan d am.:   1040cm houtskool

d epte:  ? 3 artefacten
6 ovaal d am.:   7-18cm houtskool

d epte: ?
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Tabel 72  Geldrop 3-2 0ost: enkele karakteris-
tieken van de spreiding van de werktuigen:
gem. 1 = gemiddelde aantal over de cenen waar-
in de categorie voorkomt, gem. 2 = gemiddelde
aantal over de cenen waar werktuigen voorko-
men (n=61), gem. 3 = gemiddelde aantal over
de gehele site (n=92), max. = maximale aantal
van de categorie per gridcel.

ovale vorm met een diameter die varieert
van 23 tot 48 cm (figuu 99 en lm, tabel 73).
Spoor 6 is eveneens ovaal, maar het opper-
vlak is gering en het houtskool verspreid.
Spoor 5 heeft de vorm van een halvemaan
met een maximale afmeting van 40 cm. De
doorsnede is alleen van de sporen 1-3 be-
kend (fig. 100), de diepte varieert van 21 tot
23 cm (tabel 73). Met uitzondering van
spoor 4 zijn alle sporen in 1961 pas in het
tweede opgravingsvlak waargenomen. Uit
een profiel waarin drie sporen zijn inge-
tekend (fig. 77, profiel A), kan opgemaakt
worden dat de sporen in het tweede op-
gravingsvlak corresponderen met de on-
derkant van de B-horizont of bovenkant
van de B/C-horizont. Spoor 4 was al in het
eerste vlak zichtbaar, vermoedelijk in de
A2-horizont of bovenkant van de B-hori-
zont. Vergehjkenderwijs is de bodemop-
bouw rond de sporen 1-3 (fig. 100) uni-
form; de houtskoolrijke vulling van het
spoor hangt telkens onderaan de B-hori-
zont. Spoor 3 (fig. 100, C) is al in de onder-
kant van de B-horizont herkend door aan-
wezi8heid van houtskool. Vermoedelijk
zijn de sporen oorspronkelijk dieper ge-
weest maar is de bovenkant niet meer zicht-
baar door podzolering, vooral door de
vorming van de B-horizont (vergelijk
Groenendijk 1987: 92). Opvallend is dat de
grondsporen niet van invloed zijn geweest
op de bodemvormjng, bv. door uitstulpin-

Tabel 73  Geldrop 3-2 0ost: morfologie van de
grondsporen en geassocieerde vondsten.
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50cM

Fíguur l00  Geldrop 3-2
0ost: grondsporen met
houtskool in het vlak en in
doorsnede: A=Spoor no. 1,
B=spoor no. 2, C=spoor no.
3. Legenda: 1. stuif2md, 2.
humeuze laag, 3. stuifzand
vemengd met gri].s zmd,
4. A2-horizont, 5. B-hori-
zont, 6. B/C-horizont, 7. C-
horizont, 8. houtskool met
zmd, 9. vondst.
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gen van de B-horizont of humusfibers die
de vorm en contouren van de sporen vol-
gen. Hierüt kan afgeleid worden dat de
bodemstructuur van de sporen ten tijde
van de bodemvorming niet meer wezenlijk
verschilde van het omringende sediment.
Wanneer de homogenisatie en gedeeltehjke
vervaging van de sporen door podzolering
representatief is voor de sporen in vlak
twee, ook voor die waar geen doorsnede
van bekend is, en indicatief is voor de
ouderdom, dan kan geconcludeerd worden
dat spoor 4 vermoedelijk van recenter da-
tum is.

Opmerkelijk is de halvemaanvorm
van spoor 5 (fig. 98). Het spoor correspon-
deert met een ronde, relatief dichte concen-
tratie vuurstenen artefacten (n=144) met
een doorsnede van 40 cm (fig. 99, C1) die
ook pas Ín tweede vlak is waargenomen.
Over de verspreiding van de houtskool en
vuursteen in de diepte is geen verdere in-
formatie beschikbaar waardoor de exacte
relatie tussen het grondspoor en de vuur-
steenconcentratie niet bepaald kan worden.
De dichte concentratie vuursteen (C1) be-
staat üt 144 artefacten, van 132 exemplaLren
is het type bekend (tabel 74). Uit de samen-
stening blijkt dat het, met uitzondering van
een geretoucheerde klíng, allemaal afval is.
In vergelijking met de samenstelling van
het afval uit de  gehele site verschilt de in-
houd van deze concentratie significant
(X2=19.644, df=6, geschatte significan-
tie=0.003); afslagen zijn ondervertegen-
woordigd, terwijl kemvemieuwingsstuk-
ken en vooral klingen oververtegenwoor-
digd zijn. Opvallend is dat ruim 55% van

de artefacten uit de opeenhoping gebroken
is. Breuk komt voomamelijk voor bij de
klíngen (78 % ). Een groot aantal van deze
klingen heeft de in paragraaf 9.3.2 genoem-
de breuk waarbij het slagbultgedeelte van
het distale deel is gebroken (fig. 94).

Een tweede concentratie artefacten
(fig. 99, C2) ligt juist ten oosten, op een af-
stand van 25 cm van de eerder genoemde
opeenhopingClï.OokC2ispasvoorhet
eerst in het tweede vlak vastgesteld. Aan
de eigenlijke concentratie met een diameter
van 40 tot 50 cm en 140 artefacten zijn later
in het noorden en oosten een aantal an-
nexen getekend waarin de vondsdichtheid
echter geringer is (n=46)2. Helaas is over de
typologische samenstelling van deze con-
centratie weinig bekend omdat van 140
vondsten er 123 ongenummerd of dubbel-
genummerd zijn (tabel 74)3. Opmerkelijk is
dat in deze concentratie twee zandstenen
met een groef aanwezig zijn.

Uit de verspreiding van de grond-
sporen en de vondsten blijkt dat alle sporen
bimen de verspreiding van 1 artefact per
m2 hggen (fig. 99). In het oosten van de site
hggen de sporen 1 en 3 in een naar ver-
hj:uuTrTtii::nadrd,setfaarcTe#Èeed;:áodosr,d3i:f,vhaet|á

:Ë:grsË;norl3=,he:gce.r:nrigg5.Td¥fgp=.hre:
ligt aan de zuidrand van het gebied met de
hoogste vondstdichtheid, hetgeen wordt
veroorzaakt door de jtrist beschreven c on-
centraties (Cl en C2) vuurstenen artefacten.
Het spoor (5) herbergt 3 onbepaalde vond-
sten. Spoor 6 is vondstloos en ligt in het
noordoosten, op de rand van de frequen-

1        Beide concentraties zijn in l961 door een lijn omcirkeld. De afstand tussen de centra van beide concentraties
bedraagt 60 cm
De annexen driden vemoedelijk op de uitbreiding van de concentratie op een dieper niveau.
Met de infomatie over de samenstelling van de annexen is het niet beter gesteld. Slechts 5 van de 46
vondsten konden achterhaald worden: twee kemvernieuwingsstukken, twee klingen en een fragment bot.
Deze artefacten zijn niet bij de aantallen van tabel 74 opgeteld.
Het gaat hierbij om een gebroken kling en een ongenummerde vondst.
De vondsten bestaan uit een geretoucheerde afslag en kling, 2 kemverrieuwingsstukkken, 6 afslagen, 3
klingen en 6 niet meer te bepalen vondsten. Slechts één artefact is verbrand.
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®  houtskool

® vuursteen
_  pQssencl   verbrQnc]
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Figuur101Geldrop3-20ost:frequentielijnenvanhetaantalverbrandeartefactenperm2enverbran-
de passende artefacten in relatie tot de grondsporen met houtskool en opeenhopingen van vuursteen.

tielijn van 170 per m2 (fig. 98). Een overeen-
komstig beeld toont de verspreiding van de
sporen in samenhang met het versprei-
dingspatroon van de werktuigen (fig. 99).
Alle sporen, met uitzondering van spoor 6,

äËËntiïg:ftpge:bie2?Emé:ts¥o:e#pZ::6
rand en een ander ligt buiten de het ver-
spreidingsgebied van de werktuigen. De
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blokken kwartsiet liggen beide in het oos-
ten van de site (fig. 99), de gebroken blok
hgt ten noorden van spoor 2 op een afstand
van 1 meter tot het centrum van het spoor.
De tweede, afgeronde blok ligt ten zuiden
van spoor 3. De afstand tot het hart van het
spoor bedraagt 8.5 cm.

De grondsporen met houtskool lig-
gen over het algemeen buiten de verspreid-
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concentratie 1 concentratie 2
Afgeknotte kli ng 1

Geretoucheerde kling 1

Steen met groef 2

Decortificatie-artefact 10 1

Kern 1 1

Kernvemieuwingsstuk 12 1

Afslag 60 7
KJing 46 4
Stekersafslag 2
Onbekend 12 123

Tabel 74  Geldrop 3-2 0ost: verdeling van
categorieën artefacten in twee concentraties
artefacten (Cl en C2).

ing van het gecalcineerde vuursteen (fig.
101). Vooral het vrijwel ontbreken van ver-
brand vuursteen in het oosten van de site is
opmerkelijk, in dit gebied sluiten verbrand
vuursteen en de grondsporen met houts-
kool elkaar uit. Het merendeel van het ver-
brande vuursteen ligt in het gebied met de
hoogste vondstdichtheid, met een uitwaaie-
ring naar het zuiden. Het verbrande bot ligt

:|oeorrvhe:::íeá=:tteefaec:::=re=g.ellJnv-
Helaas kan de associatie tussen de

X::fsskï::snp|::1áomog::ndèff-á:fesrpho:e;e=et
staafd worden. De eerder genoemde strati-
grafische argumenten maken het echter
aamemehjk dat er een relatie is met de
vondstverspreiding, een uitzondering hier-
op is spoor 4. De sporen 1, 2 en 3 kunnen
op basis van de vorm en afmeting bestem-
peld worden als haardkuilen (Groenendijk

1987). De aard van de overige sporen met
houtskool is onduidelijk. Wanneer de
plaats van de grootste dichtheid verbrand

pTa=esntipeenr`irf,qcuoer::sephomn:e=r2:fiegx.e|=i)
met een voormalige vuurhaard, dan heb-
ben we vermoedelijk te maken met een op-
pervlaktehaard. Dit type haard dat in het
algemeen ondiep is, wordt zonder rand-
structuur van keien slechts zelden als een
spoor met houtskool herkend (zie
Groenendijk 1987). In de vier gridcellen
waarin de veronderstelde haard is gelegen,
liggen 107 verbrande botfragmenten, wat
82.3% van het totaal is. Daarnaast corres-
pondeert de locatie met de grootste dicht-
heid van het totaal aantal vondsten (fig. 98)
en werktuigen (fig. 99).

Vermoedelijk hebben de onderschei-
de haardkuilen, de onbestemde sporen met
houtskool, de veronderstelde oppervlakte-
haard, de beide dichte concentraties vuur-
steen alsmede de blokken kwaLrtsiet het
raamwerk gevormd dat een belangrijke rol
speelde Ín de organisatie en de uitvoering
van activiteiten in de site.

Een nader inzicht in de ruimtelijke
organisatie en dynamiek van de bewoning
kan geboden worden door locatie van de
passende artefacten. Van de 264 passende
artefacten is van 218 artefacten de ligging
bekend. De passende artefacten kunnen

:gï:álËg:f,rndeenn,íË.e:g2i:vDe?vdeor:rhl-o8
dingslijnen strekken zich nagenoeg uit over
de gehele site. h navolging van Cziesla
(1986, 1990) kan de lengte van de 108 ver-
bindingslijnen in vier klassen worden inge-
deeld: korte (tot 0.50 m), middellange

1        Het begrip verbindingslijn is gedefinieerd door cziesla (1986:258-260). Bij opeenpassingen worden de
artefacten in volgorde van afslaan met elkaar verbonden. In de kartografische weergave worden niet alle
artefacten die onderling passen met elkaar verbonden. Een opeenpassing wordt alleen met een
verbindingslijn aangegeven als het artefact in technologische zin past @v. artefact met slad)ult past op het
artefact met het slagbultnegatief). De verbindingslijn wordt bij een opeenpassing van een pijl  voorzien,
deze verwijst naar de afbouwrichting (van de buitenkant naar de binnenkant) van een kern. Bij gebroken en
verbrande artefacten wordt iedere passing weergegeven door een verbindingslijn, echter zonder pijl.
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Figiiur 102 Geldrop 3-2 0ost: Overzicht van de passende
artefacten.
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0-1     1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9   9-10
afstand in m.

EE gebroken   | afgeslagen EE verbrand

(0.51-2.10 m), lange (2.11-4 m) en zeer lange
( 4 m).

In de site Geldrop 3-2 0ost zijn er
66 1ijnen die afgeslagen artefacten verbin-
den. De lengte varieert van s cm tot 9.18 m
en de langste strekt zich trit tot ver ten noor-
den van de site (fig.102). De gemiddelde af-
stand bedraagt 2.34 m (s=2.09 m), ruim 57%
ligt binnen een afstand van 2.10 m van el-
kaar. De verbindingslijnen van gebroken
artefacten zijn in aantal geringer (n=34) en
in afstand korter dan die van de afgeslagen

Figuur 103  Geldrop 3-2
0ost: Vergelijking van
de lengte vm verbin-
dingslijnen naar type
breuk.

artefacten (fig. 103). De lengte varieert van
3 cm tot 5.30 m; de gemiddelde afstand be-
draagt 1.42 m (s=1.41 m). Ruim 79% ligt bin-
nen een afstand van 2.10 m van elkaar. Er
zijn s verbindingslijnen van verbrande arte-
facten, de gemiddelde afstand bedraagt
0.69 m (s=0.40 m). De verbrande passende
artefacten liggen tussen 12 cm en 1.40 m
van elkaar. In figuur 104 is de lengte van de
verbindingslijnen naar type breuk grafisch
samengevat.

<50                 51 -210            211 -400

afstand in cm.
>400

EE gebroken   | afgeslagen EE verbrand
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Fíguur l04  Geldrop 3-2
0ost: afstanden van de
verbindingslijnen tus-
sen passende artefacten
naar type breuk (afge-
slagen=66,  gebro-
ken=34, verbrand=8).
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Essentieel bij de interpretatie van de
verbindingslijnen is de vraag hoe de pas-
sende culturele resten over de site ver-
spreid raken. Een indruk hiervan kan ver-
kregen worden door experimenteel archeo-
1ogisch onderzoek. Zo blijkt uit experimen-
ten met het bewerken van vuursteen dat de
vorm van de verspreiding van artefacten
ondermeer bepaald wordt door: de hoeveel-
heid afgeslagen artefacten, de hoogte van
de handen van de bewerker boven de
grond, de manier waarop de kem wordt
vastgehouden en de toegepaste techniek.
De afstand waarover de afgeslagen artefac-
ten verspreid raken, beperkt zich in het al-
gemeen tot 2 m, veelal tot slechts 1 m
(Barton & Bergman 1982, Fisher e£ ¢J. 1979,
Cziesla 1990). Verbrande artefacten liggen
over het algemeen op korte afstand van el-
kaar. Uit experimenten blijkt dat bij de ver-
branding van vuursteen de fragmenten tot
maximaal 1.5 m wegspringen (Bolus
1992:40).

Er zijn mij geen empirische gege-
vens bekend over afstanden waaLrover ge-
broken artefacten verspreid raken. Maar
vermoedelijk liggen die bimen de afstand
van afgeslagen artefacten bv. als de breuk
is veroorzaakt door de productie van arte-
facten.

De afstanden die door experimen-
ten bekend zijn geworden geven echter de
situatie weer van de productie van artefac-
ten en gebruik ter plaatse. Er zijn echter een
groot aantal factoren die bijdragen aan de
verdere verplaatsing van artefacten (CaLrr
1984, Schiffer 1976, Stevenson 1991).

Zonder ütputtend te willen zijn, kunnen
de volgende factoren worden onderschei-
den die samenhangen met de bewoning,
het verlaten van de nederzetting en de fase
daama (post-depositioneel) :

1. tijdens de bewoning:
1. antropogeen: intentioneel
- verplaatsing van bruikbare artefacten @v. halfprcL

duct(en) en werktuig(en) die van de plaats van pro-
ductie naar een andere plaats worden meegenomen
voor gebruik of opslag (Stevenson 1982).
- verplaatsing van `onbruikbare artefacten: weg-

gooien en wegschoppen van individuele artefacten

:;9::ts:::ret::ovnï#ereamtanen(Cycomeiistfli
2. antropogee" niet intentioneel

igd8°5:rvrL::di°Ë:nmTLnd:9S;t3e)í:::fr°s::=G::ïe=ieflr']ad
@v. brandhout, huiden, jachtbuit), en spelende kin-
deren (Stevenson 1991)
3. dierlijk: niet intentioneel
- aanwezigheid van huisdieren @v. honden)

11. na de bewoning
1. antropogeem intentioneel
-bij herbewoning wordt de site gedeeltelijk schoon-

gemaakt Q)v. de woning, vuurhaard)
- het gebruik van de site als winplaats voor steen

(vuursteenmijn;CarT1984,Hayden1979)3
2. antropogeem niet intentioneel
- herbewoning of gebruik van de site
3. biotisch:
~ dieren die de site bezoeken uit nieuwsgierigheid of

voedsel zoeken @inford 1981), gravende dieren

(Stein 1987, Wood & Tohnson 1978)
-planten, bomen, boomvallen (Wood & }ohnson

1978)

1       Een combinatie van de factor l en 2 treedt ook op bij het verlaten van de site wanneer bruikbare inaterialen
worden uitgezocht.

2       Villa & Coutin (1983) hebben tijdens een experiment dat 36 dagen duurde, vastgesteld dat de maximale
afstand 85 cm bedraagt. Een experiment uitgevoerd door Gifford-Gonzales st fll (1985) gedurende twee uur
intense betreding van een zandige, losse ondergrond leverde een maxirnale horizontale verplaatsing van
2.5 m op.
Volgens Hayden (1979) zijn verlaten sites een uitmuntende bron voor grondstoffen.
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afgeslagen gebroken verbrand
korimiddellanglangzeerlang 7 10 3

31 17 5
20 4

8 3
TOTAAL 66 34 8

4. abiotisch:
-afspoeling,wind(Shelly&Nials1983)ï,water,

vorst (opvriezen; Johnson & Hansen 1974), zwaarte-
kracht (Rick 1976) en @os)branden

Door de beperkte kwahteit van de
gegevens over de rümtelijke spreiding, is
het moeilijk om de processen die na het ver-
1aten van de site zijn opgetreden te achter-
halen. Met uitzondering van een dunne
spreiding van artefacten van Wommersom-
kwartsiet, zijn er geen indicaties dat de site
is herbewoond. Het ontbreken van verbin-
dingslijnen met omringende sites geeft aan
dat er voor wirming van vuursteen uit de

:1e:=elaï|o:eè-n2ao=s;|:Zï:;:nhze|;nofË:ogtirti:-
sche en abiotische processen hebben onge-
twijfeld een rol gespeeld, maar die zijn rúet
(meer) meetbaar in het horizontale ver-
spreidingspatroon. Een aanwijzing voor
een post-depositionele abotische invloed is
te vinden bij de verbrande artefacten. Enke-
le passende verbrande artefacten liggen
dichtbijeen aan de rand van de site (gridcel
517-101 en 513-107; fig. 101). Deze kunnen

¥ËZ:n°Pbrandennahetverlatenvmde
Voor een nader inzicht in de rümte-

1ijke organisatie en het gebruik van de site
ten tijde van de bewoning wordt onder-
scheid gemaakt tussen verbindingslijnen
die korter zijn dan 2.10 m en die langer zijn

Tabel 75  Geldrop 3-2 0ost: afstandsklassen van
verbindingslijnen naar type breuk.

dan 2.10 m. Op basis van de eerder genoem-
de experimenten wordt aangenomen dat
de korte en middenange (2.10 m) lijnen glo-
baal de locatie van productie en gebruik
van de artefacten weerspiegelen. De lange
en zeer lange verbindingslijnen, dwz. die
langer zijn dan 2.10 m, zullen eerder wijzen
op de verplaatsing van artefacten.

Ruím 67% (n=73) van de verbin-
dingslijnen is korter dan 2.10 m (tabel 75).
De passende werktuigen liggen in 73.7%
(n=14) van de gevallen binnen 2.10 m, het
afval in 66.3% (n=59). Deze korte en mid-
dellange verbindingslijnen van zowel het
afgeslagen (fig. 105) als het gebroken afval

íïegálvo£Ï5gg::::t:ïpeegre=d2.bD=be=h:ágdee-
2.10 m gelegen passende werktuigen bevin-
den zich alle binnen de frequentielijn van
25artefactenperm2.Eenuitzonderingzijn
twee paar passende werktuigen rond de
zuidoostelijke haardkuil (spoor no. 2; fig.
107, no. 5 en 6) en twee passende gere-
toucheerde klïngen in het noorden van de
site (fig.107, no. 7). De verbrande passende
artefacten liggen hoofdzakelijk in het cen-
trum van de site, in of aan de rand van de
grootste concentratie verbrand vuursteen
(fig. 101). De onderlinge afstand bedraagt
altijd minder dan 1.50 m (tabel 75).

Ook de langere (2.10 m) verbin-
dingslijnen van het afval liggen voorname-
hjk bimen de frequentielijn van 25 artefac-

1        Shelly & Nials (1983) rapporteren voor een licht glooiende helling afstanden tot l m.
2       Dit sluit uiteraard riet uit dat ter plaatse verzameld steenmateriaal naar elders vervoerd kan zijn.
3       Het houtskool dat in l986 in het vlak is aangetroffen en vermoedelijk niet van hoge ouderdom is (zie

paragraaf 9.1), alsmede de concentratie houtskool in Geldrop 3-2 West zouden hierop kunnen wijzen.
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ten per m2 (fig. 108). Een aantal ligt er ech-
ter buiten; in het zuiden van de site zijn het
merendeels artefacten die onderdeel zijn
van passingen met meer dan vier artefac-
ten. In de overige windrichtingen zijn het
enkel en alleen kemen met passende arte-
facten (fig. 109). Vijf passende werktuigen
liggenverderdaLn2.10muiteenï.

