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LAAT-PALEOLITTIISCHE EN MESOLITHISCHE BEWONINGS SPOREN IN
CENTRAAL-OVERI|SSEL

EeiL inventarisatie van sites rond het Elzenerveen;maüeriële culhiur, locatiekeuze en enkele

opmffkíngen over de toepaLsbaarheid vaiL conventionele chronologische schema's

d- Tohannes MUSCH

Scz77®e7izJ¢£ti.7ig. Sinds de jaren dertig van deze eeuw werden Ín het gebied rond het Ekenerveen door
meerdere amateurardeologen vindphatsen gesignaleerd met vuumteenmateriaal ln de tadtiger
jaren werd het gebied onderworpen aan een uitgebreide ardeologísche inventarisatie. Dit leidde tot
de onderkenníng van meerdere bewoníngsfasen. Naast een Íntensieve bewoníng Ín Neoliti`icuin,
Bronstijd en IJzerti:jd, werden meerdere víndplaatsen met vuuHteenmateriaal met Laat-Paleohd)Ísd
en Mesohdrisch kamkter aangetoond. In dit artikel wordt een beschrijvhg gegeven van het vondstma-
teriaal. Tevens wordt geúacht de bewoníngssporen te plaatsen Ín de context van de toenmalige m-
tuurlijke omgeving. De indruk bestaat dat de specificiteit van dit gebied (aanwezigheid van vuur-
steen didht aan de oppervlakte, open water, rehëf) gui`stige voorwaarden bood voor de tijdeli].ke ves-
tiging van jagem -verzamelaaH.

1. mEIDING
h het volgende amtikel zal aandacht wor-
den besteed aan de Laat-Paleolithísche en
Mesolithische beworing van Centraal-
Overijssel. Doel van dit artikel is een aanzet
te geven tot verdere studie van de bewuste
perioden Ín het gebied. Tot op heden ont-
breekt het aan een gerichte, projectmatige
benadering van de materie. Teneínde een
draagvlak te geven aan toekomstige studies
wordt een presentatie gegeven van:

- de locatie van vindplaatsen;
- materiële cultuur;
De presentatie van deze gegevens

heeft in de eerste phats een inventarise-
rend karakter met als hoofddoel een aantal
niet eerder gepubliceerde gegevens toegan-
kelijk te maken. Tevens zal geprobeerd wor-
den de materiële cultuur in een t)pochro-
nologisch raamwerk ri te passen en moge
liike technologísche schema's aan te tonen.

h dit artikel zal de bewoníng rond
het Hzenerveen aan de orde komen.  De be-
woring in het onderzoeksgebied moet niet
beschouwd worden als behorend tot een

3

geografisch geïsoleerde eenheid. De onder-
havige studie dient dan ook uitehdehjk Ín
een groter regionaal perspectief geplaatst te
worden.

2. DE LANDSCHAPPEIJTKE EN GEOLO-
GISCIIE CONTEXT
HetEzenerveenligtÍnhetnatuurgebied
''de Borkeld" h Centraal-Overijssel, op de

grens van Sa]land en Twente. Oudtijds
maakte het deel uit van de marke (dorpsge-
bied) van de buurtschap Elsen, in de g?
meente Maü.kelo. Het gebied in zim geheel
wordt ook wel aangeduid als "Elzeneweld"
(fig.1).

Centraal Ín het Elzenerveld ligt het
HzenerveerL "t is een komvomige laagte
van glaciale (Saalien) oorsprong. In het laat-
ste deel van het Saalien bewoog zich een
glet5jertong Ín zuideliike richting om ter
plaatse van het ELzenerveen tot stilstand te
komen. Na afsmelting van de ijslob ont-
stond een diep glaciaal bekken dat zich
gedeeltelijk opvulde met mLeltwaterafzet-
tingen. Het gebied tussen het Hzenerveen
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en de Lokerenk is een kameterras dat be-
staat uit een smeltwaterdalopvulling uit het
eínd van de Saalien (De Veer 1968).

Het gebied wordt omgeven door
stuwwalruggen ontstaan aan het eind van
het Saalien onder invloed van de hierboven
genoemde gletS.erbewegingen. Ten oosten
ligt de stuwwalrug van Ríjssen en Markelo
met als hoogste punt de pal naast het Elze-
nerveen gelegen Friezenberg. Westeli]k ver-
heft zich de stuwwalnig van de Zuurberg
en de Lokerenk, die verder naar het noor-
den overgaat Ín de Holterberg. De stuwwal-
len in Centraal-Overijssel bestaan uit ge-
stuwde preglaciale, fluviatiele afzettíngen
van oostelijke (Fomatie van Fhschede) en
zuidelijke herkomst (Fomatie van Urk), re-
spectievelijk daterend uit het Menapien en
het Elsterien/ Vroeg-Saalien (De Jong 1955;
Bijlsmal983).

Ten zuiden van het Ezenerveen
bevindt zich een keileemphteau (Fomatie

y-475,00 +
Eie
E+®
C1
±

van Drenfle) die hier Ín het Saalien als
ehdmorene is aígezet (Bijlsma 1983). Dit

:Ëti|oanug:::TraÉein2b:npevrokË:gË:=iakd:
weinige dagzomende voorkomens van kei-
leem Ín Centraal-Overijssel.

De nabiiheid van de Friezenberg ten
opzichte van het Hzenerveen accentueert
op een duidelijk zichtbare wijze het reliëf in
het landschap. Met zijn hoogte van onge-
veer 40 m +NAP steekt de Friezenberg zo'n
26 m boven het Elzenerveen uit. De zuide-
lijke en de westeliike oever hebben een mh-
der pectaculaír relief en zijn eerder te om-
schrijven als lichtglooiend. Wel is er in het
landschap een duidelíik micro-reüëf waar-
neembaar, Ín de vomL van Laat-Glaciale
dekzandruggen en/ of sub-recente stuifdui-
nen. Het dekzand bedekt overigens een
groot deel van het gebied in de vomi van
een dunne laag (Bannínk & Pape 1968). CP
de noordoosthellingen tussen de Hoge Bor-

1km

Figuur 1
Topografische si-
tuering vm de
vindplaatsen rond
het Elzeneween
(cartografie T.
Musd).
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keld en de Witte Belten komen onder een
solifluctiedek op löss gelijkende afzettingen
vooT (íbid.).