Slechts één grondspoor met houts-
kool, spoomummer 2, bevat een artefact
dat past aan andere artefacten. Het is onder-
deel van een passing met 10 artefacten
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v u u r s t E> e n
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•      schrQk)ber

steL<er

|     geretoucheerc}   o`rtef Qct
i      Qf`geL<not   Qrtef`Qct

1    kern
v'    stekerQf slo`g
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--   gebroken
-.....    verk)rQnc]

Figuur l05  Geldrop 3-2
0ost: Verbindingslijnen
die korter zijn dm 2.10
m tussen afgeslagen ar-
tefacten die tot het afval
behoren.

waarvan ook een boor onderdeel is (fig.
107, no. 1, en fig. 108). Een kenmerk van
deze passende reeks is dat vrijwel alle arte-
facten meer dan 2.10 van elkaar verwijderd
hggen. Eén van de artefacten is ook in vuur-
steenconcentratie 2 terechtgekomen. Een re-
latief groot aantal verbindingshjnen is vast-
gesteld in de vuursteenconcentratie 1, waar-
binnen 21 artefacten passen2. Daamaast
gaan er vanuit de concentratie verbindings-
lijnen naar het noorden en het oosten (fig.
110). De afstanden naar het noorden

1        Het zijn twee stekers, een geretoucheerde kling, een afgeknotte kling en een boor.
2       De exacte locatie van de artefacten binnen de concentratie is riet bekend omdat alle onder hetzelfde

vondstnummer (1835) verzameld zijn.
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variëren van 1.10 tot 4 mï. Naar het oosten
bedraagt de afstand ca. 4 m. Op grond van
de inhoud van concentratie 1, dwz. veel ge-
broken afval, en de lengte van de verbin-
dingslijnen met artefacten buiten de con-
centratie, kan deze opeenhoping geïnter-
preteerd worden als een dump van afval-
materiaal. Hoewel de aanwijzingen hier-
voor beperkt zijn, is eenzelfde interpretatie
waarschijnhjk voor concentratie 2. De aan-
wezigheid van een artefact uit de samen-
stelling van 10 artefacten die over relatief
groot gebied verspreid zijn, alsmede een
verbrand artefact zijn hiervoor een indica-
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1    kern
v'     stekerQf`slQg
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-.....    verbrQnc*

Figuur l06  Geldrop 3-2
0ost : Verbindrigslijnen
die korter zijn dan 2.10
m tussen gebroken arte-
facten die tot het afval
behoren.

tie. Het verbrande artefact is onderdeel van
een samenstelling van een verbrande afge-
knotte kling die vanuit het gebied met de
hoge dichtheid verbrande artefacten, over
een afstand van 2.60 m in züdelijke rich-
ting verplaatst is (fig. 101).

De verbindingslijnen die langer zijn
dan 2.10 m (fig. 108 en 109) düden moge-
1ijk op het transport of het weggooien van
één of enkele artefacten, danwel het storten
van meerdere artefacten. Zonder aanvul-
lend onderzoek, bv. een gebruikssporenon-
derzoek van de artefacten, is het moeilijk
uit te maken welke van de individuele arte-

1       Het gaat hierbij om de passing met een afgeknotte kling, een kem en eenkling.
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facten zijn weggegooid of elders zijn ge-
bruikt. In vuursteenconcentratie 1 en ver-
moedelijk ook in concentratie 2 zijn meer-
dere artefacten gestort.

Op grond van de verspreiding van
het totaal aantal vondsten, de werktuigen,
de onderscheide elementen (vuurhaarden
ed.) en de verbindingslijnen tussen passen-
de artefacten, kan de site in vier zones inge-
deeld worden (fig. 111). De onderscheiden
zones zijn: 1. centrale haard, 2. centrale
haardzone, 3. perifere haardenzone, 4.
dmp-zone.

1. Centrale v.u:urhaard
De dichte c oncentratie verbrand vuursteen
en gecalcineerd bot, alsmede passende ver-
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Figuur 107  Geldrop 3-2
0ost: Verbindingslijnen
tussen passende werk-
tui8en.

brande vuurstenen artefacten (fig. 101) zijn
een indicatie dat hier vermoedelijk een op-
pervlaktehaard heeft gelegen. De ligging te
midden van een gebied met de grootste
werktuigdichtheid, maakt het waarschijn-
1ijk dat de haard een domestieke functie
heeft gehad.

2. Centrah haardzone
Deze zone ligt rondom de centrale haard
(fig.111). Samen met de centrale haard be-
vat deze zone de meeste werktuigen
(n=185; tabel 76). Alle categorieën vuur-
stenen werktuigen zijn hier aanwezig,
waarbij spitsen de grootste categorie (41 % )
vormen. De grootste werktuigdichtheid (10
per gridcel) ligt in het noordelijke gedeelte
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zone  1&2 zone 3 zone 4
N .' N O/o N %

Spi'sBoorStekerCombinatiewerktuigSchrabberAfgeknotarleíactGeretoucheerdarlefactGekerídartefactSteenmetgroefSlagsteen 76 41.1 11 20.4 16 29.1
3 1.6 1 1.8

10 5.4 8 14.8 5 9.1

1 0.5
31 16.8 3 5.5 8 14.5
29 15.7 14 25.9 11 20
34 18.4 16 29.6 10 18.2

1 0.5 1 1.9 1 1.8

3 5.5
1 1.9

TOTML 185 100 54 100 55 100

van de haard en in een zone van 1 m rond-
om de haard. Langs de noord- en west-
grens van de centrale haardzone neemt de
werktuigdichtheid over het algemeen af tot
1-3 exemplaren per gridcel. De geringe af-
standen (2.10 m) tussen werktuigen die pas-
sen aan andere artefacten, zoals, schrab-
bers, stekers, afgeknotte en geretoucheerde
klingen zijn een indicatie dat deze werk-
tuigen hier vervaardigd, vemieuwd en/ of
gebruikt zijn. De drie gebroken passende
schrabbers (fig. 107 no. 8, 9 en 10) 1iggen alJ
tijd tussen 0.75 en 1.1 m van elkaar. De ver-
bindingslijnen van de passende boor (fig.
107 no. 1) wijzen op relaties met de andere
zones bínnen de site.

Op een afstand van 75 cm ten wes-
ten van de centrale haard ligt een langwer-
pige verspreiding van artefacten die langer
zijn dan 60 mm (fig.112)]. Het is mogelijk
dat deze grote artefacten daar zijn neerge-
gooid om de directe omgeving van de
haard vrij te houden van artefacten die hin-

Í?=ïák2.aBj?hbaiív:evre¥pa|=gidge:=o:íí|ema-
teriaal bimen de zone, wordt het gebied on-
derhouden door de afvoer van voorwerpen

Tabel 76  Geldrop 3-2 0ost: Verdeling
van de categorieën werktuigen over
de onderscheide zones: zone 1 & 2 =
centrale haard en haardzone, zone 3 =
perifere haardenzone, zone 4 = dump-
Zone.

naar gebieden buiten de centrale haardzo-
ne (Stevenson 1991). Een voorbeeld hier-
voor is de kem die ten noorden van de site
hgt en op basis van de passende artefacten
in de centrale haardzone bewerkt lijkt te
zijn (fig. 102). Op andere vormen van trans-
port van materiaal uit deze haardzone
wordt ingegaan bij de bespreking van de
dumpzone.

Uit etnografisch en etno-archeolo-
gisch onderzoek (oa. Binford 1983, O'Con-
nell e£ fl/. 1991, Yellen 1977) blijkt dat zone
rond de centrale haard het centrum is van
sociale activiteiten en huishoudelijke be-
zigheden zoals de bereiding en consumptie
van voedsel, alsook de vervaardiging en on-
derhoud van werktuigen, kleding en an-
dere uitrusting. Een centrale functie en een
intensief gebruik komt ondermeer tot uit-
drukking in de grote vondstdichtheid. Een
andere aanwijzing voor intensief gebruik is
mogelijk aanwezig in profiel 8 (fig. 77) dat
de centrale haardzone aan de oostkant van
de haard doorsrijdt (fig. 76). In de gridcel-
len 519-109 en 519-108 zijn de vondsten
over een naar verhouding grote diepte ver-
spreid, hetgeen het gevolg kan zijn van het

1        De keuze voor artefacten die groter zijn dan 60 mmwordt ingegeven door de kwaliteit van de
archeologische gegevens. Eerder is al opgemerkt dat er een relatie is tussen de grootte van het artefact en de
kans dat deze op de plattegrond is opgetekend. Van de 111 artefacten die groter zijn dan 60 iim, is van 96
de lcx=atie bekend.
In Binford's termen zou het een foss zo7# kunnen zijn q3inford 1983). Helaas is het niet mogelijk om vast te
stellen of de directe omgeving van de haard wordt gekenmerkt door kleine artefacten (d7iop zo7.!e), de
kleinere artefacten zijn veelal ongenummerd.
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ï|:eeáïïdigrondlopen(frflmp'C.„g,inditge-

3 . Perifere haardenzom
Deze zone ligt ten oosten van de centrale
haardzone en de dumpzone (fig. 111). Be-
halve drie haardkuilen en twee blokken
kwartsiet, zijn in deze zone 54 werktuigen
aanwezig (tabel 76). Bij de werktuigen over-
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Figuur l08  Geldrop 3-2
0ost : Verbindingslijnen
die langer zijn daLn 2.10 m
tussen afgeslagen artefac-
ten.

heersen de afgeknotte en de geretoucheer-
de artefacten. De meeste werktuigen liggen
in de omgeving van spoor 2 (fig. 99). Op-
merkelijk is dat de passende werktuigen
meestal op een korte afstand van een haard-
kuil 1iggen (fig. 107, no. 5, 6 en 11). De lan-
ge verbindingslijnen van afgeslagen arte-
facten (2.10 m) hggen vooral ten zuriden
van de rniddelste haardkuil (fig. 108), de

1        De relatief grote spreiding in diepte kan ook het gevolg zijn van bioturbatie. Door de achtergelaten
organische resten @v. slachtafval, houtskool) kan de bodem locaal verrijkt zijn met mineralen, de verrijkte
bodem is een  aantrekkelijke plaats voor planten en bodemfauna. Zowel planten @v. wortelgangen) als
dieren @v. graafgangen) kunnen eveneens verantwoordelijk zijn voor de relatief grote verticale
verplaatsing (Wood & Johnson 1978). De locale verrijking van de bodem en/ of de structuurverandering
van de ondergrond door rondlopen kan ook de oorzaak zijn dat de humusfibers onder de Rhorizont ter
plaatse sterker ontwikkeld zijn (fig. 77, profiel 8).
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kortere ook de Ín de omgeving van de zui-
delijke haardkuil (fig. 105). De zwarte vuur-
steensoorten (517 en 531) komen vooral in
dit gebied voor, met een duidelijke opeen-
hoping tussen de middelste en zuidelijke
haardkuil (fig. 113). Decortificatie-artefac-
ten en verbindingslijnen van minder dan
2.10 m zijn een indicatie dat tenminste een
gedeelte van de zwarte vuursteen ter
plaatse is bewerkt. Een deel van de cluster
artefacten uit zwarte vuursteen overlapt
met de artefacten die groter zijn dan 60 mm
(fig. 112). De verbindingslijnen vanuit de
concentratie grote artefacten laten zien dat
er een relatie is met de andere zones. Een
tweede opeenhoping grote artefacten ligt
tussen de middelste haardkuil en een blok
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Fíguur l09  Geldrop 3-2
0ost: Verbindingslijnen
die lmger zijn dan 2.10
m tussen gebroken arte-
facten die tot het afval
behoren.

kwartsiet. Het is mogelijk dat de steen heeft
gediend als zitsteen bij de haardkuil. Een-
zelfde functie kan toebedacht worden aan
de blok kwartsiet ten zuiden van de zuide-
1ijke haardkuí1 (spoor 3). Hoewel het op-
merkelijk is dat deze steen in een vondst-
arm gebied ligt (fig. 98), terwijl de werk-
tuigen zich aan de noordkant van de haard-
kufl bevinden (fig. 99 en 107). In de omge-
ving van de noordelijke haardkuil zijn nau-
welijks vuurstenen artefacten vastgesteld
(fig. 98).

Een vergelijking tussen de werktuig-
samenstelling in deze zone en de centrale
haard en haardzone, toont een significant
verschil (X2=23.95, df=8, geschatte signifi-
cantie=0.0023). h de perifere haardenzone
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zijn meer afgeknotte en geretoucheerde
artefacten aanwezig dan verwacht,. het aan-

S:Ïpcïí:f.nHe=t::h;=::secrf];äh#aetrddem
enigszins afgezonderde locatie van de
haardkuilen en de specifieke samenstening
van het assemblage werktuigen gerelateerd
kan worden aan perifere activiteiten. Wan-
neer er een samenhang is tussen de vond-
stverspreiding en de haardkuilen, dan kan
worden aangenomen dat de verschillende

::.`.),

®
h o u t s Lt o o 1

vuursteen

•      L<wQrtsiet

1       k,oor`

•      schrQk)k)er

'    steker
|     geretoucheerc}   o`rtef Qct
i     Qf`geknot   Qrtef Qct
1    kern
/    stekerQf`sloig

>   Qf geslQgen
--   gek)roken
-....   verk)ro`nd

Figuu ll0 Geldrop 3-2
0ost: Verbindrigslijnen
tussen passende arte-
facten in relatie tot vuur-
ste enconcentratie 1.

haardkuilen geen gelijkaardige functie heb-
ben gehad.

4. Dumpzone
De zuidkant van de site kan vooral een

wïacrti:j:egtee::C#írsd;enstaoL:t2:Ëe8ne:Lid.
wijzing voor het achterlaten van een rela-
tief grote hoeveemeid artefacten is aanwe-
zig in de vuursteenconcentraties 1 en 2. De
inhoud van concentratie 1 (C1) duidt erop

1      9opovrï:e=ánl :fadtelïo::erreec;Ï::eit: dffegceeË:Ï: Ïi=gde:Í6c7e-:t5rdï*lä:1:á:aEïnhx9-:Ë::ffgeereeftha=ddeaT;ente

verschil niet signifiant is.
2       0ngetwijfeld is hier ook een aanzienlijke hoeveelheid organisch materiaal naar toe gebracht.
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dat daar een hoeveelheid afval is gedumpt
die is vrijgekomen bij de bewerking van
één of meerdere kemen. Hierdoor passen
bimen de opeenhoping een naar verhoud-
ing groot aantal artefacten. De geringe
gemiddelde lengte van de artefacten (25.7
mm) en de relatief grote standaarddeviatie
(13.3 mm) zijn een aanwijzing dat het ge-
dumpte materiaal niet op grootte is geselec-
teerd. Zo zijn er vijf artefacten aanwezig
die groter zijn dan 60 mm en niet passen
aan andere artefacten. Op grond van de
verbindingslijnen van passende artefacten
kan  geconcludeerd worden dat de gestorte
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Figuur lll  Geldrop 3-2
0ost: zonering van de
site.

artefacten voomamelijk uit de centrale
haardzone afkomstig zijn (fig. 110). Opval-
lend is ook dat de dump Cl aansluit bij de
relatief dichte verspreiding van grote arte-
facten in de centrale haardzone (fig. 112),
laatstgenoemde is in verband gebracht met
het opruimen van de het gebied langs de
haard. De relatie tussen concentratie 1 en
het halvemaanvormige grondspoor met
houtskool (spoor 5) laat verschillende inter-
pretaties toe. Ten eerste kan het gaan om
een vuurhaard waarin laLter een hoeveel-
heid vuursteen gedumpt is. Een tweede mo-
gelijkheid is dat er eerst houtskool is ge-
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duinpt en daama vuursteen. Door het ge-
ringe aantal aLrtefacten in de houtskool is
het rúet waarschijnlijk dat de dump van
houtskool en vuursteen gehjktijdig heeft
plaatsgevonden.

Vuursteenconcentratie 2 is ver-
moedelijk ook een dump. Opmerkelijk is
de aanwezigheid van twee zandstenen met
een groef, een derde ligt op geringe af-
stand. De aanwezigheid van een verbrand
artefact dat past aan een reeks verbrande
artefacten (fig. 93, no. 2) uit de centrale
haardzone en het voorkomen van elf frag-
menten verbrand bot in de gridcel waarin
concentratie 2 gelegen is, kunnen er op wij-
zen dat hier afval uit de centrale haard
en/of haardzone is gedumpt. Het verloop
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van de frequentielijnen van verbrand vuur-
steen in zuidelijke richting, vanuit de cen-
trale haard gezien, is vermoedelijk ook een
indicatie voor de uitruiring van de vuur-
haard (fig.101). Genoemde waamemingen
zijn in overeenstemming met de conclusies
van O'Connell e£ flJ. (1991:67); deze auteurs
verinelden dat het afval uit activiteitsge-
bieden en de asresten uit haarden vaak
langs de rand van een activiteitsgebied wor-
den gedeponeerd.

In het zuidelijke gedeelte van de
dumpzone zijn vrijwel uitsluitend verbin-
dingslijnen aanwezig die langer zijn dan
2.10 m hetgeen een aanwijzing is dat er (in-
dividuele) artefacten zijn neergegooid. De
oriëntatie van de verbindingslijnen doet
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vermoeden dat deze zowel uit de perifere
haardenzone als de centrale haardzone af-
komstig zijn.

h de dumpzone zijn 55 werktuigen
voorhanden (tabel 76). Spitsen zijn de belan-
grijkste categorie werktuigen, gevolgd door
respectievelijk afgeknotte en geretoucheer-
de artefacten. Omdat het een dump is, kan
men veronderstellen dat de samenstelling
van het assemblage werktuigen gelijkenis
vertoont met de inhoud van de centrale
haard, centrale haardzone en perifere haar-
denzone. Dit is echter niet het geval, er
bestaan zelfs significante verschillen
(X2=|5.110, df=9, geschatte significan-
tie=0.088). In de dumpzone is het aantal
spitsen lager dan verwacht en zandstenen
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;teere=2o::á:|p7aes:e5n3á:
artefacten van dezelfde
soort.

met groef komen exclusief hier voor. Wel
blijken de spitsen in de dumpzone signifi-

;=:?:äirsi#06ï#edË,.T':|äËcdá=e-=
0.0185). Een vergelijking van het assem-
blage werktuigen tussen de dumpzone en

g:epne:fËFfi:=rtid:=:cní£teanb€kzíï::6o2n7t,
df=8, geschatte significantie=0.2237). Het
verschil tussen dump en de centrale haard

=nef?iáaárá=tíkr2eí:Ë?Ë:äo-n8:Èse:=Ï:e=
significantie=0.0732). De onderlinge afwij-
king wordt voomamelijk veroorzaakt door
het aantal spitsen, wanneer de spitsen riet

¥:rfld(#|eo:7:;:äeË9,:irs:hiLnet:ieáv=:---
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tie=0.1518). Dit zou verklaard kunnen wor-
den door de geringe afmeting van de spit-
sen waardoor de noodzaak voor verplaat-
sing minder groot zou zijn. Een altematieve
verklaring zou kunnen zijn dat de spitsen
in de pijlbewapening pas op het einde van
de bewoning zijn vervangen en de urgentie
voor een schoonmaak is verdwenen. Vol-
gens Stevenson (1991:279) wordt er in de
fase dat de nederzetting verlaten gaat wor-
den steeds minder opgeruimd.

Indien het geschetste beeld juist is, zou de
uitruiming van gedeelten van de site een
aanwijzing zijn voor een relatief langdurig
verblijf (Murray 1980). Omdat tijdens een
langere bewoning vaak nieuwe facihteiten
(bv. vuurhaarden) worden aangelegd (Bin-
ford 1983), kan niet zondermeer worden
aangenomen dat de herkende zones alle
gelijktijdig zijn gebruikt. Uit de beschikbare
gegevens kan niet opgemáakt worden of de
centrale vuurhaard en de perifere haarden
gelijktijdig zijn aangelegd. Een groot aantal
lange verbindingslijnen (2.10 m) van afge-
slagen artefacten (fig. 108) verbindt de peri-
fere haardenzone met de centrale haard-
zone op grond waarvan een interactie tus-
sen beide zones aannemelijk is. Bovendien
blijkt een schrabber, die op een decortifica-
tie-artefact van de zwarte vuursteensoort
(fig. 84, no. 15) is vervaardigd en waar-
schijnlijk in de perifere haardenzone is
afgeslagen, in de centrale haard verbrand.
Dit zou een indicatie kunnen zijn dat de
beide gebieden voor een bepaalde periode
gelijktijdig gebruikt zijn. Het gebied waar
materiaal is gedumpt, is ongetwijfeld pas in
gebruik genomen toen het noodzakelijk
werd om bepaalde gedeelten op te ruimen.
De verbindingslijnen van passende artefac-
ten geven aan dat in de dumpzone zowel
artefacten uit de centrale haard, centrale

haardzone als perifere haardenzone zijn
gedumpt. In navolging van Stevenson's
(1991) observatie dat in de fase wanneer de
nederzetting verlaten gaat worden er
steeds minder wordt opgeruimd, zou dat
betekenen dat de artefacten in de dump
alleen een bepaalde fase in de bewoning
weerspiegelen.

Aanwijzingen voor een behuizing
zijn in de site niet aangetroffen. In twee
publicaties (Bloemers e£ ¢J. 1981, Musch
1980) is op een intuïtieve wijze getracht de
ligging van een woning en tent te recon-
strueren. J.E. Musch (1980:166-167) maakt
hiervoor gebruik van de door Bohmers &
Wouters (1962) gepubliceerde plattegrond.
Zijn uitgangspunt vormt de verspreiding
van artefacten, concentraties houtskool en
verbrand bot. Op basis van de afname van

íeeï:=Ísáe.nnrde;.oanks#me::|#,.e,n=1:E.F
vermoedt dat de buitenwand is geïsoleerd
met aarde en ``plaggen''. Musch (1980) ziet
in de door hem gereconstrueerde behui-
zing parallellen met koepelvormige plag-
genworingen die in de winter door de
Samen in Noord-Zweden en Finland be-
woond worden. Een tweede poging is on-
demomen in de publicatie Verzede7i Lfl7icz
(Bloemers, Louwe Kooijmans & Sarfatij
1981 :31). De dichte vondstverspreiding
wordt gerelateerd aan de bínnenruimte van
een tent van Ahrensburg-jagers terwijl de
stukjes verbrand bot de locatie van haard-
plaatsen weerspiegelen. De concentraties
houtskool worden geïnterpreteerd als

:ia:e:D::leqïeäst:V:Ëag:v:i|láo:h:a:::d|Ïuía;tr:-:isg
GrN-6841 8055 ± 75 (Lanting & Mook
1977:37), die echter niet bij de site hoort. De
interpretaties van Musch (1980) en Bloe-
mers ef ¢/. (1981) zij.n gebaseerd op onvone-

1        De door Musch (1980) gebruikte schaal voor de berekening van de afmeting is onjuist. De aheting van de
door hem gereconstrueerde woning bedraagt ca. 9 bij 9 m.

2       Beide concentraties vuusteen (Cl en c2) worden ook aangezien voor haardkuiltjes.
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dige en soms foutieve gegevens die vooral
gebrükt lijken te zijn om een op voorhand
gewenste behuizing aan te tonen.

9.3.4 De datering
De site Geldrop 3-2 0ost kan alleen op stra-
tigrafische en typo-morfologische gronden
gedateerd worden.

Het vondstniveau ligt 20 tot 30 cm
boven een Usselo-bodem in het Jong-Dek-
zand 11. Over het algemeen wordt aangeno-
men dat dit dekzand tijdens het Laat-
Dryas-stadiaal is afgezet. Nadere informa-
tie over de ouderdoni van de dekzandafzet-
ting is afkomstig uit de nabijgelegen
Ahrensburg-site Geldrop/ Me Peels/ 1985
(GE/MP/ 1985; Deeben 1990,1994:19). In
deze site ligt het vondstniveau een tiental
centimeters boven een Usselo-bodem.
Twee vuurhaarden uit de site
GE/MP/1985 zijn gedateerd op 10.®0 ±
110 (GrN-16507) en 10.610 ± 100 (OxA-
2563). Het is echter onduidelijk of de sedi-
mentatie van het dekzand na het Aller®d-
interstaLdiaal over het gehele nederzettings-
terrein gelijke tred heeft gehouden. hdien
dat het geval is geweest, dan zou de site
gedateerd kunnen worden in een latere
fase van het Laat-Dryas-stadiaal, maar
meer waarschijnlijk in het Preboreaal..

Op basis van de typo-morfologische
samenstelling van het vuursteenmateriaal
kan de site toegewezen worden aan verte-
genwoordigers van de Ahrensburg-cultuur
(Taute 1968). De Ahrensburg-cultuur wordt
op basis van de verhouding in het voor-
komen van steilgeretoucheerde elementen,
steelspitsen en microlithische spitsen ver-
der onderverdeeld in groepen of fasen
(Gob 1991, Paddayya 1971, Stapert 1989,
Taute 1968). Geldrop 3-2 0ost zou door het
gebrek aan steelspitsen en het overheersen
van b-spitsen tot de jongere fase van de
Ahrensburg-cultuur gerekend kunnen wor-

1        Zie echter Deeben l988,1995a.
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den. Sommigen (Gob 1991, Stapert 1989)
duiden deze vondstc omplexen aan als Epi-
Ahrensburgien en dateren ze in de eerste
fase van het Preboreaal. Helaas is de voor-

íe:ei:egf:::rwhe8hjvkmsmg::t#de=:::rcï-f.t;.
teringen en is de transformatie van de
Ahrensburg-cultuur naar het Mesolithicum
nog allerminst duidelijk. Men ziet de
Ahrensburg-cultuur nog sterk als een aan-
passing aan vrij koude klimatologische om-
standi8heden waarbij in een toendra of
parkachtige omgeving op kuddedieren

írgesnlïi:rue:)e=nerodnä:,iazaogedk`dï::#=eáben
Street (1991:261, 269) van de Preboreale site
Bedburg-Königshoven (Duitsland) blijkt
dat de bewoners in een landschap met
bossen en open plekken diersoorten als ree,
edelhert en oeros jaagden. De gebruikte
stenen werktuigen zijn nog volgens een
laatpaleolithische (Ahrensburg) traditie ver-
vaardigd. Verder wijst hij er op dat het
grondstofgebruik afwijkt van wat gangbaar
is voor mesolithische sites uit de omgeving.
Desahietterin dateert Street (1991: 261) de
site op basis van de Cï4-dateringen en de
natuurlijke omgeving in het Mesolithicum.
Kortom, een materiële cultuur die in een
laatpaleolithische traditie is vervaardigd
blijkt ook geschikt om ``mesorithische''
omgevingen te benutten. Hieruit kumen
we opmaken dat de studie van de typo-
morfologische kenmerken van de assem-
blages stenen artefacten alleen, weinig
soelaas biedt om de levenswijze gedurende
de Ahrensburg-cultuur en de daarop vol-
gende periode te begrijpen en het cultuur-
proces te analyseren. Omdat het in de zure
zandgronden niet mogelijk is om op basis
van organische resten de levenswijze te re-
construeren, dienen er andere aspecten van
de archeologische gegevens bestudeerd te
worden waarover wel informatie beschik-
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baar is. Hierbij kan gedacht worden aan: de
technologische organisatie, de omvang en
inrichting van de site, de aanwezige cate-
gorieën artefacten in relatie tot de omvang
en structuur van de site en het diachrone
gebruik van het terrein waarop de site ge-
legen is, alsook de locatie en situatie van de
site in het landschap.

9.4 Conclusíe
Het onderzoek van Geldrop 3-2 0ost heeft
een betrekkelijk goede data-set opgeleverd
uit een site die relatief ongestoord is. Door
een aanvullend archeologisch onderzoek in
1986 kon de vondstverspreiding aan de
ztridkant van de site compleet onderzocht
worden. De vondsten die toen uit de stort
van de opgraving uit 1961 zijn gezeefd, ge-
ven een indicatie dat spitsen en vermoede-
1ijk kleine fragmenten van werktuigen in
het assemblage ondervertegenwoordigd
zijn. Desondanks vormen de spitsen de
grootste categorie van de 12 onderscheide
werktuigcategorieën. Hoewel schrabbers
en in minder mate stekers ook nog een be-
langrijk deel van de specifiek gemodifi-
ceerde werktuigen uitmaken, valt vooral
het grote aandeel afgeknotte artefacten op.
Het massieve karakter van een aantal afge-
knotte klingen is opmerkelijk. Helaas heeft
een eerste onderzoek van de gebruiks-
sporen op de afgeknotte klingen geen infor-
matie opgeleverd over de mogelijke
functie(s).

Door het passen van de vuurstenen
artefacten is een indruk gekregen van de
technologische organisatie. Waarschijnlijk
is tenrninste een aantal van de grotere klin-
gen en werktuigen kant-en-klaar de site bin-
nengebracht. De bewerking van ruwe
brokken vuursteen of de afbouw van
(grote) kemen tot restkemen is niet vast-
gesteld. h de site lijken een aantal kemen
geprepaLreerd die later naar elders zijn
meegenomen. Verder was de vuursteen-
bewerking waarschijnlijk gericht op de pro-
ductie van grondvormen die ter plaatse
nodig waren voor gebruik, of samen-

hangen met herstel van de pijlbewapening
zoals de montage van nieuwe spitsen. Een
aanwijzing voor de reparatie van of ver-
vaardiging van pijlen zijn ook de pijlschach-
tenslijpers. Deze lijken na gebruik afge-
dankt (of opgeslagen) in een dump van
steenmateriaLal. Bij het steenmateriaal zijn
verder de relatief grote en zware blokken
kwartsiet opvanend, die evenals het vuur-
steen van nature niet aan of nabij het op-
pervlak in de omgeving van de site voorko-
men en daarom aangevoerd moeten zijn
(Deeben 1994).

De mogelijkheden voor een analyse
van de ruimtehjke spreiding worden enigs-
zins beperkt doordat de locatie van een
gedeelte van de werktuigen (ca. 20°/o ) en
afval (ca. 65%) onbekend is. Toch kan er
een beeld gevormd worden van de aard,
omvang en organisatie van de site. Het to-
tale aantal vondsten alsook de werktuigen
vertonen een concentrische verspreidíng
waarbij de grootste dichtheid in het noorde-
lijke gedeelte van de site hgt. In samenhang
met, en bínnen de vondstverspreiding zijn
vijf grondsporen met houtskool, twee op-
eenhopingen van vuursteen en twee blok-
ken kwartsiet geïdentificeerd. Het is ver-
moedelijk een aantal van de elementen die
het raamwerk van de site vormde, en daar-
mee een belangrijke rol heeft gespeeld in
de ruimtelijke ordening van de site. Op
grond van de verspreiding van verbrand
vuursteen en botmateriaal is nog een ander
element getraceerd; de vermoedelijke loca-
tie van een oppervlaktehaard. Een vergelij-
king van het raamwerk van de site met de
vondstverspreiding, specifieke kenmerken
van de vondsten (bv. verbranding, de af-
metingen en vuursteensoort) alsmede de
lengte van de verbindingslijnen tussen arte-
facten die op verschillende manieren pas-
sen, 1aten een tentatieve zonering van de
site toe. De onderscheide zones zijn: 1. cen-
trale haard, 2. centrale haardzone, 3. perif-
ere haardenzone, 4. dumpzone (fig. 111).

In het merendeel van de zones is
vermoedelijk een groot aantal activiteiten
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uitgevoerd waarbij tussen de zones artefac-
ten zijn getransporteerd en afgedankt. Er
zijn aanwijzingen dat alle onderscheide
zones een gedeelte van de bewoningsduur
gehjktijdig gebruikt zijn geweest. Vooral de
grote vondstdichtheid in de centrale haard
en de centrale haardzone is vermoedelijk
het gevolg van een opeenstapeling (palimp-
sest) van activiteiten en activiteitsgebieden
waarvan de aard, omvang en chronologie
moeilijk te ontrafelen zijn. De grote vondst-
dichtheid en het dumpen van artefacten
heeft ongetwijfeld te maken met de inten-
siteit van de bewoning die het gevolg is
van onder andere de verblijfsduur, het be-
woonde areaal, het aantal bewoners en
aard van de uitgevoerde activiteiten
(Stevenson 1991 :276).

Op grond van de relatief grote om-
vang van de site, de inrichting en het grote
aantal categorieën werktuigen kan de site
Geldrop 3-2 0ost voorlopig vergeleken
worden met Newells nederzettingstype 1
(Newell 1973:402). Volgens zijn classificatie
zijn het nederzettingen waar een primaire
bestaansgroep een groot scala aan activi-
teiten uitvoerde, die nodig zijn om een
groep voor bepaalde tijd te onderhouden
(Newell 1973,1975:46). Dit soort basisneder-
zettingen zijn vaak, bv. voor de voedsel- of
grondstofvoorziering afhankelijk van an-
dere sites die voor een korte periode door
een beperkt aantal 1eden van de groep be-
woond worden. De site Geldrop 3-2 West is
door de geringe omvang en het beperkte
aantal werktuigen als zodanig ge.hterpre-
teerd. De gelijktijdigheid met Geldrop 3-2
0ost kan op grond van het vuursteenge-
bruik, de typologische samenstemng van
het assemblage en de verbindingslijnen
tussen passende artefacten niet worden
aangetoond. Het is dan ook niet waar-
schijnlijk dat de site 3-2 West aangemerkt
moet worden als een activiteitsgebied van
de site 3-2 0ost. Geldrop 3-2 West is com-
plementair geweest aan een basisnederzet-
ting die elders heeft gelegen. Dit zou bete-
kenen dat het nederzettingsterrein in het be-

gin van het Holoceen periodiek bewoond is
geweest door groepen met een wisselende
grootte, die er voor een verschí11ende tijds-
duur en met verschillende bedoelingen ver-
bleven.
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BI|LAGE 2

Nadat het onderhavige artikel was opgemaakt, werd nog een aantal foto's van gerefitte arte-
facten en zandstenen pijlschachtenslijpers toegevoegd. Om technische redenen was het
echter rúet meer mogehjk de figuur in de tekst te integreren. Er is dan ook besloten de foto's
als bijlage aan het einde van het artikel toe te voegen. In noot 1 op pagina 27 had hiemaar
verwezen moeten worden. Alle foto's zijn vervaardigd door J. Groels te Best, in
samenwerking met P. Dijkstra te Veldhoven.

1 -i J * *
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DE OPGRAVING VAN DE MESOLITHISCHE EN VROEGNEOLITHISCHE
BEWONINGSRESTEN VAN DE VINDPLAATS ``HOGE VAART" BIT ALMERE

(PROV. FL.): EEN BLIK 0P EEN DUISTERE PERI0DE VAN
DE NEDERLANDSE PREHISTORIE

door Willem-Jan Hogestijn & Hans Peetersï

1. INLEIDING
ln november 1994 werd door de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
(ROB) begonnen met het onderzoek van de
vindplaats ``Hoge Vaart'', waar in 1994 bij
een kartering door de Stichting RAAP (Re-
gionaal Archeologisch Archiverings Pro-
ject) goed geconserveerde sporen van
menselijke activiteit waren aangetroffen
(Exaltus 1994). Op basis van de diepte
waarop deze sporen qoutskool, vuursteen
en verbrand bot) waren aangetroffen, kon
worden aangegeven dat ze uit het Meso-
lithicumen/ofvroeg-Neolithicummoesten
dateren. Omdat de vindplaats door de aan-
1eg van de A27 tussen Blaricum en Almere
bedreigd werd, en goede beschermings-
maatregelen niet getroffen konden worden,
werd door de ROB besloten tot de opgra-
ving ervan (fig. 1). De Directie Flevoland
van Rijkswaterstaat (RWS) stelde hiervoor
de middelen beschikbaar.

De eerste fase van het onderzoek,
dat eind 1994/begin 1995 werd uitgevoerd,
was erop gericht greep te krijgen op de
aard en de ruimtehjke verspreiding van de
bewoningsresten middels een intensief
boorprogramma (Hogestijn e£ ¢J. 1995a,
1995b). Deze informatie was noodzakelijk
om een adequate onderzoeksstrategie bin-
nen het kader van de beschikbare hoeveel-

heid tijd en geld te kunnen opstellen. De re-
sultaten van het booronderzoek maakten
duidelijk dat overal bimen het afgeboorde
areaal archeologisch materiaal aanwezig is.
Het totale oppervlak bimen de stalen dam-
wand die om de site geslagen is, bedraagt
8400m2.Omdathetonmogelijkzouzijndit
oppervlak volledig op te graven in de ruim
2 jaar die voor het veldonderzoek beschik-
baar gesteld is, dienden dus keuzes ge-
maakt te worden.

Eerder zijn we reeds ingegaan op
de ontdekking van de site en de achter-
grond van het onderzoek, evenals de resul-
taten van deze eerste fase (3.Z73.cZ.). In dit arti-
kel willen we op het vervolg daarvan in-
gaan. Uit de resultaten van de opgraving
en het specialistische onderzoek dat tot dus-
ver is uitgevoerd, is gebleken dat eerdere
voorspellingen en werkhypotheses konden
worden aangescherpt en bijgesteld. Op ver-
schillende punten kumen belangrijke, en
soms verrassende (voorlopige) conclusies
worden getrokken.

2. OPGRAVINGSMETHODE
Reeds vanaf het begín van het project is urit-
gegaan van een structuur, waarin het ver-
loop van het onderzoek (mede) wordt be-
paald door de beschikbaar komende infor-
matie. De eerste fase van het onderzoek

1        Sinds het begin van het onderzcx3k, in november l994, is door vele tientallen personen meegewerkt aan het
project. CP dit moment telt het prcject A27-Hoge Vaart bijna 50 medewerkers. Het voert hier te ver hen
allen te nmmen, maar we willen iedereen bedanken voor de bijdrage die is en wordt geleverd.
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Figuur 1  Luchtfoto van de opgraving, zoa]s die er in de zomer van 1996 bijlag. Onder de tenten werd
bij slecht weer gewerkt. In het oostelijke deel van het opgravingsareaal wordt een deel van de oude
Eem-loop gemarkeerd door rietgroei. (Foto ROB).

(!.Z7!.cZ.) was dan ook gericht op het verzame-
1en van informatie om een opgravingsstra-
tegie te kunnen ontwikkelen. Hiervoor was
het nodig inzicht te hebben in de horizon-
tale en verticale verspreiding van archeolo-
gisch materiaal en de conservering ervan.

Op basis van de geomorfologie kon
het onderzoeksareaal worden ingedeeld in
een drietal zones (fig. 2): (1) een dekzand-
rug, in het oosten geflankeerd door (2) de
prehistorische Eem, en ten westen en noor-
den overgaand in (3) een laagte (hiema
aangeduidt als de ``periferie''). Uit ruim
13m genomen boringen bleek op de dek-
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zandrug een zeer grote concentratie vond-
stenmateriaal (vuursteen, bot, aardewerk,
houtskool) van ongeveer 50 x 15 m aan-
wezig. In de periferie is bijna overal mate-
riaal aangetroffen, maar de vondstdicht-
heid is hier veel beperkter. In de Eem-bed-
ding waren geen boringen genomen.

In het afgeboorde areaal bleek dus
vrijwel overal archeologisch materiaal aan-
wezig. Het was echter ook duidelijk dat
niet alles opgegraven kon worden, maar
wel dat aan alle drie de zones aandacht be-
steed diende te worden. De dekzandrug
heeft activiteiten aangetrokken die tot de
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Figuur 2  0verzicht van het opgravingsaLreaal, met daarin aangegeven de putindeling met bijbe-
horende nummers en de hoogtelijnen. De grijsgekleurde putten zijn als "concentratie" beschouwd.
Het gebied met hoogtelijnen buiten de ingekleurde putten is als "periferie" gedefinieerd. Het gebied
zonder hoogtelijnen is de Eem-bedding (tek. ROB/ A27).
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vorming van een grote concentratie afval
heeft geleid, de periferie als ``off-site" ver-
tegenwoordigt een activiteitengebied waar-
van archeologisch nog maar zeer weinig
bekend is, en in de Eem-bedding kon mate-
riaal worden worden verwacht dat met de
activiteiten op de dekzandrug zou kunnen
samenhangen, en dat door gunstige conser-
veringsomstandigheden elders mis schien
niet bewaard is gebleven. De vraag was
hoe intensief, en op welke manier deze
zones onderzocht moesten worden.

Om meer greep te krijgen op de
aard en ``begrenzing" van de grote concen-
tratie werd, na enkele putten van 5 x 5 m te
hebben opgegraven, besloten eerst vier
transecten @estaande uit 4 maal 4 aaneen-
gesloten opgravingsputten van 5 x 5 m)
door de concentratie te onderzoeken. Deze
putten werden ieder onderverdeeld in een
regelmatig grid van 50 x 50 cm, en omvat-
ten ieder dus 100 vakjes. Het sediment
werd per vakje in eerste instantie strati-
grafisch, en in lagen van 2 cm met de schop

uitgegraven, en bij de opgraving nat ge-
zeefd over een maaswijdte van 2 mm (fig.
3). Het schoonspoelen, drogen, sorteren en
registreren van het zeefresidu vond elders
plaats.

Om de informatie snel weer beschik-
baar te krijgen om vervolgens nieuwe be-
slissingen te kumen nemen, is gekozen
voor een volledig geautomatiseerd registra-
tiesysteem van veldgegevens, waarin een
computer-gekoppelde barc ode-scanner en
``total station" (TS) zorgen voor de basis

van de veldadmiristratie. Vondstnummers
zijn vantevoren in barcode op plastic kaart-
jes gedrukt, die in het veld worden uitge-
geven. Bij het scannen van ieder nummer
wordt middels een zender een signaal
afgegeven dat ervoor zorgt dat het TS de
plaatsbepaling (X, Y, Z-coordinaten) naar
de computer stuurt, waar alle informatie in
een gegevensbank wordt opgeslagen. De
barcodes en dit gegevensbestand vormen
vervolgens de basis voor de gehele vond-
stenverwerking, die eveneens volledig
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Fíguur 3  Het zeven van sediment
gebeurde naast de opgraving.
Uiteindelijk zijn er 12 zeefbakken
in gebruik genomen (foto ROB).
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geautomatiseerd is. Bij de vondstenverwer-
king staat het barcodenummer centraal, en
vormt een unieke ingang om de verbin-
ding met de veldgegevens te leggen.