In tegenstellíng tot de ijstijden werd
het overwegend milde Holoceen geken-
merkt door een relatieve stilstand in de
sedimentatie en erosie. Slechts h de lagere
delen van het landschap ontstonden afzet-
tingen van orgarLische oorsprong (veen, gyt-
q.a). Met name in de komvomige laagte
van het huidige Elzenerveen vomde zich
een dikke veenlaag. De afwatering van het
gebied op het dal van de rivier de Regge is
namelijk nooit erg efficiënt geweest.

De hogere terreíngedeelten onder-
gíngen Ín het Holoceen een bodemvorm-
ing. Al naar gelang de textuur, de voch-
tigheid en de vegetatie ontstonden verschil-
lende bodemt)pen (haarpodzol op met

5

Figuur 2  Reliëf
rond het Eken-
erveen,. vind-
plaatsen zijn
a.mgeduid met
stemen (Surfer
computirplot,
vewaardigd
door J. Musd).

heide begroeide, hoge, droge zandgronden,
laarpodzol op beboste, lagere, vochtiger
2mdgronden, etc.).

Door de hierboven genoemde geolo-
gische verschiÈLselen is de geaardheid van
de bodem in dit gebied zeer variabel. Door
betrekkelijk belangrijke verschillen in reliëf
(fig. 2 en 3), vochtigheid en substraat (zand,
leem) ís sprake van een grote variatie aan
bodems, en dat op een relatief kleíne opper-
vlakte (fig. 4).

Menselijk ingrijpen heeft een be-
langrijke invloed gehad op bodem en refiëf.
Gedeeltenjke ontbossíng kan vanaf het Neo-
lithicum een factor zib geweest in de ont-
wikkeling van de verschfllende bodems op
het Elzenerveld. De aard van de vegetatie
kan nameliik invloed uitoefenen op de
bodemgesteldheid (ontstaan van verschil-
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lende podzolen). Pas sinds de Middeleeu-
wen werd een meer Íngrijpende invloed uit-
geoefend op de bodem. De ontbossíng nam
hand over hand toe. Extensieve schapen-
teelt gíng de regeneratie van het bos tegen
en leidde tot het ontstaan van heidevelden.
Het afplaggen van de heide ten behoeve
van de bemesting van akkers (essen) leidde
ín het gebied rond het Hzenerveen tot een
snelle uitputting van de bodem. De uiteín-
delijke consequentie hiervan was het ont-
staan van stuifduinen. Het rehef werd
hierdoor plaatseliik ingrijpend gewijzigd,
vooral ten westen van het Elsenerveen. Het
(getuige de vele karresporen) intensieve
verkeer over het Elzenerveld zal mede
schuldig zin geweest aan de erosie. Door
de winrLíng van leem voor de steenbakke-
rijen Ín Ríjssen ontstonden vooral Ín het be-
gín van deze eeuw Índrukwekkende groe-
ven in het keileemphteau ten zuidoostm
van het Elzenerveen. h het Elzenerveen
werd tot in deze eeuw door de boeren veen
afgegraven. De sporen daarvan zijn nog

6
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Figuur 3  Iriedjmensionale
projectie van het hoogtemo-
del van figuur 2 met verti-
cale schadoverdrijvrig
(Surfer{omputerplotver-
vímrdigd door |. Musd).

heden ten dage te zien Ín de vomL van min
of meer rechthoekige veenkuilen.

Chdanks al deze menserijke ingre-
pen maakt het gebied rond het Hzenerveen
nog steeds een natuurlijke indruk. "t komt
omdat ín hístorische tijden het gebied tame-
1ijk ver van woonkemen af lag waardoor
de exploftatie betrekkelijk margínaal is ge-
bleven. Dit is de voornaamste reden dat het
natuurgebied "de Borkeld" redeliik gaaf tot
ons is gekomen en daarom beschouwd kan
worden als een zeldzaam voorbeeld van
een cultuurlandschap met een hoge natuur-
lijke waarde. Botarisch gezien wordt het ge-
bied gekarakteriseerd door afwisselend
natte en droge heide, met hier en daar een
piorLierbebossing van grove dennen, ber-
ken, eiken en enkele jeneverbessen. Het
Ezenerveen is een goed bewaard hoog-
veenhdschap.

h het begín van deze eeuw werden
pogíngen gedaan delen van het Ezener-
veld te ontginnen of te bebossen. Hierdoor
is door diepploegen plaatseliik de bodem
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sterk omgewoeld. Het gebied wordt tegen-
woordig grotendeels beheerd door Staats-
bosbeheer en heeft een bestmmíng als be-
schemd natuurgebied.

3. DE ARCIIEOLOGIE
3.1. Ontdekkingsgeschiedenis
h het gebied rond de Borkeld en het Elzen-
erveld zijn door de jaren heen herhaaldeh]k
vondsten van vuurstenen werktuigen gesig-
naleerd. Vanaf de dertiger jaren van deze
eeuw werd het gebied verkend door de
bekende Deventer archeoloog J.Butter. De-
ze vond in 1930 "bij Holten, op de Borkeld"
ondermeer een Oud-Paleolithisch aandoen-
de vuursteen (Van der Lee 1989). In de ja-
ren 1940-41 werd het gebied bezocht door
H. Sleiderink uit Delden. Deze vond onder

anderen een vijftigtal stuks vuursteen "d€.-
rect West of Noord van de Vriezenberg in een
stukjebcyu:wlandbezijdeneendemebosjeeven
voorbij de rails naaï de leemkuil" (doc:ume:r\:ka:
tie in ROB), vondstdepot Oudheidkamer
Twente Fhschede (inventarisnr. OKr 1973 -
120)'

In het midden van de zestiger jaren
verzamelde G.J. Eshuis uit Almelo meer-
dere honderden stuks vuursteen op "de
Borkeld", waaronder kemen, aí§lagen,
enkele schrabberq.es en 2 microhthen (be-
waLard in het depot van de OKT, inventa-
risnr. 1978 - 87.). Jammer genoeg Ís van
deze vondstm geen precieze vindplaat-
scoördinaat be-kend, maar de meest waar-
schiblíjke víndplaats liikt het gebied met
zandverstuivín- gen ten westen van het

Figuur 4  Bodemsoorten rond het Elzenerveen (cartografie door }. Musch, naar Bannínk & Pape 1968
en Ebbem & VÍssders 1983).

\ú,  \ú,  \ú,
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Elzenerveen. Vanaf circa 1971 verzamelde
G.T. Wolberink uit Markelo op een vind~
plaats bij "de Poppe" enige tientallen stuks
vuursteen waLaronder enkele klíngeq.es. Het
materiaal draagt een overwegend
Mesolithisch karakter. Het bevindt zich in
de verzamelíng van de vinder, tegenwoor-
dig woonachtig te Ebme.