Doordat de gegevens van de tran-
secten nog tijdens het eigenlijke graafwerk
geanalyseerd konden worden, was het mo-
gelijk om in betrekkehjk korte tijd een aan-
tal noodzakelijke, maar onderbouwde
keuzes te maken. Op grond van de zeer
beperkte verticale verspreiding van vond-
sten (maximaal 10 cm) kon worden over-
gegaan op een laagdikte van 4 cm in plaats
van 2 cm, wat een aanzienlijke besparing in
tijd en werk betekende zonder daarbij es-
sentiële informatie te verliezen. Bovendien
werd inzicht verkregen in de aard van de
(te verwachten) grondsporen, zoals haar-
den, en diverse vondstcategorieën, zoals
vuursteen, bot, aardewerk en zaden.

Op basis van de informatie uit de
transecten en de boringen, werd bepaald
welke putten tot de ``grote concentratie"
gerekend konden worden. Het resterende
oppervlak, met aftrek van de Eem-zone,
werd als ``periferie" beschouwd. Hiervan
zou uiteindelijk zon 20% in detail moeten
worden onderzocht. Het werkelijk onderzo-
chte oppervlak zou echter (mede) worden
bepaald door de inzichten die hier worden
verkregen. Vooralsnog werd van de ran-
dom geselecteerde putten, per put 4 m2
(blokken van 2 x 2 m) op dezelfde manier
onderzocht als de grote concentratie. Af-
hankelijk van de resultaten kon worden be-
sloten of uitbreiding naar de standaard

putgrootte noodzakehjk was. Figuur 4
geeft een overzicht van alle, tot dusver op-
gegraven putten. Uiteindelijk zal in de laat-
ste fase van de opgraving het gehele op-
pervlak met een graafmachine worden``gestript'', om te zien of zich op diepere

niveaus nog sporen bevinden.
De Eem-bedding vraagt vanwege

de specifieke opbouw en verwachte aard
van vondstenmateriaal om een andere
benadering. Afhankelijk van de aard van
de in de bedding aanwezige sedimenten
wordt met de graafmachine, of met de
hand verdiept. Hoewel ook deze zone in
putten van 5 x 5 m en vakjes van 50 x 50 cm
is verdeeld, vindt het feitelijke graafwerk
hoofdzakelijk met de troffel plaats. De
grote hoogteverschillen maken het nau-
welijks mogelijk met de schop lagen van 4
cm. uit te graven. Evenals voor de grote
concentratie het geval was, is met behulp
van transecten onderzocht wat de ruimte-
1ijke verspreiding en de aard van het vond-
stermateriaal is.

3. LANDSCHAPPELITKE 0NTtvvIKKE-
LINGI
De basis van het landschap is gedurende
de laatste ijstijd (Weichselien, eindigend
rond 80m v.Chr.) gelegd. Tijdens de sta-
dialen (koude fases) werd door de wind
een zeer uitgestrekte deken van meer of
minder lemige zanden afgezet, wat resul-
teerde in de vorming van een glooiend
landschap met langgerekte dekzandruggen
en -koppen, geflankeerd door laagten,

1        Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van mondelinge mededelingen en onderzoeksrapporten van
verschillende specialisten die in opdracht van het project Hoge Vaart-A27 onderzoek hebben verricht. De
resultaten hiervan zijn tot dusver vastgelegd in meerdere inteme rapporten van het prqject A27-Hoge
Ve.ari.. Pollen, sporen en parasieten in enkele bocri.raa;ien op de vimdplaa±s ``Hoge Vam't" (W . Gotj€), De oever vam de
vocri.matige rivier de Eem op de "cheologisdee vindplaats ``Hoge Va"t" QN . Gotii€), Verstag cmer het voorondazoek
aam resten van artiïropodem tm 80 rrionsters uit de boorca:rri:pagne vam de opgmi:ng Almere, A27-Hoge Vam.t 0 .
Sck.e+vïs) , Verslag over het malacologisch onderzoek n.a.v. de boorcampagne vam de upgiwimg Alrrugre, A27-Hoge
Vfl#f (L. Duistermaat), diverse rapporten betreffende chemisch onderzoek @. Jansen), bodemkundig
onderzcx3k (T. Sp3k).
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zoals dalen en kommen. Zo nu en dan tra-
den ook warmere fases op (interstadialen),
waarin zich een andere, dichtere vegetatie
kon ontwikkelen. Gedurende één van die
interstadialen (waarschijnlijk het Aller®d-
interstadiaal, ca. 10.000 v.Chr. ) ontwikkelde
zich veen op de oostelijke flank van de dek-
zandrug. In het dekzand zelf zijn tot dusver
vooralsnog geen zekere aanwijzingen voor
een paleosol aangetroffen, zij het dat op
meerdere plaatsen een lemige laag met aan
de onderkant vingervormige uitsteeksels
aanwezig is. Deze laag is mogelijk als een
Aller®d-bodem te interpreteren, maar voor
de bevestiging hiervan is ponenonderzoek
noodzakelijk. Over het veen is later leem
met daarin brokjes keileem afgezet. Moge-
1ijk gebeurde dit gedurende de laatste kou-
de fase voorafgaand aan het Holoceenï.

In het Holoceen steeg de zeespiegel
en daarmee het grondwatemiveau, mede
onder invloed van de afsmeltende ijskap
door klimaatsveranderingen. De geografi-
sche situatie wijzigde drastisch en in hoog
tempo, en daarmee ook de vegetatie en
fauna. Op de dekzandrug ontwikkelde zich
een (linden)bos, en in relatie daarmee
(waarschijnlijk) een bosbodem. Verdere ver-
natting resulteerde in de ontwikkeling van
veen, dat in de loop van de tijd tegen de
dekzandrug omhoog kroop. Op een be-
paald moment, waarschijnlijk rond 5900 BP
ten tijde van (een deel van) de Vroegneo-
1itiiische bewoning moet op de zandrug
een open bosvegetatie met veel eik aan-

wezig zijn geweest. Tussen dit bos en de
rivier heeft zich een enkele meters brede
rietkraag bevonden, terwijl in de periferie
van een moerasvegetatie sprake moet zijn
geweest. De vindplaats bevond zich boven-
dien in een zone waar een toenemende ver-
brakking van het water optrad.

Er zijn verschillende aanwijzingen
dat de aanvankelijk (vroegatlantische) ont-
wikkelde bosvegetatie (waarschijnlijk be-
trof het een lindenbos) aan degradatie on-
derhevig is geweest. De verschraling en
verzuring van de bodem heeft tot de ont-
wikkeling van een meer open bos (voor-
namelijk bestaande uit eik) geleid, en er
kwam ruimte voor specifieke plantensoor-
ten, zoals adelaarsvaren, wolfsklauw,
brandnetel en vogelmuur. Het is niet onmo-
gelijk dat de verschraling en verzuring, die

Ë:|kd:o;:äzvo:;#eív(ïa:epnoäoz:T,?:¥fitk-
geleid, onder invloed van menselijke ac-
tiviteit tot stand is gekomen. Hierbij kan ge-
dacht worden aan een meer of minder in-
tensieve boomkap, maar in hoeverre dit
werkelijk op de vindplaats zelf heeft plaats-
gehad, blijft vooralsnog de vraag. Maar ook
andere activiteiten, zoals de aanleg van
haarden, en de accumulatie van houtskool
en as hebben aan de verzuring kunnen bij-
dragen; deze factoren hebben op de site,
zowel in het Mesolithicum als in het Vroeg-
Neolithicum, zeker een rol gespeeld.

Van belang is de vaststelling dat
een deel van het oorspronkelijke podzol-

1        Het is niet uitgesloten dat de ontwikkeling van het veenlaagje en de afzetting van de leemin het
Vroeg-Holoceen geplaatst moeten worden.

2       Het gegeven dat dergelijke podzolen reeds in het vroeg-Holoceen tot ontwikkeling zijn gekomen, is van
groot belang. Enerzijds voor de interpretatie van de ruimtelijke patronen op archeologische sites zelf, maar
anderzijds voor de kwaliteitsbeoordeling in het kader van de archeologische momumentenzorg. Lang is
men er van uitgegaan dat podzolen pas tegen het einde van het Neolithicum, of het begin van de Bronstijd
\tot ontwikkeling zijn gekomen. Het aantreffen van een verstoorde podzol leidde al gauw tot de condusie
dat materiaal ouder dan de Bronstijd, i.7. si.f# nauwelijks meer verwacht kon worden De noodzaak groeit
dan ook om de ouderdom van podzolen beter te onderzoeken, en niet zonder meer te veronderstellen dat
een verstoorde podzol onherroepelijk verstoorde sporen ouder dan de Bronstijd betekent.
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profiel niet meer aanwezig is. Uit de ana-
1yse van slijpplaten is gebleken dat de A1-
horizont is opgeruimd qet zal gaan om een
pakket van zon 10 tot 15 cm dikte), en is
vervangen door een laag bestaande üt ver-
spoeld zand en organisch materiaal, dat
soms in dunne, viltachtige laag].es wordt
aangetroffen. De Vroegneolithische bewo-
ningssporen bevinden zich ..7t sÏ.ft/ in en op
deze spoellaag, wat aan zou moeten geven
dat de ontkopping van de podzol en de af-
zetting van het betreffende sediment vóór
de Neolithische bewoning plaats heeft ge-
vonden. Enkele diepe, door bodemvorming
en bioturbatie aangetaste haardkuilen, lij-
ken eveneens bloot te hebben gestaan aan
deze erosie. Dit kan een aanwijzing zijn dat
(1) de podzol reeds gedurende het Boreaal
en/ of Vroeg-Atlanticum (dus gedurende
het Mesolithicum) is gevormd, (2) er sprake
is geweest van Mesolithische beworing, en
(3) dat de vegetatie op eeh zeker moment
dermate zwaar verstoord moet zijn geweest
dat erosie mogelijk was. Een zeer gede-
tailleerd bodemkundig en sedimentolo-
gisch onderzoek wordt uitgevoerd om zo
exact mogelijk vast te stellen wat er is ge-
beurd, en in welke volgorde de onderlig-
gende processen zich hebben afgespeeld.
Het is niet uitgesloten dat de erosie (mede)
is veroorzaakt door zware ingrepen (door
de mens) in het landschap, mogelijk al
gedurende het Mesolithicum.

Als de bovengeschetste opeenvol-
ging van processen juist is, en de Neolithi-
sche bewoning plaats heeft gevonden na de
afkopping van de podzol en de afzetting
van spoelzanden, dan lijkt het erop dat die
Neolithische beworing zich afspeelde in
een zeer snel natter wordend milieu. De in-
vloed van de zee nam voelbaar toe, en op
een zeker moment (Calais lI-transgressie) is
er sprake van een inbraak via de Eem-bed-
ding, waarbij plaatselijk het eerder ontwik-
kelde veen is opgeruimd; in de bedding is
vervolgens klei afgezet. In hoeverre op dat

moment sprake van bewoning is geweest,
is vooralsnog onduidelijk. In de klei zijn tot
op heden geen directe indicaties voor men-
selijke activiteit aangetroffen. Op de bodem
van de Eem zijn, op de scheiding van het
zand en de klei wel vondsten gedaan (zie
het onderstaande hoofdstuk).

Het is nog rúet duidelijk met welke
snelheid de klei in de rivierbedding is afge-
zet. In ieder geval heeft de sedimentatiedy-
namiek uit een complex van processen be-
staan waarbij klei, en periodiek dunne
zandlaag].es werden afgezet. Aanvankelijk
vond deze sedimentatie plaats onder vrij
zoute omstandigheden, maar op een zeker
moment ontstond een zoetwaterregime.
Het kleipakket wordt uiteindelijk afgedekt
door een onderwaterafzetting van plant-
aardig materiaal (detritus), wat wijst op een
toenemende invloed van het land op het
water. De horizontale ligging en perfecte
conservering van deze plantenresten, zoals
bladeren van de eik en de adelaarsvaren,
wijzen erop dat het water bijzonder rustig
moet zijn geweest. Daamaast zijn er in deze
laag veel goed geconserveerde insecten-
resten aangetroffen.

De afzetting van de detritus heeft
zich ongeveer 1 m onder het wateropper-
vlak afgespeeld. Gedurende die periode
vond (opnieuw, of nog steeds?) menselijke
activiteit in de rivier en op de oever plaats.
Dwars op de stroomrichting zijn diverse
structuren die met visvangst samenhangen
(visweren), aangetroffen, en waarvan de
palen door de detritus en in de klei zijn ge-
dreven. Ook zijn grote delen van fuiken op
de overgang van de klei naar de detritus
aangetroffen. Aan deze visactiviteiten is op
een zeker moment echter een einde geko-
men, door een steeds verdergaande verlan-
ding, waarbij veen tot ontwikkeling kwam,
waardoor de rivier mogelijk onbruikbaar
werd. Uit het pollenonderzoek is gebleken
dat bovenin dit veen opnieuw aanwijzin-
gen komen voor een vemattingsfase. Het is
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vooralsnog niet duidelijk of het hier even-
tueel de Calais llI-transgressie betreft.

4. MENSELITKE ACTIVITEIT
Zoals reeds aangegeven zijn bimen het on-
derzoeksareaal sporen van menselijke acti-
viteit aangetroffen die dateren uit het
Mesolithicum en het vroege deel van het
Neolithicum. Een belangrijk deel van de
resten bestaat uit lithisch materiaal, aarde-
werk, botfragmenten en houtskool. Daar-
naast worden echter ook plantaardige res-
ten, zoals verkoolde zaden en vruchten aan-
getroffen. Verder zijn er structuren herken-
baar, waarbij het voor een belangrijk deel
gaat om verschillende typen haarden en
paalsporen (soms met resten van de palen
en piketten); er is één kuil aangetroffen die
mogelijk met de productie van aardewerk
in verband gebracht moet worden. In de de-
trituslaag langs de Eem-oever zijn

bovendien veel palen aangetroffen die tot
ver in de klei zijn gedreven. Hiertussen be-
vindt zich een wirwar van takken, waartus-
sen fragmenten touw en soms intact vlecht-
werk zijn gevonden. Deze structuren kun-
nen met visactiviteiten (visweren) in ver-
band worden gebracht, en vertegenwoor-
digen waarschijnlijk de laatste activiteits-
fase.

In dit hoofdstuk zullen we nader in-
gaan op de verschillende vondstcategorie-
en. We zuuen de onderscheiden perioden
echter niet los van elkaar bespreken, maar
het materiaal koppelen aan effecten van ac-
tiviteiten. Zo kan bijvoorbeeld de aanleg
van haarden en kuilen worden gezien als
een complex van processen dat heeft geleid
tot de verstoring van de natuurlijke onder-
grond, en is de accumulatie van vuursteen-
bewerkingsafval een anthropogeen sedi-
mentatieproces. Uit dit complex van effec-

OPPERVLAKTEHAARDEN-OVERZICHT OP  DE OPGRAVING  DE  HOGE VAART
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Figuur 5 Voorlopig overzicht van de in een deel van de opgraving aangetroffen oppervlaktehaarden
(tek. ROB/ A27).
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ten moeten de onderhggende formatiestruc-
turen worden gefilterd.

4.1 Ingrepen in de ondergrond
Diverse activiteiten hebben vanaf het ge-
bruik van het terrein geleid tot de versto-
ring van de natuurlijke ondergrond, en
hebben geleid tot de vorming van grond-
sporen. Op de Hoge Vaart zijn diverse ty-
pen anti`ropogene grondsporen aangetrof-
fen. Zoals gezegd, gaat het hoofdzakelijk
om sporen die als haarden worden geïnter-
preteerd, en zijn er daamaast paalsporen
(al dan riet met houtresten) en een kuil
aangetroffen.

4.1.1 Haarden
ln principe kunnen twee typen haarden
worden onderscheiden. Oppervlakkige
stookplaatsen (oppervlaktehaarden) komen
het meest frequent voor; hiervan zijn er in-
middels ca. 150 opgegraven (fig. 5). Daar-
naast zijn er haardkuilen met een diepte
van meerdere decimeters, waarvan er zo'n
50 zijn onderzocht.

De oppervlaktehaarden komen op
een diepte tussen 5,70 en 6,10 -NAP voor
en zijn op de oostelijke flank van de dek-
zandrug gelegen. Buiten de grote concentra-
tie zijn er tot dusver geen aangetroffen. In
structuur zijn deze stookplaatsen vrij een-
voudig. Ze lijken direct op het oppervlak te
zijn aangelegd, zij het dat uit een eerste
slijpplatenonderzoek is gebleken dat ook in
zeer ondiepe (enkele centimeters) depres-
sies gestookt kan zijn. Uit dit onderzoek is
tevens gebleken dat van meerdere stook-
fases sprake kan zijn, waartussen uitruim-
ing heeft plaatsgevonden. Het haardafväl,
bestaande uit houtskool, verbrande bot-
resten en verbrand vuursteen, is daarbij el-
ders gedeponeerd.

Hoewel in de oppervlaktehaarden
doorgaans nog een redelijke hoeveelheid
vondstenmateriaal, zoals verbrand vuur-
steen en bot aanwezig is, is de precieze
functie ervan vooralsnog onduidelijk. Op-
vallend is dat het botmateriaal zwaar ver-
brand is; de mate van calcinatie is vergelijk-
baar met die van gecremeerd materiaal. In
tegenstelling tot bij voedselbereiding en/ of
consumptie verbrande botten ontbreekt het
aan een ``normaal" scala verbrandingsgra-
diënten (zie 4.2.2). Voor de verklaring van
dit fenomeen tasten we voorlopig nog in
het duister, en daarmee is ook de functie
van de haarden niet duidelijk.

De haardkuilen zijn, in tegenstelling
tot de oppervlaktehaarden düdelijk inge-
graven. In sommige gevallen is de diepte
ca. 60 cm. De kuilen kenmerken zich door
het zo goed als afwezig zijn van vondstma-
teriaal, zoals vuursteen of aardewerk. Een
enkele keer is een klein splintertje vuur-
steen aangetroffen. Op de bodem van meer-
dere kuilen zijn echter zeer grote brokken
houtskool aanwezig, terwijl de rest van de
kuilvulling homogeen donkergrijs tot
zwart is, waarschijnlijk als gevolg van de
aanwezi8heid van as. Deze haarden lijken
reeds hoog in het profiel te zijn ingegraven,
en moeten waarschijnlijk met de Swifter-
bant-bewoning in verband worden ge-
bracht. Andere haarden worden echter pas
op een dieper riveau zichtbaar, en lijken
bovendien door bodemvormíng, bioturba-
tie en erosie aangetast. Verondersteld
wordt dat deze exemplaren ouder zijn, en

=,:g:lËkNheáeert|Ïäs2|ïnth;Ce:g|eí;ktaí=ríá-
kuilen bepaald niet zeldzaam (zie o.a.
Groenendijk 1987). Er zijn vindplaatsen
bekend waar vele tientallen, en soms zelfs
wel honderden kuilen zijn opgegraven.

1       Dit zal echter nader onderzocht moeten worden. Bovendien zal een aantal cï4 dateringen noodzakelijk zijn
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Ondanks die grote aantallen is over
de functie daarvan nog maar weinig be-
kend. Het onderzoek naar de kuilinhouden
heeft tot dusver weinig concrete indicaties
voor het gebruik opgeleverd, maar daarbij
moet worden aangetekend dat de meeste
sites zich op de hogere zandgronden bevin-
den. De chemische en mechanische erosie
heeft in deze gebieden vele eeuwen langer
voor verstoring gezorgd dan op de Hoge
Vaart. In het kader van dit project wordt
dan ook extra aandacht aan deze problema-
tiek besteed, o.a. in de vorm van de micro-
scopische analyse van slijpplaten in combi-
natie met de chemische analyse van bodem-
en houtskoolmonsters .

De resultaten van een eerste slijp-
platenonderzoek van een rond 6100 BP
gedateerde (Utc-4623: 6112 ±45 BP) kuil
doen vermoeden dat we te maken hebben
met een stoofkuil. De kuil had een diepte
van ruím 50 cm, en een vrij homogene, grij-
ze tot zwarte vulling; op de bodem waren
grote stukken houtskool aanwezig. Het on-
derzoek heeft aangetoond dat in de kuil
geen oorspronkelijke stookgelaagdheid
meer aanwezig was, wat kan wijzen op een
sterke mechanische verstoring. Mogelijk ge-
beurde dit toen in de kuil verhitte materi-
alen (voedsel?) werden verwijderd. Daama
werd de kuil opzettelijk gedicht met een
mengsel van zand met houtskool. Na een
fase van bioturbatie spoelde het geheel uit-
eindelijk dicht. Ook het chemisch onder-
zoek wijst in deze richting. Aan de hand
van 31 geanalyseerde elementen was het
mogelijk (mede omdat er chemisch zeer
veel van de Hoge Vaart bekend is) vast te
stellen dat er vlees in de kuil (en overigens
nog een andere kuil) is gestoofd; een an-

:?:eal=:gäiäï?Íá:seËaáeddileernhíË:mestof

4.1.2 Paalsporen
Binnen de grote concentratie zijn tientallen
paalsporen aangetroffen. Het betreft vooral``staken" met een diameter van zo'n 6 cm

die eenvoudig in het zand zijn gedreven.
Van exemplaren die wat dieper zijn doorge-
dreven, (zo'n 40 cm) zijn ook resten van het
hout aangetroffen. Hierbij is gebleken dat
de staken eenvoudig zijn aangepunt langs
één of twee vlakken. Zwaardere palen zijn
zeldzaam. In één geval werd een restant
van een aangepunte, verkoolde paal aan-
getroffen. Ook aan de oever van de Eem
zijn enkele zwaardere palen aangetroffen.
In de periferie werd een - volledig ge.i.so-
leerde (?) - zware paal gevonden, die door
het veen in het zand was gedreven. Op
zo'n 2 m afstand van de paal werd een
klein vuursteendepot bestaande uit een vijf-
tal kemen (fig.6) en enkele grote afslagen
opgegraven. Een aardige bijkomstigheid is
dat deze paal dendrochronologisch op 4646
v. fflr. gedateerd kon worden.