Vanaf het begín van de jaffen zeven-
tig was het B.J. Groenewoudt uit Holten die
a]s amateurarcheoloog het gebied herhaal-
delijk verkende en meerdere vindplaatsen
signaleerde. Zim kennís van het terrein en
zijn belangstelling voor de relatie tussen
natuurbeheer en beschemíng van archeolo-
gische monumenten leidde er in de jaffen
1986 en '87 toe dat een uitvoerige verken-
níng werd uitgevoerd in het natuurgebied
"de Borkeld''. h die jaren werd namelijk op
machínale wijze een groot deel van het ge-
bied afgeplagd teneinde de door vergras-
sing en opslag van jonge bomen groten-
deels verdwenen oorspronkehike heidebe-
groeiíng oprieuw een kans te geven. De
oudheidkundige waarden van het terreín
dreigden door deze Íngreep aangetast te
worden. Zichtbare monumenten (graflLeu-
vels, karresporen, landweren, oude per-
ceelsscheidíngen) dreigden onherstelbaar
beschadigd te worden en nog niet eerder
vastgestelde resten van bewoníng (opper-
vlaktevindplaatsen) dreigden voor eeuwig
uitgewist te worden. De inmiddels student
aan het IPP (hstituut voór Pre- en Protohis-
torie, Uhiversiteit Amsterdam) geworden
Groenewoudt deed dit project in het kader
van een doctoraalonderzoek aan datzelfde
instituut. Hij verzekerde zich onder meer
van de steun van de stichting RAAP (Re-
gionaal Archeologisch Arc hiveringspro-
ject), waarbij als voomaamste medewerker
].Andréa genoem d moet worden (Andréa
& Groenewoudt 1988; Groenewoudt 1987,
1988). Verder betrok Groenewoudt ook
schrijver dezes bij het onderzoek, aange-
zien deze juist begonnen was met een in-

ventarisatie van Laat-Paleolithische en
Mesolithísche víndplaatsen ri Centraal-
Overijssel, in het kader van een doctoraal-
studie, eveneens aan het IPP (Musch 1991).

Tijdens dit onderzoek werden een
aantal concentraties vuursteen met een
Mesolidrisch karakter aangetoond. Boven-
dien werden een verrassend aantal nog niet
eerder bekende víndphatsen met sporen
van bewoníng uit Neolithicum, Bron& en
Uzertijd ontdekt. Aansluitend op dit onder-
zoek, dat zich concentreerde op aan de op-
pervlakte zichtbare resten, werd door
Groenewoudt een serie boringen uitge-
voerd in het zuideliik gedeelte van het na-
tuurgebied en in een aangrenzende akker
waarin al in een eerder stadium de aanwe-
zigheid van een Mesolithische vindplaats
was vastgesteld (Groenewoudt 1994;
Groenewoudt e£ ¢J. 1994).

3.2. De vindplaatsen
Van de bekende víndplaatsen zullen hier
de volgende aspecten aan de orde komen:
- de lokatie;
- de ontdekker en het jaar van ontdek]dng;
- de vindphatsomstandigheden alsmede de
huidige staat van de vhdplaats;
- een beschrijving van de morfologie van
het materiaal en van enkele technologische
aspecten;
- een mogelijke brpologísche en chronolo-
gische duidíng;
- een interpretatie van de functie van het
kampement.

Chder de rubriek "vondstomstan-
digheden" wordt verduidelijkt of het mate-
riaal aan de oppervlakte van een geploegde
akker, een afgeplagd heideveld of anders+
zíns is verzameld.

Voor wat betreft de beschrijving
van het materiaal moet bij voorbaat gesteld
worden dat een uitputtmde studie onmo-
geHjk is, gezien het feit dat van geen van de
vindplaatsen een volledige Ínventaris be-
kend is. Het gaat doorgaans om víndplaat-
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sen waar materiaal aan de oppervlakte ver-
zameld is. De vindplaatsen zim nooit het
voorwerp geweest van een opgraving. Al-
dus is het onwaarschijnliik dat van één van
de vindplaatsen al het materiaal verzameld
is.

Chtrent de homogeriteit van het
vondstmateríaal bestaat onder deze om-
standigheden uiteraard ook geen zeker-
heid. Het hikt in ieder geval waarschijnlijk
dat op een aantal vindplaatsen een ver-
mengir`g heeft opgetreden met Neolithi-
sche vuursteen, gezien de aanwezigheid
van voor die periode karakteristieke aarde-
werkscheNen.

Echter, een gunstige factor voor een
materiaalbeschrijving is het feit dat er door-
gaans niet selectief verzameld is, hetgeen
de waarschiplijkheid verhoogt van een re-
dehjke representativiteit van het vondstma-
teriaal. Maar er valt met geen mogelijkheid
te schatten wek percentage van de vond-
sten bekend is en hoeveel van het materiaal
nog "Ín de grond zit''.

Voor de studie van het materiaal is
het verder bevorderliik dat een groot deel
van het materiaal geconcentreerd is in het
vondstdepot van de Oudheidkamer
Twente te E`schede. Het lijkt niet waar-
schijnliik dat er zich veel materiaal Ín on-
bekende conecties bevíndt (mond. med.
A.D. Verlínde, Riiksdienst voor het Oud~
heidkundig Bodemonderzoek te Amers+
f°°rt).vooremeventue|echronologische

duiding moet onder deze omstandigheden
natuurliik de nodige voorzichtigheid Ín
acht worden genomen. Met erige reserve is
het echter wel mogelijk enkele indicaties te
geven. En zonder het doen van een poging
tot t)pochronologische duiding zou de ma-
teriaalbeschrijving te veel Ín de lucht blij-
ven hangen. De auteur is overigens bereid
andere suggesties voor bTologische of
chronologische duidíng in overwegír\g te
nemen. Eventuele foute Ínterpretaties h dit

ai.tikel zijn trouwens voor rekering van de
auteur. "t laatste geldt uiteraard ook voor
de Ínterpretatie van de functie van de be-
wuste kampementen. Naast het gegeven
van een fragmentarische dataset bestaat
hier de handicap van het ontbreken van or-
garisch materiaal dat complementaire in-
fomatie zou kunnen leveren, met name
omtrent economische aspecten. Chdanks
deze lacune zim er voldoende aanknopings-
punten voor het doen van speculaties om-
trent functionele aspecten van de kampe-
menten. Met name de vuursteeneconomie
en -technologie geven hiervoor ingangen.