Het is op dit moment nog niet mo-
gelijk om te zeggen of uit alle staken en pa-
len stucturen te filteren zijn. Een eerste in-
druk geeft aan dat daar waar veel vondsten
en haarden aanwezig zijn, ook veel staken
aangetroffen zijn. Het is ook niet duidelijk
wat nu verwacht zou kunnen worden,
maar het lichte karakter van de staken lijkt
er op te duiden dat het geen ``permanente"
structuren betreft. Gedacht kan worden
aan, bijvoorbeeld, tijdehjke hutten/tenten,
windschermen en droogrekken

1        Deze voorlopige conclusies zijn vastgelegd in een aantal inteme rapporten van het project: Rqpporf#ge zJ¢7i cze
geodierrtie van lia"dkuile:n te Hoge Vaart, Rapportage grote houts:koolmonsters uti ham.den vam Hoge Vaari,
Aam)ulling rapportage grote houtskoolmonsters uit haarden vam Hoge Vaart. Het or\derzoek ±s uïtgevoerd door
Dr. J.B.H. Jansen
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Figuur 6  Een 3-tal kemen van het de-
pot uit het veen, put 66 (ware grootte;
tekROB/A27).

4.1.3 Een mogetijke klei-mengkuil
ln de grote concentratie (put 92) werd een
grote hoeveemeid aardewerkscherven
dicht bijelkaar aangetroffen. Daartussen
was echter ook ongebakken klei en gebro-
ken kwarts aanwezig. Deze concentratie
materiaal is ingekist en gelicht, om het ge-
heel onder goed gecontroleerde omstan-
digheden uit te kunnen prepareren en te
conserverenï. Daar van deze vondst een af-
gietsel gemaakt diende te worden, is van

het blok een mal gemaakt, die echter niet
direct is gelicht. In plaats daarvan is het ge-
heel omgedraaid, en is een aanvang ge-
maakt met het in omgekeerde volgorde
(dus van onder naar boven) opgraven van
het materiaal. Hierbij werd echter al snel
een bijzondere ontdekking gedaan.

Op ca. 10 cm onder het schervenma-
teriaal en de klei bleken in het sediment
sporen aanwezig van een kufl. Op de bo-
dem van deze kuil bleken echter talrijke in-

1       Dit werk vindt op de ROB te Amersfoort plaats, enwordt ritgevoerd door mw. J. Nientker.

91



ARCH£oLOGJ£, No.7,1996

drukken van plantaardig materiaal in een
zeer regelmatig patroon aanwezig. Nadere
bestudering van de indrukken gaf aan dat
zeer fijne details bewaard bleken, en zelfs
vezelstructuren nog waameembaar zijn.
Nadat een groter oppervlak was vrijgelegd,
werden de patronen steeds düdelijker.
Hierbij werd opnieuw een verrassende
waameming gedaan. Op meerdere plaat-
sen kon worden vastgesteld dat afdrukken
van gevlochten en geweven materiaal aan-
wezig zijn. Het vlechtwerk heeft een wat
grove structuur, zij het dat er verschillende
gradaties (zeker 10) herkenbaar zijn. De af-
drukken die mogelijk door geweven mate-
riaal zijn achtergelaten, hebben daaren-
tegen een bijzonder fijne structuur. Het is
niet ütgesloten dat het de negatieven be-
treft van textiel dat vervaardigd is van bij-

::=r€e;£nzeef:raiïenJmaarditisvooraisnog
De verleiding is groot het aarde-

werk, de klei, de gebroken kwarts en de
kuil met elkaar in verband te brengen.
Waarschijnhjk hebben we hier te maken
met een structuur die aan de productie van
aardewerk gerelateerd is. In de nabijheid
van de kuil zijn meerdere aanwijzingen
voor aardewerkproductie gevonden, zoals
grote hoeveelheden verbrijzelde kwarts (ge-
bruikt voor de magering), en brokken onge-
magerde klei. De gedachte bestaat nu dat
de kuíl heeft gediend voor de preparatie
van klei voor de productie van het aarde-
werk. Hiervoor zouden dan op de bodem
van de kuil manden (en mogehjk stukken
textiel) zijn gelegd, waarin vervolgens klei
is vermengd met mageringsmateriaal. On-
der invloed van de klei-aanrijking zijn ver-
volgens de weefsels in de bodem gefixeerd

in de vorm van de afdrukken. Mogelijk
heeft dit proces zich verschillende malen
herhaald, want het lijkt er op dat in de kuil
zeker 2 gebrüksfases onderscheiden kun-
nen worden.

Het werk aan deze vondst is echter
nog niet afgerond. Er is zeer gedetailleerd
onderzoek door verschillende specialisten
noodzakelijk om een reconstructie van de
weefsels te kunnen krijgen en om vast te
kunnen stellen of het bovendien fijn textiel
betreft; ook moet worden onderzocht hoe
de afdrukken zijn ontstaan. Op basis hier-
van kan mogelijk de functie van deze struc-
tuur worden achterhaald. Maar afgezien
hiervan is de vondst - indien het werkelijk
textiel betreft - van uitzonderlijk belang
voor onze kennis van prehistorische tech-
nologieën en de beeldvorming van het ver-
1eden (zie ook hoofdstuk 6). Daamaast
geeft de omstandi8heid waaronder de ont-
dekking is gedaan aan hoe beperkt de tra-
ceerbaarheid van dergelijke structuren in
het veld is. De vondst is gedaan dankzij het
feit dat droging van het sediment heeft ge-
leid tot de accentuering van textuur- en
structuurverschillen, en omdat het werk
met grote nauwkeurigheid en alertheid is
uitgevoerd.

4.2 De accumulatie van materiaal
De diverse activiteiten op de dekzandrug
en daaromheen hebben uiteraard ook ge-
leid tot de accumulatie van een grote hoe-
veelheid materiaal. Op de Hoge Vaart zijn
zowel organische als anorganische resten
aangetroffen. Organische resten bestaan
hoofdzakeli].k üt verbrande botfragmen-
ten, verkoolde zaden en vruchten, houts-
kool en enig hout; onverbrand materiaal

1        Volgens Dr. A. Rast-Eicher (Zwitserland) en mw. S. Thijsse qelystad), die gesrmcialiseerd zijn in
prehistorische weefsels en een eerste blik op de afdrukken hebben geworpen, is de ontdekking van
dergelijk vroeg weefsel voor West-Europa van groot belang. Indien we bovendien te maken zouden hebben
met textiel, dan zou het tot de allervroegste, tot dusver bekende voorbeelden van deze technologie behoren.
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Figuur 7 Enige fragmenten van verbrande
hazelnoten (foto ROB).

komt voor in de Eem-bedding. De anorga-
nische component omvat vuursteen en an-
dere gesteenten, aardewerk, klei en oker.

4.2.1 Botarische resten
Bij het onderzoek van de Hoge Vaart wordt
veel aandacht besteed aan botarúsche res-
ten. Het gaat hierbij vooral om verkoolde
zaden en vruchten; onverkoold materiaal is
vooralsnog buiten beschouwing gelaten,
omdat niet duidelijk is of, en in hoeverre
dit dateert uit de bewoningsperioden. De
botanische resten zijn afkomstig uit diverse
grondsporen en uit archeobotanische mon-
sters waarvoor standaard 4 vakken per put
zijn gereserveerd. Van deze laatste is uitein-
delijk een kwart onderzocht op het voor-
komen van verkoold materiaal. Daarnaast
zijn tot dusver 9 oppervlaktehaarden onder-
zocht.

Bij het onderzoek is gebleken dat de
dichtheid aan zaden bijzonder gering is.
Voor de standaard monstervakken ligt het
gemiddelde aantal per liter op 5, terwijl dat
voor de haarden op 30 1igt. Voor wat be-
treft de kwalitatieve en kwantitatieve sa-
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menstelling van de monsters die niet met
haarden zijn geassocieerd, is vastgesteld
dat er geen noemenswaardige verschillen
optreden. Tussen de samenstelling van de
monsters bínnen en buiten de haarden zijn
zowel overeenkomsten als verschillen
waarneembaar. Ondanks de verschillen
bestaat de indruk dat de verkoolde zaden
en vruchten die buiten de haarden zijn aan-
getroffen, afkomstig moeten zijn uit de
haarden. Dit kan o.a. verklaard worden üt
het gegeven dat haarden rúet zelden wer-
den uitgeruimd, en de inhoud elders werd
gedumpt. Bovendien kunnen verkoolde za-
den goed door de wind zijn verplaatst. Een
aardige vondst werd gedaan in een proef-
sleufje in de afhelling naar de vulling van
de voormalige Eembedding. Deze vondst
bestaat uit de verkoolde en zeer fragiele
resten van een vertegenwoordiger van de
famílie der samengesteld bloemigen; dit
geeft nog eens aan hoe goed de site is ge-
conserveerd.

Het overgrote deel van de aange-
troffen soorten is locaal aanwezig geweest.
Enkele soorten moeten echter door mense-
lijke activiteit op de vindplaats terecht zijn
gekomen. Het betreft gele plomp, matten-
bies en snavelruppia, planten die alleen
voorkomen in open water en niet thuis-
horen in de locale moeras- en oevervegeta-
tie. In de haarden komen bovendien soor-
ten voor die wijzen op verstoring van de
ondergrond, zoals vogelmuur en brand-
netel. Locale soorten die vrijwel zeker tot
het voedselpakket van de bewoners gere-
kend kunnen worden, zijn hazelnoten (fig.
7) waarvan de verkoolde dopresten z7oorflj,
en onverkoolde dopresten flJJee7t buiten de
haarden zijn aangetroffen. Bovendien is
een verkoold restant van een appelklokhuis
gevonden. Van de meeste soorten is echter
onduidelijk in welke mate, en waarvoor zij
door de bewoners van de Hoge Vaart zijn
gebruikt. In bepaalde gevallen zal het om
voedsel kunnen_gaan (zo is bijvoorbeeld de
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wortel van de gele plomp eetbaar), en in an-
dere gevallen (bijvoorbeeld voor matten-
bies) om grondstoffen voor de productie
van bijvoorbeeld matten, manden en touw.

In de Eem-bedding zijn inmiddels
diverse onverkoolde en verkoolde zaden
en vruchten aangetroffen; het betreft o.a.
eikels, hazelnoten, en een dennenappel. De
interpretatie van de resten uit de Eem is
echter niet eenvoudig, omdat accumulatie
onder invloed van verschillende processen
kan hebben plaatsgevonden. Het kan gaan
om materiaal dat van de dekzandrug is af-
gespoeld, of opzettelijk op de oever is ge-
dumpt, maar ook moet gedacht worden
aan aanvoer door de rivier.

4.2.2 Diertijke resten
Tot nu toe is ongeveer 18 kg bot geborgen
(meer dan 400.mo fragmenten). Het groot-
ste deel daarvan, meer dan 95 %, is afkom-
stig uit de grote concentratie op het hoogste
deel van de zandrug langs de voormalige
Eem. Bimen dit gebied is er op een aantal
plekken sprake van botconcentraties.

Opvallend is dat bijna al het mate-
riaal van de dekzandrug is gecalcineerd
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Figuur s  Een hoeveemeid
zwaar verbrand bot, zoals
aangetroffen in het zeefre-
sidu (foto ROB).

(fig. 8). Het is zo sterk verhit geweest dat
slechts de minerale matrix van het bot is
overgebleven. Het is waarschijnlijk dat de
oververtegenwoordiging van dit verbrande
bot (mede) beïnvloed is door de destructie-
ve werking van de uit het bovenliggende
veen ``lekkende" zuren. Toch kan het zure
nrilieu niet helemaal verantwoordelijk zijn
voor voor de scheve verhouding gecalci-
neerd/ onverbrand bot. Ook het ``gewoon"
zwart verbrande materiaal, dat eveneens re-
1atief goed bestand is tegen de inwerking
van zuur, is sterk ondervertegenwoordigd.

Onder invloed van de verbranding
is het bot erg gefragmenteerd. De maxi-
male afmeting van de fragmenten bedraagt
rúet meer dan 1.5 tot 2 cm. Het overgrote
deel heeft een grootste afmeting van min-
der dan 1 cm. In enkele gevallen lijkt er
sprake van wat grotere stukken (maximaal
ca. 5 cm). Er is dan echter sprake van al ge-
broken stukken waarvan de delen !.7t szïtÁ in
anatomisch verband liggen maar die op de
zeef uiteenvallen. De botconcentraties be-
staan hoofdzakelijk uit fragmenten van alle
delen van het skelet van het varken (staart,
kop, poten, ribben,-wervelkolom enz.) ter-
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Figuur 9  0nderkaak van een edemert uit de Eem-beddjng (foto ROB).

Figuur 10  Een kies van een
hond ainks), een onderkaak
van een marterachtige (mid-
den) en een kies van een bever
(rechts) (foto ROB).

wijl uit de vorm en afmetingen van de frag-
menten en de situering van de afzonderlij-
ke stukken in de concentraties kan worden
afgeleid dat er sprake is van materiaal dat
elders is verbrand en in een later stadiuin
op deze plekken is gedeponeerd. De reden
daarvan is nog niet duidelijk.

Het grootste deel - zowel in gewicht
als aantal ca. 98.5% -van de vondsten af-
komstig van de dekzandrug kan worden
toegeschreven aan zoogdieren, terwijl de
rest van vogel of vis is. Het visbot (voor-
namelijk wervels) moet nog nader worden
bekeken. Het is van zodanige kwaliteit dat
een deel ervan zeker op soort kan worden
gedetermineerd. Onder de vogelresten is
tot dusver alleen eend (A7tczs sp.) herkend.

De grote fragmentatie van het zoog-
dierbot belemmert de identificatie op soort.
Van het tot dusver bekeken materiaal kon
maar 1.5% nader worden gedetermineerd.
Het soortenspectrum lijkt zeer beperkt.
Voorlopig konden alleen resten van ree,
rund en varken worden aangetoond en wel
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in zeer ongelijke verhoudingen. Van het ree
(CflpreoJ7Ás cflp7ieoJt/s) is een aantal gecalci-
neerde geweifragmenten gevonden, maar
het betreft hier een fragment van een werk-
tuig. Van het rund zijn enkele stukken kies
geborgen die mogelijk uit dezelfde kaak
afkomstig zijn. Varken komt het meest fre-
quent voor: meer dan 90°/o van het tot nu
toe gedetermineerde zoogdierbot is afkom-
stig van dit dier.

Van het varken zijn alle skeletdelen
(poten, wervelkolom, ribben, schedel, ge-
bit, staart) onder het materiaal herkend. De
afmetingen van de meer complete delen
(vooral de kleinere skeletdelen als de te-
nen) maken duidelijk dat het gaat om rela-
tief kleine dieren, ook als rekering gehou-
den wordt met krimp onder invloed van
verhitting. In ieder geval is het f ormaat een
stuk kleiner dan dat van wilde zwijnen die
elders in Vroegneolithische c ontexten ge-
vonden zijn. Naar alle waarschijnlijkheid
hebben we te maken met tamme varkens.
Ook de vorm en de afmeting van de run-
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derkiezen wijst eerder op een gedomesti-
ceerd dier dan op een oeros. Dit zou bete-
kenen dat de tijdsgrens voor het houden
van huisdieren in dit gebied fors kan wor-
den teruggeschoven.

Het botmateriaal in relatie met de
andere vondstcategorieën werpt echter vra-
gen op (zie hoofdstuk 6). De vuurstenen
artefacten wijzen o.a. op jachtactiviteiten
(pijlpunten), maar er is geen typisch jacht-
wild aangetroffen, althans niet op de dek-
zandrug. In de Eem-bedding is echter wel
botmateriaal van wild aangetroffen. Het be-
treft hoofdzakelijk resten van edemert (fig.
9). Daamaast zijn botten en tanden aange-
troffen van hond, bever, een marterachtige
(fig. 10), grijze zeehond, paard, beer, rund
en mogelijk schaap/ geit; spectaculair zijn
twee oerosschedels. Opvallend is boven~
dien dat dit materiaal onverbrand is. De
botten en geweifragmenten van edelhert
vertonen dikwijls sporen van bewerking
(zie ook 4.2.6). Op de dekzandrug is alleen
een fragment gewei aangetroffen, maar
zoals gezegd, betreft het een deel van een
werktuig. Gewei is een algemeen gebruikt
materiaal voor het maken van gereedschap
en kan niet zondermeer als een product
van locale jacht worden gezien. Het mate-
riaal uit de grote concentratie weerspiegelt
echter ook niet het ``normale" beeld van
consumptie-afval. De totale hoeveelheid ge-
calcineerd bot op zich is extreem groot, ook
als rekening gehouden wordt met het op-
lossen van niet verbrand bot. Het is dan
ook niet aannemenlijk dat hier spráke is
van een opeenhoping van voedselresten
die in het vuur zijn verbrand. Wat ze dan
wel vertegenwoordigen is nog niet duide-
1ijk.

4.2.3 Vuursteen
Eerder werd door ons reeds melding ge-
maakt van de onverwacht grote hoeveel-
heid vuursteen (Hogestijn e£ flJ. 1995a,
1995b). Naar verwachting zullen er uit de

grote concentratie op de dekzandrug uitein-
delijk zdn 250.000 stuks afkomstig zijn. Het
zal duidelijk zijn dat een gedetailleerde be-
schrijving van al deze stukken binnen het
tijdsbestek van het project niet mogelijk, en
zelfs zeker niet nodig is. Er is dan ook voor
een gefaseerde verwerking van het mate-
riaal gekozen, om de beschikbare informa-
tie te kunnen evalueren om zodoende het
beschrijvingsproces zo effectief mogelijk te
beheersen.

Voor de beschrijving van het vuur-
steen is een speciaal invoerprogramma
ontworpen, dat is gestructureerd rondom
ca. 40 variabelen. Deze variabelen moeten
het mogelijk maken om greep te krijgen op
de dynamiek van het lithisch technologisch
systeem (Lemmonier 1992; Pélegrin, Karlin
& Bodu 1988). Uitgangspunt is dat gepro-
beerd wordt om de ``1evensloop" van de
stukken vuursteen te volgen; deze levens-
loop begint bij het verzamelen van het brok
vuursteen en eindigt bij de afdanking van
het laatste stuk dat van dat brok vuursteen
afkomstig is. Hoewel de elementen (zoals
afslagen, klingen, werktuigen en kemen)
van al die gebruikte brokken vuursteen in-
dividueel worden beschreven, zijn de hier-
voor gebruikte variabelen erop gericht om
keuzes gemaakt door prehistorische vuur-
steenbewerkers naar voren te brengen. In
feite wordt geprobeerd om via de analyse
van diverse karakteristieken en de daaraan
gekoppelde handelingen en toegepaste
technieken, inzicht te krijgen Ín de concep-
ten die ten grondslag liggen aan de rol van
vuusteen.

Om hierop antwoorden te krijgen is
het niet nodig ieder splintert|.e tot in alle de-
tails te onderzoeken. Een eerste filter is de
grootte van de stukken. In principe is het
materiaal dat door een zeefmaas van 1 cm
zou vallen niet in detail beschreven. Uit
deze fractie zijn echter wel kleine werk-
tuigjes, werktuigfragmenten en diagnos-
tisch productie-afval ge.i.soleerd. Het
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overige kleine materiaal is als `bulk" ge-
teld, en gewogen op basis van enkele varia-
belen ten behoeve van de analyse van
ruimtelijke verspreidingspatronen. De an-
dere stukken zijn daarentegen individueel
beschreven op basis van de gekozen varia-
belen. De noodzaak om meer materiaal in
detail te beschrijven wordt verder onder-
zocht door de analyse van de beschikbare
informatie, waarbij gekeken wordt wat het
effect is van de omvang van de steekproef
op de kwalitatieve en kwantitatieve beeld-
vormíng (c.q. beantwoording van vragen).

Uit het onderzoek tot dusver kan al
een grof beeld worden geschetst van het ge-
bruik van vuursteen op de Hoge Vaart.
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Figuur 11  Enkele klingen van de Hoge Vaart.
Het hier getoonde scala kan worden gezien a]s
een "gemiddelde" selectie voor deze site (ware
grootte; tek ROB/ A27).

Voor wat het Mesolithische materiaal be-
treft is de informatie nog fragmentarisch.
Op grond van de gebruikte bewerkings-
methoden en -technieken, de vorm van de
werktuigen, en de afwijkende vuursteen-
varianten kan in het zuidelijke deel van de
grote concentratie een ``cluster" materiaal
worden onderscheiden. Het betreft voor-
namelijk kleine driehoeken, enkele b en c-
spitsen, en steilgeretoucheerde lamenen.
Elders op de dekzandrug komen dergelijke
microlithen incidenteel voor.

De overgrote meerderheid van het
materiaal behoort echter bij de Swifterbant-
bewoning. Het betreft hoofdzakelijk afval
dat vrijkomt bij de productie van halffabri-
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caten en werktuigen. De vuursteen is pri-
mair van Scandinavische en Limburgse
origine. De knollen zijn echter natuurlijk
(door gletsjers en rivieren) verplaatst, en
verzameld op een secundaire locatie; waar
deze verzamelplaatsen hebben gelegen is
(nog) onbekend. Opvauend is wel dat de
kwaliteit van de grondstof zeer goed is, en
dat het in sommige gevallen om grote knol-
len gegaan moet zijn.

Naar het zich laat aanzien, was de
productie gericht op het verkrijgen van
dunne, regelmatige klingen (fig. 11), die als
uitgangsvorm voor met name trapezium-
vormige pijlspitsen en mesjes dienden.
Dikkere klingen konden uiteraard wel als
basis dienen voor andere werktuigen, zoals
schrabbers. De productie van de klingen
was zeer gestandaardiseerd, waarbij de
vormgeving en vormcorrectie van de ker-
nen hoofdzakelijk met behulp van een klop-
steen werd uitgevoerd, en de eigenlijke
klingproductie met de drevel- of ptÁ7ich-
techniek. Het materiaal getuigt in het alge-
meen van een goede beheersing van de
toegepaste methoden en technieken.

Onder de werktuigen bevinden zich
hoofdzakelijk trapeziumvormige pijlspit-
sen (ca. 30%; fig.12), schrabbers (ca. 30°/o,.
fig. 13), en ongeretoucheerde klingmessen
(ca. 30%; fig.13). Onder de overige 10% be-
vinden zich vuurslagen, en al dan niet gere-
toucheerde, gebruikte afslagen en klingen

{±ïgLï,3b,ï,[Eéeí::nc:e:p,]:tne,=:áËË;Ëpeeennam
stukken geslagen afslagbijl.

In totaal zijn 160 stuks vuursteen,
grotendeels afkomstig uit de transsecten,
onderzocht op de aanwezi8heid van ge-
bruikssporen, op welk gebruik deze sporen

wijzen en op de aanwezigheid van zoge-
naamde residuen, zoals hars, pek en
bloed2.Oinmethetlaatstetebegimen:er
zijn slechts resten van hars en pek aange-
troffen. Deze grondstoffen zijn gebruikt om
de werktuigen te bevestigen in een hand-
vat. De afwezi8heid van andere soorten re-
sidu kan wellicht geweten worden aan o.a.
de vrij zure omstandigheden waaronder
het materiaal duizenden jaren in de bodem
bewaard is gebleven.

De pijlpunten blijken goeddeels ge-
bruikt te zijn; duidelijk zijn beschadigingen
aan de snijdende kant en aan de geschachte
kant, beiden het resultaat van de inslag van
de pijlen. De spitsen zijn overwegend trans-
versaal geschacht geweest. Opvallend is
dat enkele pijlpunten ook gebruikt zijn om
verse huiden mee schoon te maken en zelfs
in één geval om planten (-vezels?) mee te
snijden. De schrabbers zijn vooral gebruikt
om verse huiden mee schoon te maken. Op-
merkelijk is dat droge huiden niet of nau-
welijks op de Hoge Vaart lijkt te zijn be-
werkt. Daarnaast zijn enkele schrabbers ge-
bruikt voor de bewerking van hout en rnin-
eralen (klei, oker?). Geretoucheerde klin-
gen zijn gebruikt voor het bewerken van
huiden, vlees, botten en planten. Ongere-
toucheerde klingen zijn gebruikt voor verse
en droge huid, hout, bot en gewei. Vooral
het gebruik bij het kneuzen van silica hou-
dende planten (met name transversaal en
soms longitudinaal) is frequent. We kun-
nen ons voorstellen dat men bijvoorbeeld
biezen heeft bewerkt (waarvan veel verk-
oolde zaden zijn aangetroffen), waama
deze makkelijker konden worden verwerkt
tot bijvoorbeeld matten en manden.

1        DezeisafgebeeldinARCH£OLOGJ£no. 6,p. 78.
2        Dit onderzoek is uitgevoerd door J. Schreurs en A. van Gijn (Instituut voor prehistorie, Leiden). De

resultaten zijn vastgelegd in een intern rapport van het project: £c7c pi.!of sf#dy z/¢7£ 1 €0 zJZJ#rsfe77#z flrfgí#cfe7!
van de Laatmesoti±hsche/Vroegneoti±hsche stte ``Hoge V aart''.
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Fíguur 12  Trapeziumvormige pijlspitsen van de Hoge Vaart. Er is een compleet scala aangetroffen
van langgerekte, smalle trapezia, tot zeer brede trapezia. Het is vooralsnog riiet duidelijk of hierin, bij-
voorbeeld, een mogelijke dronologische trend besloten hgt (tek. ROB/ A27).
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Figuur 13  De hier afgebeelde sdhrabbers (1-14) 1aat de variatie in grootte van deze werktuigen duide-
hjk zien; de kleine "duimnagelsdrabbeffi" komen echter het meest frequent voor. Nummer 15 is één
van de weinige als boor/bec ge.hterpreteerde stukken. Mogelijk is no. 16 een steker, maar over-
tuigend is dit riet; duidelijke stekers zíjn vooralsnog riet aangetroffen. K]ing nummer 17 heeft een
sduine afknotting, en van dergelijke klingen zijn er meerdere gevonden; waarsdiijnlijk betreft het
messen. De nummers 18-22 zijn gebruikte en geretoucheerde afslagen en klingen, waarbij nummer 19
waarschijnlijk een vuurslag is (ware grootte; tek. ROB/ A27).

Interessante informatie over de om-
gang met vuursteen is verder afkomstig
van enkele ``depots''. Een opvanende
vondst werd gedaan in een werkput die is
gelegen juist büten de concentratie. Hier
werden in wat eens een kuiltje in het veen
moet zijn geweest 9 stuks vuursteen gevon-
den (653 gram). 5 stukken zijn afgedankte
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klingkemen (fig. 6), en de 4 overgebleven
stukken zijn afslagen. Er zijn geen kleine
splinter].es aangetroffen, zodat duidelijk is
dat deze vuursteenstukken - waarvan een
deel aanelkaar gepast kan worden - niet ter
plaatse zijn bewerkt. Opvallend is verder
dat zich op korte afstand van dit depot een
restant bevond van een met grote kracht
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door het veen en in het zand geramde hou-
ten paal. Dendrochronologisch onderzoek
heeft uitgewezen dat de boom waaruit de-
ze paal is gemaakt, geveld moet zijn rond
4646 v. Chr. De datering en de vondstom-
standigheden maken duidelijk dat dit de-
pot jonger gedateerd moet worden dan het
leeuwendeel van de resten die zijn aange-
troffen op de en direct naast de kruin van
de dekzandrug.

Een ander depot dat aan de noord-
kant van de opgraving is aangetroffen be-
staat üt een 25-tal knollen die getest zijn
(slechts 1 of 2 afslagen verwijderd) en en-
kele voorgeprepareerde, maar nog niet in
exploitatie zijnde kernen. Deze werden
eveneens aangetroffen in het veen, dat zich
echter onder de Calais lI-klei bevindt. Een
derde ``depot" omvat ca. 150 afslagen,
knolletjes en fragmenten, die bleken gede-
poneerd in een kuil die door het veen was
gegraven. In de directe nabijheid werden
oprúeuw geen andere vondsten gedaan.

4.2.4 Andere gesteenten
Behalve vuursteen zijn diverse andere ge-
steenten aangetroffen. Het betreft hoofd-
zakelijk gefragmenteerde rolstenen van
witte kwarts. Verder is er enig verbrijzeld
graniet. Beide gesteenten kunnen waar-
schijnlijk - althans voor een deel - in ver-
band worden gebracht met de productie
van aardewerk. Het aardewerk dat op de
Hoge Vaart is aangetroffen, is overwegend
met verbrijzelde kwarts, en in mindere
mate met graniet gemagerd.

Een enkele kwarts rolsteen is com-
pleet en vertoont klopsporen. Hiervan is
niet uitgesloten dat het klopstenen betreft,
die mogelijk bij de vuursteenbewerking
zijn gebruikt. Ze kunnen echter ook zijn ge-
bruikt als kraakstenen voor bijvoorbeeld
het openbreken van hazelnoten. Behalve
van kwarts zijn er ook enkele klopstenen
van kwartsiet (fig. 14). Kwartsiet is verder
ook aangetroffen h de vorm van afslagen
en rolsteenfragmenten. Het kan hier gaan

Fíguur 14 Een fi.agment van een zandstenen pijlschachtslijper (links) en een klopsteen van kwartsiet
(rechts) (ware grootte; tek. ROB/A27).

102



ARCH£oi,oGJ£, No.7,1996

om fragmenten van klopstenen, maar ook
om andere werktuigen.

Zandsteen en kwartsietische zand-
steen komen incidenteel voor. Eén stuk
zandsteen is gebruikt als slijpsteen, moge-
lijk gebruikt bij de productie en het onder-
houd van pijlschachten (fig. 14).

4.2.5 Aaïde'werk en klei
Tot nu toe zijn ca. 20.Om aardewerkfrag-
menten aangetroffen. Meestal gaat het om
verspreid in de vondstlaag aanwezige frag-
menten zonder een direct zichtbare ruimte-
1ijke samenhang, maar soms gaat het om
zeer dichte concentraties van relatief grote
scherven. Dergelijke c oncentraties worden
met extra zorg behandeld. De reden daar-
voor is dat grote scherven op de Hoge
Vaart zeldzaam zijn (slechts 10% is groter
dan lcm2), en van belang zijn - zeker wan-
neer zij gepast kunnen worden aan andere
scherven - voor de docun+entatie van het
vormenspectrum. We moeten ons realise-
ren dat er geen enkele andere periode in de
Nederlandse prehistorie is waarvan zo wei-
nig bekend is als de periode waarin de
Hoge Vaart gedateerd moet worden. Dat
geldt dus ook voor het aardewerkspec-
trum. Dit houdt in dat veel tijd gestoken
moet worden in het aaneenpassen van de
scherven zodat van de vormen, afmetingen
en functie van de potten een indruk gekre-
gen kan worden.

A11e scherven groter dan 1 cm2 wor-
den gedetailleerd beschreven. Hierbij
wordt ondermeer gelet het gewicht, de
wanddikte, het type scherf (wand, rand of
bodem), de verschraling, de dichtheid en di-
mensies daarvan, de wandopbouw, en of er
verkoolde voedselresten aanwezig zijn. Een
deel van de scherven met aankoeksel wordt
apart in aluminiumfolie bewaard, ten be-
hoeve van chemisch onderzoek naar de
aard van het verkoolde voedsel (bijv. vlees,
vis of plantaardig).

Na de beschrijving worden alle
scherven minutieus schoon gemaakt en
wordt 90% van de beschreven scherven ge-
impregneerd met een in aceton opgeloste
kunststof (paraloid). Zonder dergehjke
maatregelen zouden de scherven door hun
brosheid rúet behouden blijven en in de
vondstzakjes uriteen vallen. De resterende
10% van de scherven wordt niet geïmpreg-
neerd en apart gehouden voor toekomstig
chemisch/ technologisch onderzoek. Afge-
krabde verkoolde resten worden bewaard
in reageerbuisjes en een deel daarvan is ge-
brüktvoorhetverkrijgenvanCï4-daterin-
gen (zie hoofdstuk 5).

De potten van Hoge Vaart waren
vrijwel niet versierd. Soms zijn er wel knob-
bels aan de buitenzijde aangebracht, en een
enkele keer waren er met behulp van vin-
gemagels of dunne, platte, scherpe spatels
indrukjes aangebracht. Deze versiering
komt uitsluitend voor direct op of juist on-
der de rand van de potten (fig. 15). De pot-
ten hadden geen vlakke bodems; ze waren
meer afgerond en puntig (fig.16). De ran-
den zijn niet naar bimen gebogen, maar
vooral naar buiten. De tot nog toe vastge-
stelde kleinste randdiameter bedraagt ca.
15 cm en de grootst vastgestelde ca. 30 cm.
Uit aaneenpassende wandscherven is ove-
rigens wel duidelijk dat er ook potten zijn
gebruikt die nog aanzienlijk groter waren,
waarbij aan randdiameters gedacht kan
worden van wel 40 cm. Uit een nauwkeu- `
rige bestudering van de randen is duidelijk
dat grote potten het meest frequent voor-
komen. We moeten ons daarbij voorstellen
dat het gaat om potten met een inhoud van
tussen de 10 en 14 1iter; de kleinere potten
hadden een inhoud van 1 tot 2 liter. De al-
1ergrootste potten (randdiameter van 40
cm) kunnen een inhoud gehad hebben van
25 to 30 liter.

In het zuidelijke deel van de grote
concentratie op de dekzandrug is een op-
vallend grote hoeveelheid aangetroffen van
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Figuur 15  Gedeeltelijk gereconstmeerde pot met versiering op
de rand (tek. ROB/A27).

brokjes witte kwarts, materiaal dat zeer
veelvuldig werd gebruikt voor de ver-
schraling van de klei, ondermeer om de
bakeigenschappen daarvan te be.hvloeden.
Tot onze grote verrassing bleek bovendien
een zeer dichte concentratie van (met witte
kwarts verschraalde) scherven en grote
plakken verschraalde en onverschraalde,
ongebakken klei aanwezig. Een deel van
deze objecten lag nog gewoon aan het vroe-
gere oppervlak. De gedachte is dat we hier
te maken hebben met de resten en over-
blijfselen van een gebied waar men aarde-
werk potten heeft gemaakt (zie ook 4.1.3).
Een bijkomend argument voor aardewerk-
productie ter plaatse wordt geleverd door

1       Intemrapport 3041996 door B. Jansen.
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--.
de resultaten van de chemische analyseï
van in de vondstenlaag van werkput 92
aangetroffen ongebakken klei en van enke-
1e scherven. Deze analyse geeft aan dat
deze klei inderdaad gebruikt kan zijn voor
het maken van (een deel van) het aarde-
werk.

4.2.6 Varia
Onder de andere artefacten die tijdens de
opgraving zijn gevonden, en waarvan we
hier toch melding willen maken, bevinden
zich een fragment van een zandstenen pijl-
schachtenslijper en een brok rode oker. On-
der het botmateriaal bevinden zich verder
enkele verbrande fragmenten van gewei-
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Figuur 16  Diverse randsderven (1-7) en een puntbodem (tek. ROB/A27).
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werktuigen, zoals een kleine priem (?). In
de bedding van de Eem werden meerdere
(meer of minder fragmentarische) hakken
van edelhertgewei gevonden (fig. 17), die
zonder uitzondering door gebruik zwaar
beschadigd zijn. Verder zijn er enige beitel-
achtige werktuigen van bot opgegraven
(fig. 17), die eveneens zwaar beschadigd
zijn door gebruik. Bovendien werden ver-
scheidene stukken edemertgewei met be-
werkingssporen (fig. 18) aangetroffen;
mogelijk betreft het hier afval van de pro-
ductie van geweibijlen.

Over de functie van de gewei- en
botwerktuigen is nog betrekkelijk weinig
bekend. Uit een onderzoek naar de slijta-
gesporen op vergelijkbare stukken uit
Spoolde (nabij Zwolle) is naarvoren geko-
men dat het om werktuigen zou kunnen
gaan waarmee grond is losgewoeld
(Peeters 1990). Anderen hebben de moge-
lijkheid geopperd dat bepaalde typen ge-
bruikt kunnen zijn als wig voor het splijten
van hout, en waarbij de steel fungeerde als
een soort hefboom (Pétrequjn & Pétrequín
1988).

5. DATERINGEN
ln ons vorige artikel werd op basis van de
diepteligging van de beworingssporen en
de kenmerken van de vondsten een schat-
ting gemaakt van de ouderdom van de
vindplaats. Daarbij hebben we aangegeven
dat de bewoning ouder zal zijn dan
5300/ 5200 BP en waarschijnlij.k (deels)
ouder dan 5900/5800 BP. Inmiddels be-
schikken we over 18 Cï4-dateringen en 2
dendrocvháondoe]:Ëïs.cdhaetedra:egre=gz:,ïrierïïuït.

gevoerd op houtskool uit oppervlaktehaar-
den, 1 op houtskool uit een haardkuil, 1 op
een geïsoleerde, verkoolde eikel, en 5 op
aankoeksel van aardewerkscherven. Met
uitzondering van de eikel, die een ouder-
dom van ca. 5600 BP heeft, vallen alle dater-
ingen tussen 5700 en 6100 BP (dit komt

neer op een gecalibreerde datering tussen
4600 en 5000 v. Chr.). De nadruk ligt echter
op de periode 58m/5900 BP. Opvallend is
dat het aardewerk rondom de 5900 BP is
gedateerd. De dendrochronologische date-
ringen komen uit op 4646 (een paal) en
4725/24 (een boom) v. Chr.

Uit deze resultaten blijkt dat de oor-
spronkelijke inschatting vrij redelijk was.
De beschikbare dateringen geven op dit
moment zeker nog geen representatief
beeld van het tijdsbestek waarin de bewo-
ning plaatsvond. Op de eerste plaats zijn de
gedateerde monsters rúet gelijkmatig over
de site verspreid. Ten tweede moet reken-
ing worden gehouden met vertekende date-
ringen, waarbij niet uitgesloten kan wor-
den dat de dateringen van het aardewerk
bijvoorbeeld te oud zijn uitgevallen onder
invloed van zeer specifieke chemische pro-
cessen.

Toch zijn er enkele opmerkeh].ke pa-
tronen te constateren. De dateringen rond
5700 BP clusteren in een bepaald deel van
de zuidelijke helft van de grote concentra-
tie, terwijl oudere dateringen overal voor-
komen. De vraag of dit een latere bewo-
ningsfase reflecteert, of het gevolg is van
een scheve vertegenwoordiging van de
gedateerde monsters, of veroorzaakt wordt
door differentiële chemische processen, of
een combinatie hiervan, is op dit moment
echter nog niet te beantwoorden.

6. DISCUSSIE EN CONCLUSIES
Op siterúveau heeft het onderzoek geleid
tot een aantal problemen, waarvoor voor-
alsnog geen ``zekere" antwoorden te geven
zijn. Zo is er het contrast voor wat betreft
het botmateriaal uit de Eem en de grote
concentratie. Om met de laatste te begin-
nen: hier hebben alleen zwaar verbrand ma-
teriaal, afkomstig van gedomesticeerde
varkens, vissen en vogels. h de Eem ziet
het beeld er gevarieerder uit: onverbrand
bot van wild, vogels, en enkele gedomes-
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Figuur 17 Een T-bijl van edemertgewei @oven) en een beiteladtig werktuig van bot. Beide werk-
tügen zijn zwaar besdiadigd door gebruik; recente besdadigingen zijn wit gelaten (tek. ROB/ A27).

ticeerde dieren (schaap/ geit, rund, hond,
en mogelijk paard). Waarom vinden we op
de dekzandrug alleen zwaar verbrand bot
en in de Eein onverbrand bot? Waarom is
de samenstelling en variatie van de twee
complexen zo verschillend? Het is mogelijk
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dat dit beeld de differentiële omgang met
verschillende dierenc ategorieën reflecteert.
Maar het is niet uit te sluiten dat de activi-
teiten die met de accumulatie van materiaal
in de Eem niet paranel 1open aan die op de
dekzandrug; mogelijk is er ook een verschil
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in tijd. Wel 1ijkt het onwaarschijnlijk dat het
beeld louter het resultaat van verschillende
c onserveringsomstandi8heden is.

Een ander punt is de betekenis van
de vuursteendepots in de periferie. Waar-
om bevinden deze zich juist in wat wij. de
periferie hebben genoemd? Uit de grote
concentratie zijn ze niet bekend, of beter
gezegd, niet herkend. De vraag is of we ze
tot dusver niet getraceerd hebben, omdat
ze in de grote hoeveemeid materiaal niet
opvallen. Opvallend is wel dat twee van de
depots Ín de periferie materiaal uit opzet-
telijk gegraven kuilen hebben opgeleverd
(van 1 depot is dit onbekend). Was dit in de
grote concentratie ook het geval geweest,
dan waren ze zeker ontdekt. Maar, hoe het
ook zij, het een en ander zal nog moeten
blijken uit de ruimtelijke analyse van alle
vondsten en sporen. Het is niet uitgesloten
dat hierbij nieuwe depots worden herkend.

Een zeer belangrijke discussie be-
treft de aanwijzing dat verstoring van de

Figuur 18  Een proximaal deel van een edelhert-
gewei met rozenkrans, oogtak en een restant
van de hoofdstang. De rest van de hoofdstang is
verwij.derd door het aanbrengen van groeven,
waarop het gewei is gebroken (foto ROB).

108

podzolbodem heeft plaatsgevonden. Ener-
zijds is dit gegeven van belang voor de da-
tering van podzolen in het algemeen. Zoals
al is aangegeven, betekent dit dat podzolen
reeds in het Vroeg-Holoceen tot ontwikke-
ling zijn gekomen, en dit kan de nodige
consequenties hebben voor de kwalitatieve
waardering van vindplaatsen waar ver-
stoorde podzolen zijn aangetroffen. Grote
voorzichtigheid moet betracht worden bij
het verbinden van consequenties (wel/niet
beschermen, wel/niet opgraven, wel/niet
verloren laten gaan) aan een dergelijke ob-
servatie. Anderzijds is de discussie van be-
1ang voor de landschappelijke historie van
de site (en de omgeving). Het ziet er naar
uit dat de verspoeling, die alleen op deze
schaal plaats kan vinden indien het vegeta-
tiedek belangrijk verstoord is, heeft plaats-
gehad nadat de podzol was gevormd, en
vóór de Neohthische bewoning. De vraag
is waardoor de verspoeling heeft kumen
optreden, en onder welke omstandigheden.
Gedacht kan worden aan een combinatie
van factoren, waarbij effecten van de stij-
gende zeespiegel en menselijk ingrijpen in
het landschap elkaar versterken.

Op grond van de nu ter beschikking staan-
de gegevens is wel duidehjk dat we te ma-
ken hebben met een lokatie die is bewoond
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rond 5000 voor Christus, door kleine groe-
pen mensen met aardewerk (deels lokaal
geproduceerd) en die naast jacht ook vee-
teelt beoefenden (runderen, varkens en
schaap/ geit) . Duidelijk lijkt ook dat we hier
te maken hebben met resten van bewoning
die waarschijnlijk zeer kortstondige en mo-
gelijk zelfs seizoensgebonden activiteiten
reflecteren. Gedacht kan worden aan een
gebrük van deze lokatie als uitvalsbasis
voor jachtexpedities en wellicht ook als
veeweiderskampementï.