Aan het eind van elke víndplaats-
beschrijving wordt een beeld geschetst van
de tegenwoordige staat van de vindplaats.
Tevens wordt hier getracht een evaluatie te
geven van de perspectieven voor conserve-
ring van de víndplaatsen. Voor sommige
vindplaatsen worden suggesties aange-
dragen voor conserverende maatregelen.

M17, Oudheidkamff Twente Hschede
Ontdekkerenjaar..B].G"oer\!ewoudt(zewer+
tigerjaren).

Vondsto mstandighe de n.. opper`r:1a]sbewond-
sten op een geploegde akker.

Ijmdsc:happelijke en geologisch context.. de
vindplaats ligt op de westeli]ke helling van
de Friezenberg, op een hoogte van 21 m +
NAP. De bodem bestaat uit droog, lemig
fijn zand, behorend tot de in de Saaleijstijd
gestuwde Fomaties van Fhschede en Urk.
Volgens de bodemkaart (28 West A]melo)
heeft zich hier een holtpodzol gevomd,
met als code : Y23. De grondwatertrap is
VII. Vanuit de víndplaats heeft men een ri-
ant uitzicht over het Hzenerveen, dat onge-
veer 6 m lager ngt, op zo'n 4m m van de
víndplaats.

Materiaaïbe schrijving en techriolD gi sche aspec-
£e72: het materiaal van deze vindplaats is

9
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Figuur 5  Materiaal van de víndplaats M17 (tek.
J. Mu5d).

10
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rLiet bijzonder talrijk. Het gaat om slechts
enkele tientallen klíngen, klíngfragm enten,
aíslagen en kemen. Het erLige duideliik ge-
retoucheerde stuk is een distaal fragment
van een klíng met een schuíne eíndretou-
che (fig. 5, nr.2). Bij de kemen vallen drie
exemplaLren op vanwege de verzorgde
klíngtechniek (fig. 5 nrs. 4, 5 en fig. 6). Het
gaat om een techniek met één preferentiëel
slagv]ak. Bij nr. 4 wordt het afbouwvlak
vai\ de ke:rr\ (debitage sufiace; Tnízan et al.,
1992) gereguleerd door middel van een her-
preparatie vanaf de tegenoverHggende zíj-
de. De aígebeelde kemen ziü Ín een eínd-
stadium van débitage. De laatste klíng die
van kem nr. 4 werd verwijderd eíndigde in
een hínge. Kem nr. 5 werd te dun om een
herpreparatie met het oog op een nieuwe
serie klíngen te overwegen. Als slagtech-
niek is grotendeels van een hard slaginstru-
ment (slagsteen) gebruik gemaakt. De hone
slagbultnegatieven en de onregelmatige ne-
gatieven op kem nr. 5 spreken wat dit be-
treft duideliike taal. Afgaand op de lichte
welving van de slagbult kan voor de debi-
tage van de klíng nr. 3 een zacht shginstru-
ment (gewei?) gebezigd zib. Dit kan ook
het geval zijn bij enkele klingnegatieven op
de kemen.

Het gebezigde materiaal is more-
nenvuursteen. Enkele natuurh]ke splijtvlak-
ken met een glanspatina ("windlak") geven
aan dat de vuursteen lange tijd aan de op-
pervlaktevertoefdheeft.De`meestwaar-
schijnliike winplaats is het kefleemplateau
op ongeveer 200 m ten zuiden van de vind-
plaats. Op de vindplaats zelf komt op enke-
le kleíne, erratische brokjes na, hoege-
naamd geen vuursteen voor. De vindplaats
ligt namelijk op een helling met smeltwater-
afzettingen bestaand uit grindig, grof zand,
overwegend behorend tot de Fomaties van
Fhschede en Urk.

De gebruíkte vuursteen is van rede-
liike kwaliteit. Toch heeft de aanwezi8heid
van natuurliike scheuren een handicap ge-

vomLd, zoals bliikt bij kem nr. 4. Em aantal
negatieven is hier op een haLarscheur "ge-
botst". Men heeft nog wel geprobeerd de
kem opnieuw Ín vomL te brengen door het
verwijderen van het gedeelte van de kem
met de scheur, maar dit is rúet gelukt. Hier-
door had het afbouwvlak van de kem geen
ideale vomi meer, en dit is waarschijnliik
ook de oorzaak geweest van het uiteínde-
lijk mislukken van de laatste kling die in
een hinge eindigde.

Overigens is er bij het materiaal
geen spoor van kempreparatie via het aan-
brengen van een rug (c#é£e). Mogelijk om-
dat de oorspronkelijke vorm van de vuur-
steenknollen zich daar mínder goed voor
leende is een opportunístischer techniek ge-
bezigd. De preparatie vond waarschiblijk
plaats middels het aanbrengen van een
slagvlak op een geschikte plaats. Van hier-
uit werd het afbouwvlak geprepareerd via
het verwijderen van ruwe preparatieklin-
gen met als doel het verkrijgen van een
rug. (nr. 1 is een voorbeeld van zo'n prepa-
ratieklíng.) Vervolgens kon de débitage
van de klíngen van de bedoelde vomi en
fomaatbegimen.

Typologische en chronologische duf tíng.. als we
af zouden moeten gaan op diagnostische
geretoucheerde stukken dan is het mate-
riaal van deze vindplaats onmogelijk Ín een
bepaalde cultuurgroep te phatsen. We
moe-ten dus naar andere criteria zoeken,
zoals de technologie. De in het
voorafgaande besproken klingtechniek Ís
karakteristiek voor het l.aat-Paleolithicum
zoa]s we dat kennen van andere víndplaat-
sen in Noord en Oost-Nederland. Het gaat
om een tamelijk "opportunistische"
klíngtechniek die zich aanpast aan de rLiet
altijd optimale kwaliteit van de lokale
morenenvuursteen. KemprepaLratie via het
aanbrengenvankemruggenkomtvoor
maar is geen regel. Dit geldt eveneens voor
de zachte percussie. De kemen kunnen pi-

11
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Figuur 6  Kem van de vindplaats M17,. vín-
der/ collectie Klomphaar (tek. J. Musd).

ramidaal of prismatisch zim. Vaak zien we
twee tegenover elkaar liggende slagvlak-
ken, waarbij het ene voomamelijk voor de
débitage van de klingen dient en de andere
voor de herpre-paratie van het afbouwvlak
gedurende de verschíllende afbouwfases.