Totdusverre zijn op de Hoge Vaart
geen aanwijzingen gevonden voor de ver-
werking van landbouwprodukten ter plaat-
se. Hieruit mag echter niet geconcludeerd
worden dat landbouw in de voedselecono-
mie totaal geen rol gespeeld heeft. ``Abse7ice
o/ez#.de7%e`` is - ook in dit geval - geen ``ezJ{.~
de7%e o/ ¢Z7se7%e``. We hebben immers slechts
met een onderdeel van het totale nederzet-
tingssysteem te maken, een logistiek kam-
pement, en niet met een residentiële neder-
zetting. Juist Ín de directe omgeving van dit
laatste type nederzetting mogen eventuele
akkers verondersteld worden.

Het zelf produceren van aardewerk
en het uitoefenen van veeteelt duidt op een
(in traditionele termen) Neolithische samen-
1eving, alhoewel "Mesolithische" activitei-
ten zoals jacht, visvangst en het verzamelen
van vruchten en planten, van emínent be-
lang zijn gebleven. Het is bovendien de
vraag of en in hoeverre het nederzettings-
systeem van deze vroege fase van de
Swifterbantcultuur " Neolithisch" genoemd
kan worden. Traditioneel gedefineerd zou-
den de hoofdnederzettingen in het Neo-

1ithicum "permanent" zijn, dwz. zij werden
bewoond gedurende het gehele jaar. Een
antwoord op deze vraag kan natuurlijk niet
gegeven worden louter en alleen op basis
van de (voorlopige) resultaten van de op-
gravingen op Hoge Vaart, aangezien het
hier een logistiek kampement betreft. Wel
kan een indruk van het mogelijke ant-
woord worden gegeven door te kijken naar
de ca. 8 á 900 jaar (!) jongere nederzettingen
van de SwifterbaLntcultuur in Oostelijk
Flevoland. De bewoners van deze lokaties
verwerkten graanprodukten, alhoewel nog
niet duidelijk is of men deze zelf lokaal ver-
bouwde. Men produceerde aardewerk (in
ieder geval deels lokaal), bedreef er vee-
teelt maar beoefende daamaast ook nog de
jacht, de visvangst en men verzamelde no-
ten en vruchten. Op basis van de variatie in
activiteiten, de groepssamenstelling (vol-
wassenen en kinderen), en de vermoedehj-
ke bewoningsduur is het mogelijk deze
woonplaatsen te interpreteren als semi-per-
manente hoofdnederzettingen. Het is voor-
stelbaar dat men ook gedurende het win-
terh alfj aar semi-permanente ho ofdnederzet-

=£:ndbá::::ï2:,Wemchtopdewathoge.
Mede gezien de geringe grootte van

de zomemederzettingen - althans voor
zover die nu bekend zijn - en dus de ge-
ringe groepsgrootte is het wat ons betreft
voorstelbaar dat de wintemederzettingen
aan een aanzienlijk groter aantal indivi-du-
en huisvesting bood. De zomemederzettin-
gen zijn dan op te vatten als dispersiene-
derzettingen en de wintemederzettingen
als aggregatienederzettingen; nederzet-

1        Een combinatie vanjacht-en veeweidersactiviteiten is goed bekend uit de Laatneolithische loastieke
kampementen (Keinsmerbrug en Menakker) van de Enkelgrafcultuur in Noord-Holland (Hogestijn 1992).
Behalve deze hoofdnederzettingen kunnen er in principe ook diverse typen logistieke kampementen zijn
geweest, kampementen die werden bezocht vanuit de semi-pemanente hoofdnederzettingen. Dergelijke
logistieke sites zijn rúet uit Flevoland bekend, maar wel uit het riviergebied. Met name valt hier natuurlijk
te denken aan sites zoals Bergschenhoek.
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tingstypen die ook goed bekend zijn uit et-
nografisch en anthropologisch onderzoek.
Een dergelijk systeem is ook voor het Laat-
Mes ohthicum aannemelijk.

De eerste permanente hoofdneder-
zettingen zijn ons slechts bekend uit de
jongste fase van de Swifterbantcultuur. Als
meest duidehjk voorbeelden noemen wij
hier de nederzettingen op P14 bij Schok-
land waar ondermeer enige forse huisplat-
tegronden en een bijbehorend grafveld
(met rúet alleen individuele begravingen
maar ook een non-megalithisch collectief
graf zijn ontdekt, en de (deels?) met een
zware eikenhouten pallisade omgeven
vindplaats bij Schokkerhaven op kavel
E170. Beide sites kunnen gedateerd worden
rond 3800-3500 v. Chr.

Het aardewerk van de Swifterbantcultuur
lijkt - voorzover we dat nu kunnen bekijken
- relatief weinig aanknopingspunten te bie-
den voor een chronotypologische ontwik-
keling. h ieder geval veel mínder dan het
aardewerk van de Trechterbekercultuur,
waarbij de versieríng van een pot een vrij
nauwkeurige datering toelaat. Opvallend is
wel dat juist de trechterbekerpotten op de-
ze regel een uitzondering vormen. Mis-
schien dat we hierin als het ware een voort-
zetting van de even weinig chronologisch
duidbare typische Swifterbantpotten mo-
gen zien?

De mate van thans archeologisch
zichtbare veranderingen in vooral de voed-
selvoorzieningstrategieën, in het nederzet-
tingssysteem en de aardewerktypologie/
-technologie hjken ons, gedurende de ca.
1600 jaar dat de Swifterbantcultuur ge-
duurd heeft, relatief zeer gering. Zo be-
schouwd lijkt ons daarom van een "Neoli-
thische revolutie" nauwelijks sprake te zijn.
Nieuwe technologieën lijken vooral inge-

1        Persoonlijke mededelingen
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past Ín een al van oudsher bestaande le-
venswijze, zonder dat dit voor archeolo-
gisch duidehjk zichtbare grote veranderin-
gen heeft gezorgd.

In dit verband winen we ook stil-
staan bij de mogelijke inspiratiebron, de
``oorsprong" van het aardewerk van de
Swifterbantcultuur. Na de ontdekking van
de eerste woonplaatsen van deze cultuur
op de oeverwallen in Oostelijk Flevoland is
reeds over de oorsprong van het aldaar aan-
getroffen aardewerk gediscussieerd door
een aantal auteurs. Gesuggereerd is dat de
wortels van het aardewerk gezocht en ge-
vonden zouden kunnen worden in de jon-
gere fasen van de Erteb©llecultuur in
Scandinavië (De Roever 1979,. Louwe Kooij-
mans 1976; Lanting & Mook 1977). Latere
auteurs hebben wel gesuggereerd dat in
het aardewerk van de Swifterbantcultuur,
maar ook Ín de huizen, de bijlen en vuur-
stenen werktuigen duidelijke (epi-) Rössen
invloeden aanwezig zijn (Gehasse 1995; ver-
wijzing naar Ten Anscher in prep., in: Ge-
hasse 1995). In het onderstaande willen wij
kort ingaan op met name de herkomst of
bron van inspiratie van het vroegste Swif-
terbantaardewerk.

Enigszins buiten de discussie vallen
tot nog toe complexen afkomstig van enke-
le rivierduinen in Oostelijk Flevoland, met
name dat van S11-13. Dit aardewerk is in te-
genstelling tot het aardewerk van de oever-
wallen nauwelijks gemagerd met organi-
sche resten, maar vooral met zand en soms
wat steengruis. Price (1981) en Whanonï
meenden ondermeer op grond van strati-
grafische waamemingen, analyses van de
horizontale verspreiding en de beschikbare
Cï4. dateringen, dat (een deel van?) het
aardewerk gedateerd mocht worden rond
5200 v. Chr. De Roever (1979) gaat er van-
uit dat het aardewerk toegeschreven moet



ARCHEOLmí£, No.7,1996

aan de periode rond 42004100 v. Chr. De
afwijkende magering zou dan te wijten kun-
nen zijn van de omstandigheid dat de be-
woners van de oeverwallen niet even ge-
makkelijk de beschikking hadden over
zand voor de verschraling.

Verder onderzoek heeft duidelijk
gemaakt dat Swifterbantaardewerk afkom-
stig van enkele rivierduinen in de Noord-
oostpolder, dat eveneens gedateerd is rond
4200 v. Chr., een organische verschraling
kent. Dit lijkt een dermate consistent pa-
troon dat de door De Roever (1979) geop-
perde datering van het aardewerk van
S11-13 zeer waarschijnlijk rúet volledig cor-
rect is. Waarschijnlijker is dat (een deel?)
van dit aardewerk wel degelijk een oudere
fase van de Swifterbantcultuur represen-
teert.

Teneinde een indruk van de ouder-
dom van dit aardewerk te verkijgen is
daarom - in nauw overleg met De Roever -
de organische component van een aantal
scherven gedateerd met behulp een aantal
aardewerkscherven. Hierbij zijn van 4
scherven een aantal monsters gedateerd. h
eerste instantie is van drie scherven slechts
1 monster geanalyseerd; de resultaten daar-
van zijn in tabel 1 tussen haakjes geplaatst.
Daama zijn van de vier scherven meerdere
monsters onderzocht. De wijze waarop uit
de scherfmonsters koolstof is geëxtraheerd
verschflde tussen de beide series. Volgens
de heer K. van der Borg (R.J. van de Graaf
laboratorium, Rijksuniversiteit Utrecht) is
bij de eerste serie monsters het een en an-
der misgegaan; de resultaten daarvan zijn
daarom in dit verband onbetrouwbaar,
maar voor de volledigheid zijn zij echter
toch vermeld.

Lab.Nr. ScherFnr. Monsternr. Datering BP %C
UTC-3482 3482 (3482-1 ) (5160+-120) -2.3

3482-2 5670+-90 2.3

UTC-6864 6864 (6864-1 ) (7750+-100) -2.1

6864-2 6180+-160 1.7

6864-3 6150+-90 1,8

6864-4 5900+-90 2.1

6864-5 5970+-80 2
UTC-7060 7060 7060-1 6030+-100 2.7

7060-2 6210+-80 0.8
7060-3 5990+-110 1.1

UTC-7089 7089 (7089-1 ) (6970+-80) -1.9

7089-2 6310+-110 2.6
7089-3 6380+-70 1

Tabel 1  Overzidit van Cï4 dateringen van de
orgarische component van enkel scherven van
vindplaats S11, Oostelijk Flevoland. Per mon-
ster is de hoeveelheid koolstof (C) aangegeven.
De tussen haakjes geplaatste resultaten zijn be-
haald in monsters die in de eerste fase zijn on-
derzodit. De daama gebruikte methoden wor-
den als betrouwbaarder gezien (pers. meded. K.
van der Borg).

Uit de tabel is duidelijk dat de date-
ringen per scherf keurig binnen 2 stan-
daarddeviaties liggen. Het totaal levert een
gecalibreerde datering op van rond 5200-
5100 v. Chr voor de scherfnummers 3489,
7060 en 7089. Accepteren we deze datering
dan betekent dat dat we hier te maken zou-
den hebben met aardewerk dat deels een-
zelfde ouderdom heeft als dat van de Lini-
aire Bandkeramiekï.

Inmiddels zijn van meerdere plaat-
sen in Europa vroege aardewerkdateringen
rond 6200-6000 BP. In Nederland kennen
we behalve het materiaal uit Swifterbant-
context ook aardewerk uit de vroege
Hazendonkgroep (Louwe Kooijmans 1976).
In België is bij Melsele (nabij Antwerpen)
aardewerk opgegraven in associatie met

1        Gezien de geringe hoeveelheid koolstof van de geanalyseerde monsters en de mogelijkheid dat dit koolstof
afkomstig is van ouder verspoeld en van nature in de klei ge.i.ncorporeerde organische resten, moeten deze
dateringen toch met grote voorzichtigheid gebruikt worden.
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Mesolithisch vuursteen (Van Berg, Van
Roeyen & Keeley 1991). In Frankrijk zijn di-
verse sites met aardewerk bekend die tot
het zogenaamde Roucadourien (ca. 6000
BP) worden gerekend (Roussot-Larroque
1987). In Noord-Duitsland en Züd-Scandi-
navië zijn dateringen bekend van de Eller-
bek/ Erteb©llegroep tussen 62m en 6000 BP
@ijv. Fansa & Kampffmeyer 1985; Schwabe-
dissen 1981; pers. comm. P. Larson). Ook
de vroegste fase van de Narvacultuur (aan
de kust van de Baltische Zee) is rond 6000
BP te dateren.

Opvanend voor al deze aardewerk-
groepen (en dat is misschien ook wel de
enige overeenkomst) is dat de potten meer
of minder geprononceerde puntbodems
bezitten. Anderzijds treedt er de nodige
variatie op ri versiering en magering. Ver-
der is opvallend dat dit aardewerk zowel
bij jager-verzamelaars als bij begimende
landbouwers/ veetelers voorkomt.

Ondanks de enorme geografische
verspreiding van deze puntbodemgroepen -
min of meer langs de kusten van Zuidwest
Frankrijk tot aan Finland - zijn we voorals-
nog geneigd toch een gemeenschappehjke
bron van inspiratie te veronderstellen.

Alleen al gezien de ouderdom van
deze groepen is het onwaarschijnlijk dat
een dergelijke bron gevonden kan worden
in het aardewerk van de Rössenercultuur
of epi~Rössener sferen. Het aardewerk van
de Liniaire Bandkeramiek vormt gezien de
ouderdom een reëele mogehjkheid maar
hjkt gezien de geografische verspreiding en
het vormenspectrum wat minder voor de
hand te hggen. Een betere kandidaat hier-
voor wordt naar onze mening gevormd
door het zogenaamde La Hoguette aarde-
werk en dat deels synchroon met de Liniai-
re Bandkeramiek werd vervaardigd door
jager-verzamelaarsgroepen. Dit aardewerk
is bekend van ver buiten de löss-zones ge-
legen gebieden en heeft een zeer grote ver-
spreiding. Ook wat betreft het vormen-

spectrum (m.n. quasi-spitse bodems en
kommen) biedt deze aardewerkgroep aan-
knopingspunten. Afwijkend zijn de naar
binnenstaande randen van La Hoguette
potten en kommen, waar de randen van de
spitsbodemgroepen meestal naar buiten
staan. Ook zijn er aanzienlijke verschillen
tussen de gebruikte versieringstechnieken
en schema's. Al met al een op het eerste ge-
zicht aantrekkelijk kandidaat, maar een de-
tailonderzoek zal moeten uitwijzen of en
inhoeverre deze hypothese is hard te ma-
ken.
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OUD EN MIDDEN-ACHEULEEN VONDSTEN VAN EEN OPSPUITING BI|
BOXMEER (N.Br.)

door Ton Hemers

1. DE 0NTDEKKING EN VONDSTOM-
STANDIGHEDEN
De vondsten die hier worden afgebeeld en
beschreven, zijn gedaan in 1980 en samen
met collega Dick Reijnen was het bijna on-
mogelijk om je op het gevaarlijke terrein
(drijfzand!) te verplaatsen. Bij het recht ma-
ken van de Maas spoten enorme zandzui-
gers het sediment door ijzeren buizen in
een groot depot,. al het materiaal, zand en
grind werd later gebruikt voor de aange-
1egde nieuwe snelwegen de A73 Nijmegen-
Venray en de A77 Boxmeer-Duitsland. De
vondsten zijn afkomstig van de bagger-
werkzaamheden nabij `Veerhüs Beckers"
(fig. 1) en in depot opgeslagen nabij de
Boxmeerse Vierstraat. Men heeft gebaggerd
(gezogen) tot een diepte van 14 m onder
het wateroppervlak. Door het vervoer door
ijzeren buizen waren de meeste stenen em-
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Figuur 1  Situering van de baggerlocatie (A) en
de plaats waar de vondsten zijn gedaan (8).

stig beschadigd. De werkzaamheden wer-
den uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Oude
oevers van de Maas werden dus verplaatst.
Daar waar vroeger de prehistorische mens
verbleef en jaagde, rijden nu auto's in onze
eeuw van de ene naar de andere plaats.

De zoektochten naar Oud- en Md-
denpaleolithische werktuigen en uiteraard
die om in het Boxmeerse ook eens een bi-
face te kunnen vinden, hebben er toe geleid
dat de hier beschreven vondsten gedaan
konden worden. Dit geldt ook voor een
kleine biface (losse vondst) die ten Zuid-
Oosten van Boxmeer werd gevonden. Door
de recente werkzaamheden aan de dijk
(verplaatsing, verbreding, ophoging) zijn er
echter geen nieuwe vindplaatsen uit het
Oud en Mdden-Paleolithicum aan het licht
gekomen. Wel zijn enige locaties nader on-
derzocht die door de werkzaamheden aan
de dijk bekeken moesten worden. Het mate-
riaal wat hierbij is verzameld is echter uit
jongere periodes afkomstig. Daamaast zijn
er ten zuiden van Boxmeer, daar waar nu
rieuwbouw plaats heeft, oudere cultuur-
groepen ontdekt, namelijk uit de CCC-tra-
ditie. Hieronder bevinden zich ook enkele
artefacten met graveringen.

De oude oevers van de Maas blijven
wanneer ze door grond- en baggerwerk-
zaamheden worden beroerd zeker interes-
sant om goed in de gaten te houden. Toe-
komstige ontsluitingen kunnen zeker nog
mooie geheimen prijs geven.

2. CONsmvERING DER VONDSTEN
Een aantal artefacten is zwaar gepatineerd  _
@.v. fig. 3, no's 1 en 2, fig.5, no's 1, en 3 ),
waarbij het gaat om glans- en kleurpatina.
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Meerdere stukken (fig. 3, no's 3, 4 en 8, fig.
4, no's 1, 2 en 3, fig. 5, no. 4) zijn licht gepa-
tineerd, terwijl er enkele vers lijken (fig. 3,
no's 4, 5 en 7). Deze waamemingen konden
worden gedaan, omdat de meeste stukken
recent beschadigd zijn als gevolg van de
baggeractiviteiten.

We kunnen constateren dat er zo-
wel een aantal gepatineerde, ans ongepa-

tineerde stukken voorkomen, waarbij we
wel moeten bedenken dat ze eventueel van
één of meer concentraties afkomstig kun-
nen zijn. Ook in ouderdom kunnen ze ver-
schillen. Op zich is die variatie niet zo ver-
wonderlijk, want we zien het bijvoorbeeld
ook in de collecties van J. van Es en J. Dries-
sens van de Middenpaleoliti`ische groepen
uit Helden en Roermond.

Figuur 2  Twee forse klingfragmenten die
prehistorisd zijn gebroken; beide stuk-
ken zijn gepatineerd en licht afgerond
(tek. P. "jkstra).

Figuur 3  Diverse artefacten van Boxmeer ®agina 116): 1 kling met retoudie geslagen volgem de 1£-
va]lois-methode,  2 Leva]lois-afslag, 3 Levallois-afslag of pseudo-I.evallois-spits , 4 boor op Levallois-
kling, 5 en 7 afslagen met gebruiksretouche, 6 afslag met encoche, 8 radette (tek. P. Dijkstra)
Fíguur 4  Kemen en kemwerktuig van Boxmeer(pagina 11'7): 1 I.evallois-kem, 2 proto-L,evallois-kem,
3 kern blok, 4 chopper van kwarts (tek. P. Dijkstra).
Figuur 5  mverse artefacten van Boxmeer (pagina 118): 1 protobiface op afslag, 2 billhook op zwaie af-
slag in Clacton-techniek, 3 gekerfd werktuig op l.eva]1ois-afslag, 4 Ilevallois-kemq.e (tek. P. Dijkstra).
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EEN NIEUW TYPE STENEN BITL OP ``DE STER" TE ST.-NIKLAAS,
WAAsmND (BELGIE)

door M. de Meireleir & E. van den Bossche

Tijdens grondwerken in de kruidentuin
van het recreatie-oord ``De Ster" te St-Ni-
klaas werd op ongeveer 40 m in een lood-
rechte lijn van de baan Antwerpen-Gent
(zie het kruisje op het kaarti.e van figuur 1)
door de heer E. van den Bossche een stenen
bijl ``t.77 sí.ft/`` opgegraven.

De bijl (fig. 2) is vervaardigd uit
vleksilex - géén mijnsilex - en is volledig
gepatineerd. De originele kleur is grijs met
witgrijze vlekken; de patina kleurt de silex
groengrijs met lichtbruine vlekken. Delen
van een witte cortex zijn bewaard op beide
zijden, wat erop wijst dat het moederblok
niet veel groter was dan de bijl zelf.

De bijl is vrij uniek omdat ze twee
bijlsneden heeft, waarvan de kleinste bij het
bovenhalen licht beschadigd raakte. Voor
de rest zijn de beide sneden nog scherp en
waarschijnlijk niet, of weinig gebruikt. Het
middenstuk van de bijl vertoont verbrij-
zelde randen, veroorzaakt door een harde
percussie met als doel een mín of meer
vierkante doorsnede te bekomen, waar-
schijnlijk om het schachten te vergemakke-

1ijken. Gezien de twee bijlsneden moet de
schachting in het midden gebeuren (fig. 3).
Dit soort schachting lijkt rúet erg practisch
voor houtbewerking daar een serie harde
slagen ondanks stevige schachting de bijl
uiteindelijk los zou wrikken. Het lijkt logi-
scher de bijl te beschouwen als zijnde een
slagwapen voor het verbrijzelen van been.