Het is moeilijk te zeggen aan weke
faciès van het Laat-Paleohthicum het mate-
riaal moet worden toegeschreven (Hambur-
gien, Tjongerien, Ahrensburgien?). Over
het geheel genomen is de klíngtechniek van
vooral het Hamburgien verzorgder dan die
van het Tjongerien. Er Ís vaker van een
kemrugpreparatie sprake en er lijkt ook
vaker van zachte percussie gebruik te wor-

12

den gemaakt. Er is bij het Hamburgien een
duidelíjke verwantschap waameembaar
met het MagdalérLien. Over de klhgtech-
niek van het Ahrensburgien in Noord en
Oost-Nederland is nog weinig bekend, van-
wege de afwezigheid van vindplaatsen met
homogeen en omvangrijk materiaal. Maar
het Hjkt waLarschijhliik dat er een grote ver-
wantschap bestaat met het Ahrensburgien
in omliggende gebieden, als Noord-Bra-
bant en Noord-Duitsland.

Het is onmogelijk om het materiaal
van de víndplaats M17 aan één van de bo-
vengenoemde faciès toe te schrijven. In
ieder geval liikt het uitgesloten dat we hier
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te maken hebben met een vindplaats uit het
Mesolithicum, of het Neolithicum. h het
Mesolithicum is weliswaar ook op uitge-
breide schaal van klíngtechniek gebruik ge-
maakt. Echter, de kemen werden in het
Mesolithicum pas h een veel later stadium
afgedankt dan die van víndphats M17.
Mesolithische restkemen zim doorgaans
minstens twee keer zo klein als de op fi-
guur 5 en 6 afgebeelde exemplaren. Verder
zijn op Mesorithische kemen vaak meer-
dere, dwars op elkaar liggende, afbouw-
vlakken aanwezig, met twee orthogonale
slagvlakken (iets wat overigens ook in het
Ahrensburgien voorkomt). Hiervan Ís geen
sprake bij het materiaal van M17.

Een latere Neolithische datering
lijkt eveneens uit te sluiten. In het Neolifli-
cum van Noord en Oost-Nederland komt
nauwelijks gestandaardiseerde klíngtech-
niek voor. h samenhang met graven van
Late Standvoetbeker en All Over Oma-
mented Beakers (AOO) worden wel klín-
gen aangetroffen, maar waarschidlijk gaat
het grotendeels om geïmpoi.teerd mate-
riaal, uit Le Grand-PressigiTy, Romigny, Spi-
ennes, Denemarken, etc. Overigens komen
er verkleinde imitaties voor van Grand-
Pressigny doü(en, die kennelijk gemaakt
zijn van lokale vuursteen. Bij de auteur zim
echter geen gedateerde ateliers bekend van
ÍrLheem se klingproducerende Laat-Neo-
1ithjsche groepen.

Interpreta;tie van de f tnctie van het kampememt..
de aanwezigheid van afslagen, gebroken
klingen en restkemen, alsmede de afwezig-
heid van geretoucheerd materiaal en hele

feTgfue::reijËna:euhiár:1üJËeïadc::icthh¥ghiYe=

op de productie van klingen. De vuursteen
werd hierbij van elders aangevoerd en
waarschijnliik van het keileemplateau op
circa 200 m ten zuiden van de vindplaats.
Getuige de aanwezigheid van decortica-
tieafslagen (fig. 5, nr. 1) en gezien het feit
dat de kemen in een eindstadium van pro-
ductie werden afgedankt kunnen we aanne-
men dat zich op het atelier alle stadia van
productie afspeelden. De afwezigheid van
hele klingen en geretoucheerde producten
doet vemoeden dat deze waarschËnli].k
naar elders zijn afgevoerd. Mogelijk zim er
ter plaatse klíngen tot werktuigen geretou-
cheerd, maar het erige geretoucheerde fi`ag-
ment van een schuingeretoucheerde kling
(fig. 5, nr. 2) is een wat mager bewijs voor
deze hypothese.

Er zim uit het Laat-Paleolithicum
een aantal analoge vindplaatsen bekend,
o.a. Anloo (Musch 1982), Immenbeck (Laux
1981) en Fbven (Wegewitz 1967). C»eri-
gens is het opvallend dat de Laat-Paleo-
1ithische ateliers zich niet altijd op dagzo-
mende voorkomens van ruwmateriaal be-
vinden.

Huidíge staat van de vindphats en perspectief
zmor de £oekoms£: tegenwoordig is het terreín
aan de agrarische bestemming onttrokken
en Ín beheer bij Staatsbosbeheer als ruig
graslmd waarop Schotse hooglandkoeien
grazen. De beschemíng van de vindplaats
lijkt hierdoor voor de toekomst gewaaLr-
borgd.

M19, Oudheidkamer Twente Hschede
Ontdekkerenjaar..B.T.GToemewoudt(zeJen-
tiger jaLren). Het is overigens mogelijk dat
het om dezelfde vindplaats gaat als de plek

1        Dit ondanks het feit dat er bepaalde materiaalcategorieën ondergerepresenteerd kunnen zijn. Met name
microlithen kunnen (zelfs bij een opgraving) gemakkelijk over het hoofd worden gezien, zoals blijkt uit het
verschil tussen de percentages microlithen van opgravingen waar wèl en waar niet gezeefd is (mond. med.
L. Detrain).
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die door H. Sleiderink werd gesignaleerd
Ín 1940-41, aígaand op diens beschrijving ín
de documentatie van de ROB (zie het
hoofdstuk over de ontdekkíngsgeschiede-
nis).

Vond sto mstandiglwde n.. opper`r:1a]s:hewomd-
sten van een geploegde akker.

Landsc:happetijke en geologisc:he context.. de
víndplaats figt op 16 m + NAP, aan de voet
van de Friezenberg, op een dekzandrug
juist ten zuiden van het Elzenerveen. De
bodem bestaat hier uit lemig, fijn zand met
een veldpodzol (Hn23 op de bodemkaart
28 West Almelo). De grondwatertrap is VH.
De vindplaats ügt ongeveer 2 m hoger dan
het Hzenerveen, dat op niet meer dan 100
m ve"ijderd ligt.

Materiaaïbeschrijving..var\dezeviï\dp;\aa:As
zijn talrijke vondsten bekend. Het gaat hier-
bij om vondsten uit meerdere perioden.
Naast onmiskenbaar Mesolithisch mate-

14

Figuur 7 Materiaal van de víndplaat-
sen M19 (13) en Noorderlook (4) (tek.
J. Musd).

riaal zim o.a. ook Laat-Neolithische of
Vroege-Bronstijd b ladspitsen gevonden
(Groenewoudt 1987, 1991; A`dréa &
Groenewoudt 1988). h de wetenschap dat
het materiaal gemengd is, lijkt het mínder
relevant hier diep in te gaan op technologi-
sche aspectm. Er kan volstaan worden met
het vemelden van de aanwezigheid van
materiaal met een Mesolithísche habitus
(kleine klíngen, klíngkemen). Speciale aan-
dacht verdienen een microlith, een steker
en een klíngkem (fig. 7). Bij de microlidi
gaat het om een agrmmetrisch trapezium.
De steker is gemaakt op een schuine af]mot-
ting, op het afgebroken uiteínde van een
]díng. De klíngkem heeft één preferentiëel
slagvlak en een tegenoverliggend slagvlak
voor herpreparatie van het afbouwvlak. Er
Ís tevens getracht de vomL van het afbouw-
vlak te corrigeren vanaf de zijkant van de
kem. De kem is afgedankt Ín een eindsta-
dim van productie.
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Typobgische en clu'onolostsche dúäng= hwet
asymmetrisch trapezium is volgens de con-
ventionele brpologieën in het Laat-Mesoh-
thicum te plaatsen. Bij deze datering zijn
echter een aantal kanttekeningen te plaat-
sen, hetgeen aan de orde zal komen bij de
beschrijvíngvanhetmateriaalvanvínd-
plaats M11. De steker en de klingkem li+
ken eerder thuis te horen Ín een nader te
dateren Laat-Paleohthicum. De steker is
vervaardigd van een "onmesolithísch" aan-
doende, grote klíng. Bovendien zi].n stekers
Ín het Mesolithicum veel zeldzamer dan h
voorafgaande perioden. De klíngkem komt
morfologisch en technologisch gezien over-
een met de kemen van de hiervoor beschre-
ven vindplaats M17. De aí5tand tussen de
beide víndplaatsen is overigens niet meer
dan 400 m.

Interpretatie van de f tnctie van lwt kampement..
door de vermengíng van materiaal uit
meerdere perioden is het onmogeliik om te
speculeren over functionele aspecten van
de vindphats.

De huidige staat van de vind;plaats en perspec-
tief voor de toekomst.. tese"woorüs is het ter-
rein aan de agrarische bestemmíng onttrok-
ken en in beheer bij Staatsbosbeheer als
ruig grasland waarop Schotse hoogland-
koeien grazen. Ook de besk:heming van
deze vindplaats lijkt hierdoor voor de toe-
komstgewaarborgd.

P344, OudheidkameT Twente Enschede
Ontdekker en jaar.. T. Aï\dréaL (T988).

Landschappelijke en geolDgische context.. de
vindplaats ligt op een dekzandrug die de
zuidwesteliike begrenzing vomt van het
Elzenerveen. Het veen ligt hier pal tegen de
dekzandrug aan, getuige de turfgaten op
enkele tienta]len meters ten oosten van de
víndplaats. De bodem bestaat op de vind-
plaats uit leemamL en zwak lemig, fijn zand

met een haarpodzol (Hd21 op de bodem-
kaart 28 West Ahelo).

De dekzandrug waar de vhdplaats
op ligt gaat naar het oosten toe over in een
sterk door subrecente stuifzanden gemodel-
1eerd landschap. Zonder gedetajlleerde ken-
nís van de bodem zou men de dekzandrug
ook voor een recent stuifduin aan kunnen
zien. Het Ís overigens rLiet onmogelijk dat
de vom van de dekzandrug modificaties
heeft ondergaan onder invloed van de sub-
recente verstuiving. De vindphats ligt op
circa 16 m + N.A.P. en ligt zo'n 2 m boven
het oppervlak van het ELzenerveen. De
grondwatertrap is VH

Vondsto mstandighede n.. de comce"tra[tí;es weT-
den ontdekt in het kader van een door
RAAP uitgevoerde veldverkenníng op een
terreingedeelte dat machímal was afge-
plagd (Andréa & Groenewoudt 1988). h
het vooq.aar van 1988 werd door J. Musch
en 8. Groenewoudt besloten de aan de opL
pervlakte zichtbare vondsten op een platteL
grond Ín te tekenen. Fhkele vondsten wer-
den hiema meegenomen om individueel te
tekenen. Deze stukken werden overhan-
digd aan A.D. Verlinde, teneinde te wor-
den ondergebracht Ín het depot van de
OKr te Hischede. Vanwege de beschemde
status van het als natuurgebied beheerde
terreín werd besloten het grootste deel van
het aan de oppervlakte waargenomen mate-
riaal onaangeroerd te laten.

Maleriaaïbeschrijving en technologische aspec-
fe7z: de 192 ingemeten stukken zijn als volgt
Ín te delen:
- 97 ondetemíneerbare vuursteenblokken;
- 65 ongeretoucheerde afslagen van vuur-
steen;
- 12 klingen van vuursteen;
- 3 kemen van vuursteen;
- 2 geretoucheerde afshgen van vuursteen;
- 1 holle schaaf op een blokje;
- 1 rokeiwerktuig van kwartsiet;
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- 3 ongeretoucheerde afslagen van kwartsi-
tische zmdsteen;
- 4 natuurlijke brokken vuursteen;
- 4 onbewerkte fragmenten kwarts en
kwartsiet.

Een groot deel van het materiaal is
gecalcineerd, of toont door verbranding
ontstane craquelering, en roodkleuring, na-
mkËï.i74Stuks(60blokken,13ffshgm,i

De gebruikte vuursteen is lokale
morenenvuursteen van een nogal inferieu-
re kwaliteit. Dit is vooral af te leiden aan de
3 kemen. Deze kemen zijn vervaardigd uit
vuu rsteenb lokken van onregelmatige
vom. Getuige de natuurlijke splijtvlakkerL
die nog aan alle kanten van de kemen aan-
wezig zift, was de oorspronkeli)ke uit-
gangsvomL niet van een groot fomaat (fig.
8). E`kele afslagen en klingen hebben een
met cortex bedekte dorsale zij.de, hetgeen
wijst op een primaire kempreparatie (fig. 8,
nr.2).