De datering stelt problemen. De bijl
is een geïsoleerde vondst (een inspectie van
de Archeologische Dienst Waasland lever-
de geen bijkomend materiaal). Het gebrek
aan slijpsporen, de patina, géén mijnsilex
en met voorzichtigheid de afslagtechniek
lijken argumenten om de bijl in het Mesoli-
ti`icum te plaatsen. Door gebrek aan refe-
rentiemateriaal in de literatuur en op de
vindplaats kunnen we een datering in het
Neolithicuin echter rúet uitsluiten.

Met speciale dank aan de heren J.P.
van Roeyen en R. van Hove van de Archeo-
logische Dienst Waasland voor de gedach-
tenwisseling inzake de datering en het ge-
1everde terreinwerk.

Figuur 1  Locatie van de vindplaats te St.-Niklaas (X op het
kaartje).
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Figuur 2  De vuuistenen bijl van St.-Niklaas
(schaal 1:1).

Figuur 3  Een reconstmctie van de mogehjke
schadting vm de bijl.
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VONDSTMELDING: EEN BITZONDERE BLADSPITS 81| RI]SBERGEN (N.Br.)

door Hans Peeters

In mei 1987 werd de heer H. Jochems, ama-
teur-archeoloog te Breda, geconfronteerd
met een vuurstenen werktuig uit de omge-
ving van Rijsbergen (prov. Noord-Brabant).
Het werktuig, een bladvormige, bifaciaal
geretoucheerde spits, was enkele jaren eer-
der, in 1985 door de heer J.H. van Aart na-
bij zijn woning gevonden. De vondst werd
door de heer Jochems aan ohdergetekende
getoond ter determinatie, en met het ver-
zoek er een tekening en vondstmelding van
te maken.

Zoals gezegd werd de spits in 1985
door de heer Van Aart gevonden nabij zijn
woning aan De Meent, te Rijsbergen, op het
maaiveld van een recentelijk gescheurd
grasland. Ter plaatse komen vrij leemarme
en zwak lemige, fijne zanden voor, waarin
op enkele centimeters diepte roest aanwe-
zig is; deze roest continueert tot ca. 1,20 m
of tot de gereduceerde ondergrond. Waar-
schijnlijk betreft het beeksedimenten, die in
het Laat-Glaciaal of het Holoceen zijn afge-
zet.

Het werktuig is een langgerekte,
bladvormige spits met afmetingen van 86 x
45 x 14 mm, wat uitzonderlijk groot is. De
spits is afgezien van een zeer kleine bescha-
diging aan de punt perfect geconserveerd,
en vertoont aan het oppervlak slechts een
lichte, wat bruinige kleurpatina (vuilkleu-
ring) . Hier en daar is een zeer lichte afron-
ding van ribben waameembaar.

De gebruikte grondstof is een matig
fijnkorrelige tot matig grofkorrelige grijze
vuursteen, waarin hoekige, gerekristali-
seerde elementen voorkomen; deze mani-
festeren zich aan het oppervlak als kleine,
rechthoekige en ca. 1 mm brede witte
``plaat|.es''. Aan de basis van de spits is een

zone van grofkorrelig materiaal aanwezig.
Hoewel de herkomst van deze vuursteen
niet zeker is, zijn de overeenkomsten het
grootst met vuursteen, zoals die voorkomt
in de mergelgroeves bij Eben-Emaël (Bel-
gië, juist over de grens bij Maastricht). Dit
betekent echter nog niet dat de vuursteen
daadwerkelijk uit die streek afkomstig is
(voor een goede determinatie zou een slijp-
plaaqe bestudeerd moeten worden, even-
tueel gecombineerd met een chemische
analyse), en evenrin dat het artefact aldaar
is vervaardigd.

De spits is aan beide zijden bifaciaal
geretoucheerd met behulp van directe zach-
te percussie. Aanvankelijk vond het dunner
maken van het object plaats door de verwij-
dering vanaf de laterale zijden, van grote,
mjnimaal tot het midden doorlopende af-
slagen. De bewerking op de links afgebeel-
de zijde is wat minder regelmatig dan die
op de rechts afgebeelde zijde,. één afslagne-
gatief loopt zelfs over de gehele spits heen,
maar dit heeft uiteindelijk geen catastrofale
gevolgen gehad voor de afwerking. Deze
afwerking is eveneens middels directe zach-
te percussie uitgevoerd, door de verwijde-
ring rond de gehele periferie van kleinere
afslagen. De uiteindelijke bladvorm is iets
asymmetrisch, terwijl de doorsnede onre-
gelmatig plano-convex tot lensvormig is.

Daar de spits ge.i.soleerd en aan de
oppervlakte is gevonden, is een datering
moeilijk te geven. Op stratigrafische gron-
den lijkt een datering in het Neolithicum of
de Bronstijd het meest waarschijnlijk. Der-
gelijke grote spitsen zijn mij echter onbe-
kend uit het Neolithicum en de Bronstijd.
Als de stratigrafie ter plaatse even buiten
beschouwing wordt gelaten, dan zijn ver-
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gelijkbare stukken te vinden in latere Md-
denpaleolithische contexten (zie o.a.
Allsworth-Jones 1986: T7te Sze/e£2.fl7t ¢7td £7te
transition ftom the Míddle to the Upper Palaeo-
lithic in Central Europe,. Oxíord) di!e vooraLl
in het vroege deel van het Weichselien wor-
den gedateerd.

In principe betreft het kemwerktui-
gen die bifaciaal zijn vormgegeven door de
verwijdering van vrij brede, rinstens tot
het midden doorlopende, dume afslagen.
De üteindelijke vormgeving vond plaats
door de verwijdering van kleinere afslagen.
Hoewel in de literatuur rúets is terug te vin-
den over de toegepaste percussietechnie-
ken, 1ijkt op basis van veel tekeningen van
directe zachte percussie sprake te zijn (dit
is rúet meer dan een indruk!). Opvallend is
dat deze spitsen in doorsnede doorgaans
plano-convex zijn, waarbij de ``platte" zijde
veelal een wat mínder regelmatig patroon
van afslagnegatieven vertoont, en negatie-
ven dikwijls tot ver over het midden door-
1open. De convexe zijde is wat regelmatiger

bewerkt, en negatieven komen doorgaans
tot het midden.

Vooralsnog levert iedere datering
problemen op. h het Neolithicum komen
wel grote spitsen voor (o.a. in de Mchels-
berggroep), maar de vorm en aard van de
bewerking is anders. Gedacht kan ook wor-
den aan de mogelijkheid dat het een dolk
üt het Laat-Neolithicum of de Vroege
Bronstijd betreft, met dien verstande dat
het stuk uit Rijsbergen geen handvat heeft,
noch ``gesteeld" is ten behoeve van de
schachting. Met de ons thans beschikbaar
staande gegevens is het echter niet moge-
hjk een uitspraak te doen over de datering
van de door de heer Van Aart gedane
vondst.

Ik wil hier van de gelegenheid ge-
bruik maken om de heer Van Aart te be-
danken voor het beschikbaar stellen van
zijn vondst waardoor deze vondstmelding
tot stand kon komen. Het artikel draag ik
op aan Hans Jochems, die eerder dit jaar
plotseling en onverwacht is overleden.

Figuur 1  De bladspits van Rijsbergen (ware grootte).
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PREHISTORISCH VAKMANSCIIAP 1

door Frans Somers

Onder deze rubriek zal met ingang van dit
nummer van A7'cheoJog!.e één fraai artefact
belicht worden dat typerend is voor een be-
paalde periode of cultuur. De afgebeelde
vondsten behoeven niet van Nederlandse
origine te zijn. De bedoeling is om aan de
hand van dat bijzondere artefact in zeer
kort bestek in te gaan op de artefactcatego-
rie waartoe het betreffende object wordt
gerekend. In een korte literatuurlijst w_or-
den vervolgens de belangrijkste boeken
en/of artikelen op dat terrein vermeld, wat
voor hen die dat willen als vertrekpunt kan
dienen om de materie verder uit te diepen.

h dit eerste deel wordt uitgegaan van een
bijzonder fraai geslagen biface (fig. 1), die
in de zomer van 1982 door de auteur werd
gevonden bij het dorpje ``La Chapelle Auba-
reil" in de Franse Dordogne. Volgens de ty-
pologie van Francois Bordes (1979) betreft
het een ``bi/Ízce stJbftï.¢7tgttJfl€.re``, een type dat
vooral in het Laat-Acheuléen wordt geda-
teerd.

Zoals de meesten onder ons wel zullen we-
ten, zijn er in de literatuur vele benamingen
voor de typen bifaces, of vuistbijlen. In de
loop van de tijd hebben velen getracht de
grote verscheidenheid aan vormen in een
typologie onder te brengen. Met name de
Franse archeologen zijn hierin toonaange~
vend geweest. Sinds het midden van de vo-
rige eeuw is hieraan reeds begonnen door
Boucher de Perthes, aan het begin van deze
eeuw gevolgd door Commont, Vayson de
Pradenne, Gruet, Leroi Gourhan en Bordes.
Deze laatste meende met metingen objec-

tieve criteria te vinden om tot een classifica-
tie te komen. Door metingen worden dun-
ne van dikke bifaces gescheiden en door
deze tweedeling kan verdere ``benoeming"
of classificatie plaatsvinden.

Op basis van de contouren van de
bifaces kunnen deze typen een benaming
meegegeven worden, die dan ook vooral
op Franse leest geschoeid is (fig. 2). Maar
behalve de typologie van Bordes (1979), die
nog steeds wereldwijd wordt gebruikt als
referentiekader, zijn er met name in Enge-
land andere classificatiesystemen ontwor-
pen. Genoemd kunnen worden Wymer
(1968) en Roe (1981). Roe deelt -net als Bor-
des - bifaces eveneens op basis van metri-
sche kenmerken in, terwij.l Wymer zich
sterker laat leiden door specifieke kenmer-
ken van de basis, punt, zijkanten en de
vorm van de snede (fig. 3).
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Figuur 1  De vuistbijl van l.a
Chapene Aubarefl (ware grootte;
tek. F. Somers).

Fíguur 2  Schema van biface-ty-
pen naai. Bordes. a. ovalaire, b. li-
mande, c. discoïde, d. naviforme,
e. amygdaloïde court, f. amygda-
1oïde, g. cordïfome, h. Mcoqui-
en, i. lagénifome, j. triangulaire,
k. ovigo-triangulaire, 1. pelécyfor-
me, m. dent de requin, n. biface
dévié, o. biface subcordiforme.
Daarnaast bestaan er ook 'Íbifaces
partiels ", 'rbifaces Abbevilliens","pics" en "bifaces nucléiforines ".
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Figuur 3  De indeling van bifaces volgens Wymer's systeem.
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ADRESSEN VAN AUTEURS

Tos DEEBEN, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Kerkstraat 1, 3811 CV JheË-
foort

Ton HERMERS, Van Grotenhuísstraat 9, 5831 GL Ebmieer.

Willem-Jan HOGESTIJN, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Kerkstmat 1, 3811
CV AmeBfoort

M de MEIRELEIR, Beekstraat 72, 9170 St-Pauwels, België.

Hans PEETERS, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Kerkstraat 1, 3811 CV
Ameisfoort

Fraiis SOMERS, Stemh 30, 5251 XD Vlijmen.

DeredactieverzoekteeniederdieopenbaarwilreagerenopdeÍnditnummervanA7trieoJogi.ever-
sdenen artikelen, deze reaktie te sturen naar het redactie-adres. De redactie zal het commentaar door-
sturen naar de betreffende auteur(s) en deze verzoeken om een weerwoord te schrijven, Índien dat
door de auteur(s) nodig wordt geadt Reakties aangaande de inhoud vm ar[ikelen die uitsluitend be-
stemd zijn voor de auteur(s) kunnen direct aan de betreffende auteurs worden geridt Reakties betref-
fendedealgemeneinhoudenvomgevingvandittijdsdriftkunnenwordengerid`taaneenvande
redacteuren genoemd Ín de colofon.

126



COLOFON

ARCH£OLOGJ£ is een útgave van de Stichting "Archeologie" en verschijnt sinds 1989. ARCH£OL OGJ£ staat
open voor artikelen, vondstmeldingen, boekbesprekingen enz. op ieder gebied van de archeologie, die zowel
voor armteur- als beroepsarcheologen van belang kunnen zijn.

Abonnees krijgen nieuwe nummers automatisch toegestuurd. Ilosse nummers kunnen worden besteld bij de ad-
rrLinistrateur van de Stichting "Amheologie":

J.M. Roefs,
De Kastanjes 17,
5427 TT  Boékel.
tel. 0492-323683

De tekst dient bij voorkeur op floppy disk, of in getypte vorm te worden ingezonden, maar kan eventueel in
handgesk=hreven vorm worden ingediend. Ingezonden kopij dient zoveel mogehjk confom te zijn aan het in
ARCH£OLOGJ£ gehanteerde stramien voor de hoofdstuk-, paragraaf-, plaat-, en tabehummering, referenties en
bibliografie; hiervoor kan dit nummer als voorbeeld dienen.
Tekeningen moeten in zwafte (Oostindische) hkt op wit, of calque papier worden aangeleverd. Zwart-wit foto's
moeten worden afgedrukt op glanzend papier en goed contrasteren; kleurenfoto's worden alleen geplaatst in-
dien daartoe werkelijk aanleiding bestaat. De origínele illustraties blij.ven eigendom van de auteur(s) en worden
na pubhcatie teruggezonden. Auteurs die zelf niet in staat zijn illustraties voor hun bijdrage(n) te (laten) verzor-
gen, kunnen een beroep doen op de redactie. In dat geval blijven de illustraties het eigendom van de Stichting
"Archeologie".

In het geval de kopij op floppy disk wordt aangeleverd, kan van 3,5 inch (IHDD 720 KB, IEHD 1,44 MB) disket-
tes gebruik worden gemaakt. De tekst moet leesbaar zijn voor MS-m personal computers en kan worden aan-
geleverd een breed scala verschillende formaten. Aanbevolen wordt ysteemcodes (zoals cursief, vet e.d.) niet te
gebruiken, maar bij voorkeur een uitdraai mee te sturen waarop cursief, vet enz. te drukken tekstgedeelten zijn
gemarkeerd . De tekst dient evenmin te zijn gelayout. Het verdient echter voorkeur vooraf contact op te nemen
met de redactie (H. Peeters).

Redactie:
Igor Zevenbergen (ho ofdredactie)
Burghstraat 1, 5614 88  Eindhoven.
Tel. 040-2124824

Hans Peetem (hoofdredactie en layout)
Vrolikstraat 403-D, 1092 TE  Arierdam.
Tel. 0206927063

Pieter "jkstra (lid en layout)
Spor[laan 24, 5502 EE  Veldhoven.
Tel. 040-2539000

Druk: Krips Repro, Meppel.

Olaf Stolzenbach (lid),
Karel Doormanstraat 45, 5481 Iis  Schijndel.
Tel. 073-5478208

Frans Somers (1id en secretariaa:t)
Stemlaan 30, 5251 XD  Vlijmen.

Dep.ibticatievaneenartíkel,vondstmeuing,boekbesprekingetc.betekem:trietzondermeerdatderedactiehet
met de irihoud ee'ris is. Híe"oor btijf t aïleen de auteur vemnfiL}oordetiiík.

A11e nummers van ARCH£OLOGJ£ kunnen worden besteld bij:
Stichting Archeologie

p/a De Kastanjes 17, 5427 TT  Ebekel (tel. 0492-323683)
Gironuminer : 60.37287



Oude nummers (2 t/m 6) van Archeologie zijn nog beperkt voorradig en kunnen worden besteld bij:

Stichting Amhe ologie
p/a De Kastmjes 17, 5427 TT  Boekel (tel. 0492-323683)
G íronummer: 60.37.287

De nummers 2, 3 en 4 worden thans tegen een gereduceerde prijs aangeboden.

ArdbcoJogfe, No.2 (152 pagina's, Fl.20,-excl. verzendkosten)
Inhoud Hamburgcultuur onder Reutum (Beersma & Wouters); Enige aanvullingen en opmerkingen betreffende
de "Laag van Duurswoude" (Houtsma); "Budel 11", vindplaats van een Epigravettien uit Budel-Dorpplein (Wou-
ters),. Een Tjongercomponent van het Epigravettien uit de Deurnese Peel (Wouters); Ahrensburgien van de
"Wolfsberg" onder Reutum (Wouters); Het Mesolithicum (Wouters); Een mesolithische vindplaats onder Reutum

(Beersma, Moldovan & Wouters); Een rijke mesolithische vindplaats van de Rijn-Maas-Scheldecomponent te
Budel-Dorpplein (Wouters); Een mesolithische vindplaats van de Rijn-Maas-Scheldecomponent van de "Broeks-
berg" te Neer (Wouters); Over de functie van geweibijlen (Peeters); Levallois in Zuid-Limburg of wishful think-
ing (Van Grunsven); Een middenneolithisch nederzettingsterrein bij Gulpen (Van der Drift); Een Prodnikmesser
uit de Waal bij Nijmegen (Stolzenbach); Een merkwaardige "Lyn8bybijl" uit het Usselmeergebied ten noorden
van Zwolle (Wouters); Een "vergeten" bronzen kortzwaard van het type Rosnoën (Wouters); Het tekenen van
stenen artefacten O?eeters); A horse is a horse (Van der Lee); Dwergvorming op eilanden (Van der l.ee); Echtheid
van de Leemdijkbijl wetenschappelijk aangetoond (Van der Lee); Literatuurbespreking  Marija Gimbutas (Van
der Made).
ArcbcoJogíe, No.3 (160 pagina's, F1. 25,-excL verzendkosten)
Inhoud: Inleiding in de steentechnologie. Achtergronden bij steenbewerkingstechnieken (Van der Drift); }ong-
Acheuléen van Eem-ouderdom uit het dal van de Vecht bij Haerst (Van Uum & Wouters); Patina~onderzoek bij
vuursteen (Stoel); Het Jong-Paleolithicum van ''Meirs Voorhoofd", gemeente Weelde, België (Dijkstra & Verbeek);
Twee mesolithische hakken en een halffabrikaat uit de Noordzee (Stolzenbach & Stolzenbach),. "De Hoogaard",
een kultusplaats in de Maaspoort, Den Bosch (Verhagen); Faunaresten uit het Maaskantgebied bij 's-Hertogen-
bosch (Van Wijngaarden-Bakker); Bandkeramische artefacten uit Kessel (Wouters); Nogmaals een depotvondst
van neolithische ëurtefacten uit Rijckholt (Wouters); Een uitzonderlijk "sikkelmes" uit Rijckholt (Wouters); De
Seine-Oise-Mame-kultuur (Wouters); Vindplaats van de Seine-Chse-Mame-kultuur in Kessel (Vossen & Wou-
ters); Artefacten uit de SOM-kultuur te Mesch? (Wouters); Vondstmeldingen (Nehssen & Wouters); Literatuurbe-
spreking Wil Roebroeks (Dijkstra); Boekbespreking Hemmy Clevis/Meke Smit (Van der Lee); In memoriam
Ernst Thuring en Pieter Mudstra.
AraheoJogíe, No.4 (104 pagina's, F1. 27;0-excl. verzendkosten)
Inhoud: Clactorúen uit de "Zandmeren" te Kerkdriel (Stolzenbach),. Overige vondsten uit de "Zandmeren" te
Kerkdriel (Stolzenbach); Een vuistbijl uit de ITssel bij Lathum (Stolzenbach); Paleolithicum te Oud-Turnhout (Ver-
beek); Een Tjonger lI-werkplaats in de Drunense Duinen @rummer); Haule VI-"Kok's Bosje" qoutsma & Dijk-
stra); Signalement: klingproductie met behulp van de druktechniek in het Nederlandse Mesohthicum? Q4usch &
Peeters); Een bijl en een polissoir bij Oosterwolde (Dijkstra),. Enkele laatneolithische relikten uit Oost-Brabant
(Reijnen & Dijkstra); Eva's keizersnede of waarom de Neanderthaler verdween (Van der Drift); Boekbespreking
lman Wilkens (Van der Lee); In memoriam dr. André Span.
An3heologie, No.5 (112 pagínas, H 33,- excl. verzemdlcosten)
Inhoud: De laatpaleolithische en mesolithische sites bij Geldrop Deel 1 (Deeben); Midden-Paleolithicum van de
Kraayenbergse Plassen, gem Linden (De Wit, Stolzenbach & Somers); Een Fedemesser-vindplaats in de ge-
meente Venlo OV[achiels); Mesolithische nederzettingsresten in de binnenstad van Tilburg (Dijk, Fleij & Peeters);
Een mesolithische vindplaats onder Loon op Zand (Somers & Somers); Een neolithische vondstgroep van de Zit-
tert, tussen Grave en Velp (De Wit, Stolzenbach & Somers); Een neolithische bijl van gabbro uit Boxmeer
(Dijkstra); Asagittis Hunorum Nos Defende Domine (Heijnen).
Araheo7ogri, No.6 (112 pagiiLas, FL 33,- excl. verzendkosten)
Inhoud: De laatpaleolithische en mesolithische sites bij Geldrop Deel 2 (Deeben); De Hamburgcultuur van Bak-
keveen-Harmsdobbe (Houtsma & Dijkstra); Bewoningsresten uit het Laat-Mesolithicum/ Vroeg-Neolithicum bij
Almere (Prov. F1.): Verslag van de eerste resultaten van de opgraving "A27~Hoge Vaart" (Hogestijn e.a.); Nog-
maals Eemster (Dijkstra),. Een biface uit Neer (Brummer),. Pijlspitsen uit de Drunense Duinen (Somers); Over een
Ahrensburgspits en een neolithische bijl (Schellekens); Een aparte vondst (Bmmmer & v/ d Westelaken); In me-
moriam Huub Nelissen.