De slagtechiiiek is gericht op het
vervaardigen van klíngen, maar er is geen
sprake van een geavanceerde techniek. Het
liikt er op dat er op een opportunistische
wijze te werk Ís gegaan, waarbij men zich
beperkte tot een eenvoudige slagvlakprepa-
ratie. Van hieruit werden dan kleine series
klingen van de kemen verwijderd. CP de
afgebeelde kem is via een zigzagbekapping
een slordige rug aangebracht, maar het is

rLiet duidelijk of het de bedoeling is ge-
weest een kempreparatie aan te brengen.
Soms maakte men gebruik van natuurlijke
ruggen die al op de vuursteenbrokken aan-
wezig waren, om als preparatie te dienen
(fig. 8, nr. 1). Als slagtechniek werd harde
percussie (slagsteen) toegepast. De klíngen
en de klíngnegatieven met hun onregelma-
tige vomi en met hun holle slagbultnega-
tievenwijzendaarop.2

Bij twee geretoucheerde stukken
gaat het om klíngachtige aí§1agen met een
onregelmatige randretouche die eventueel
door gebruik kan ziË` veroorzaakt (fig. 8,
nr. 5). Het enige andere geretoucheerde
stuk is een blok met een kenneliik intentio-
neel aangebrachte encoche.

Het chopper-achtige stuk (fig. 8, nr.
7) van kwartsitische zandsteen is mogelijk
een multifunctioneel werktuig. Wellicht
moet, naast een functie als chopper, ge-
dacht worden aan een gebruik als slag-
steen. Het stuk toont namelijk tevens buts-
sporen. E`kele afshgen van hetzelfde ge-
steente (maar niet afkomstig van hetzelfde
stuk) kunnen van een soortgeliik werktuig
afkomstig zijn.

VermeldenswaLard zijn een aantal
niet bewerkte stukken vuursteen, almede
enkele kiezelstenen. Vanwege de liggíng
op een dekzandrug is het uitgesloten dat er
op de víndplaats van nature stenen voor-

1       Het is zeer aannemelijk dat een groot deel van de ondetermineerbare brokken door contact met vuur uit
elkaar is geq)rongen. Het is echter goed mogelijk dat een groter deel van het materiaal met vuur in
aanraking is geweest. Dit hoeft namelíjk rúet altijd zichtbaar te zijn middels de bovengenoemde kenmerken,
vooral als de vuurstenen rúet onderhevig zijn geweest aan extreem hoge temperaturen zoals ons is
gebleken uit experimenten.
Het verschil tussen "harde" en "zachte" percussie is ín de praktijk mínder duidelijk waameembaar dan door
veel auteurs wordt aangenomen. Met een "zacht" slagínstrument van hout of gewei is het zeer wel mogelijk
om afslagen te produceren met brede slagvlakken en met dikke dagbulten. Omgekeerd is het met een
slagsteen goed mogehjk om regelmatige klingen te slaan met vlakke slagbulten. De smelheid, de richting en
de plaatsing van de slag zijn voor een groot deel bepalend voor het resultaat. Verder is de preparatie van de
kem ook van invloed op de vorm van de geproduceerde afslagen. Er bestaat dus een overlapping van de
kenmerken van harde en zachte percussie en de toeschrijving van producten aan de ene of de andere
tsthniek mag eigenlijk nooít plaatsvinden op basis van ge.i.soleerde producten (Musch & Peeters 1993).
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Figuur s  Materiaal van de vindplaats P3/P4 (tek. J. Musch).

komen. Deze stukken moeten dan ook door
de mens zijn aamgevoerd.

Typologische en chronologische driding.. het ïs
duideliik dat uiterste terughoudendheid be-
tracht moet worden bij een poging tot con-

17

ventionele t)pologische toeschrijvíng van
dit materiaal. Zelí§ de twee geretoucheerde
stukken zin niet t)pologisch Ín te delen.
Verder moet hier natuurlijk bij aangete-
kend worden dat waarschijnliik maar een
klein deel van de totale Ínventaris bestu-
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deerd is, namelijk de na het afplaggen aan
de oppervlakte zichtbaLre stukken. E kan
met geen mogeliikheid een schatting wor-
den gemaakt van de hoeveeHieid materiaal
die nog onder de grond zit. h hoeverre het
bestudeerde materiaal representatief is kan
dan ook niet met zekerheid gesteld wor-
den. Echter, op grond van de hiervoor ge-
noemde technologísche kenmerken kan het
materiaal gevoegelijk in het Mesolithicum
worden Íngedeeld. Een toeschrijving aan
het Laat-Paleolithicum kan namehjk uitge-
sloten worden vanwege aaimerkeliike ver-
schíllen in klingtechnologie (zie hiervoor
de beschrijvíng van het materiaal van de
vindplaats M17). Een Neolithische datering
liikt eveneens uitgesloten. In de lokale Neo-
1iflísche vuursteeníndustrie bespeurt men
geen enkele neiging tot het fabriceren van
klíngen. Bovendien is op deze vindplaats
geen enkel fragment aardewerk aangetiof-
fen, ondanks nauwgezet speurwerk. Fh dat
terwijl elders op het afgeplagde Elzener-
veld in overvloed Neolithische aardewerk-
scherven zin aangetroffen. Vanwege de
primarie klíngtechniek en vanwege de
genoemde "negatieve" kenmerken kan de
vindplaats dus via deductie provisorisch Ín
het Mesoliflicum worden ondergebracht.

Interpretatie van de f iinctie vam het kampement..
het overheersen van "afval" op deze vínd-
plaats geeft een sterke hint Ín de richting
van een interpretatie a]s ateüer. Daarbij zim
verschillende stadia van bewerkíng verte-
genwoordigd, d.w.z. decorticatie, kempre-
paratie, afdankíng van de restkemen. Het
enige wat nagenoeg ontbreekt zijn de eind-
producten van de klíngíndustie, d.w.z.,

hele klíngen en van klíngen vervaardigde
werktuigen. Het liikt aannemeliik dat deze
mar elders zijn getransporteerd.

De enkele geretoucheerde stukken
wijzen er echter op dat hier incidenteel ook
andere activiteiten werden ontplooid. Ove-
rigens kan er hier gewezen worden op het
feit dat op de meeste Mesolithische vínd-
plaatsen op een Íntensieve wijze vuursteen
bewerkt is, waarbij doorgaans alle stadia
van bewerkíng aangetroffen worden. Men
zou dus kunnen stellen dat de meeste Me-
solithísche kam pementen eveneens ateliers
zib. De afwezigheid van andere activitei-
ten (die zich afspiegelen door het afdanken
van werktuigen als spitsen en schrabbers)
maakt dat een víndplaats eerder als atelier
omschreven kan worden. Bij een kortduren-
de bewoning en bij een "nomaal" gedrag
wat beti'eft het aídanken van materiaal zal
een kampement dus eerder het karakter
dragen van een atelier. De verhouding tus-
sen geretoucheerd materiaal en afval ligt
doorgaans ergens tussen 1/50 en 1/1m. Op
een kortdurend kampement waar 200 stuk-
ken zim achtergelaten zouden dan dus tus-
sen 2 en 4 geretoucheerde stukken kunnen
voorkomen. CP een groot kampement met
10.000 stukken zijn dat er tussen de 100 en
2oo.1

Hier moet wel bij aangetekend wor-
den dat het van deze víndplaats beschre-
ven materiaal waarschiftlijk maar een klein
gedeelte weerspiegelt van de gehele inven-
taris. Alleen het aan de oppervlakte lig-
gende materiaal kon bestudeerd worden.
h hoeverre het materiaal één of meerdere
bewoningsfasen vertegenwoordigt, is on-
der deze omstandigheden tevens moeilijk

1        Uiteraard is hier uitgegaan van een grove generalisatie en is er geen rekening gehouden met functionele
spüialisaties die hun weeËlag kunnen hebben op de werktuiginventaris. Een differentiatie tussen sites met
primaire bewerking en sites met een aocent op meer geëvolueerde stadia van bewerkíng sx:hijnt aange-
toond te kunnen worden op basis van het mteriaal van mtse Mesolithische sites (Ek3uker 1981). Het is
echter de vraag in hoeverre sÄ3lectief verzamelen hier geen veftekend beeld heeft gegeven.
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uit te maken. Slechts indien al het materiaal
van de vhdphats verzameld zou zijn, via
een opgraving en door grstematisch zeven,
zou hier meer over kunnen worden

y

gezegd. h dat geval zou refitting kumen
worden overwogen, hetgeen het verband
tussen verschíllende clusters zou kunnen
aantonen. Tevens zou hierdoor gekeken
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Figuur 9 Plot met de veispreidíng van de vondsten op de vridphats P3/P4 (vervaardigd met het
computerprogramma Surfer door J. Musd). Legenda: i] blok, oaíshg, A klíng, * kem, r] kwartsietwerk-
tuig, o onbewerkte knol/pebble.
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Figuur 10  Driedímensionale projectie van het reliëf ter plaatse van víndphats P34 met aanduidíng
van aan de oppervlakte ingemeten vondsten (Surfer{omputerplot vervaardigd door J. Musd).

kunnen worden naar eventueel ontbre-
kende stukken die een aanwijzing zouden
kunnen geven over transport van materiaal
naLar elders.

Functi;oru21.e verkla;ring van de cluster verbrande
z7it«7'sfee»: door het inmeten van de aan de
oppervlakte zichtbare stukken is het moge-
1i]k een hdruk te krijgen van de ruimtelijke
verspreiding. De aldus vervaardigde phtte-
grond laat een vondstenspreiding zien met
een aantal min of meer duideliike clusters .
Op figuur 9 zijn de vondsten via verschil-
lende q7mbolen op een plattegrond weerge-
geven. Figuur 10 geeft een driedimensiona-
1e projectie van de vondstenspreiding.

20

Natuurliik moet hier wederom eni-
ge reserve in acht worden genomen, want
het is rúet zeker Ín hoeverre de hier zicht-
bare voorwerpen representatief zíjn voor
de verspreidíng van de vondsten in de on-
dergrond. MaaLr er valt in ieder geval één
duidelijk verschinsel waar te nemen. Het
gaat om een diffuse concentratie verbrande
vuursteen (fig. 11) die op figuur 12 Ín close-
up getoond wordt. Hierbij moet worden
aangetekend dat er rLiet altijd duidelijk aan
de buitenkant te zien is of een vuursteen
met vuur Ín aanrakíng is geweest of niet,
zoa]s ons bleek uit experimenten. Dit heeft
te maken met een langer of korter verbüjf
in het vuur. Als 'Verbrand" werden hier al-
1een stukken aangemerkt die duidelijk ge-
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craqueleerd waren en/ of roodkleuring ver-
toonden. Het liikt aannemeliik dat de "niet-
verbrande" blokken net zo goed door vuur
uit elkaar kunnen zijn gesprongen als de
als verbrand aangemerkte. Verder moet er
hier aangemerkt worden dat de blokken
afkomstig kunnen zim van slechts enkele
uit elkaar gesprongen vuursteenknollen.
Wat op de phttegrond nu dus overkomt als
een "puntenwolk" zou oorspronkelijk wel-
1icht uit maar enkele punten hebben be-
staan.
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UiteraaLrd dringt zich de vraag op
hoe deze cluster verbrande vuursteen func-
tioneelvaltteinterpreteren.ï

De cluster is in ieder geval hteres-
sant genoeg om te trachtm tot een verkla-
ringsmodel te komen. Aldus kunnen de
volgende scenarios voorgesteld worden:

1) ter plaatse van de cluster werd
door de bewoners een vuur gestookt, waar-
nametopzetvuursteneninhetvuurwer-
den gedeponeerd;

2) op de plaats van een vuursteen-
cluster werd mín of meer toeva]]ig in een

1

.ËEi  ..l    .
11

I
[
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Figuur 11 Verspreidíng
van de verbrande vuur-
steen op de víndplaats P34;
het omkaderde gedeelte Ís
Ín detafl afgebeeld op fi-
guur 12 (SurferLcomputer-
plot vervaffdigd door ].
Musd).

1       Dit neemt niet weg dat er ook andere, niet-functionele hypotheses geformuleerd kunnen worden. "Fútuele"
materiaalvemietiging, pel, kwaadaardige opzet.
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Figuur 12  Detafl vm
de vindphats P34 Qet
onhderde gedeelte Ín
figuur 11). Voor de le-
genda zie figuur 9; de
verbrande stenen zijn
in zwart aangegeven.
(Surfer-computerplot
vervaardigd door ].
Musd).

1718

later stadium door de bewoners een vuur
gestookt;

3) de vuurstenen werden door de
bewoners met opzet op deze plek gedepo-
neerd om er vervolgens een vuur aan te ste-
ken;

4) elders verbrande vuursteen werd
hier door de bewoners gedumpt;

5) een natuurliike brand, mogelijk Ín
combinatie met een voorgaand scenario.

Het is mogelijk dat de associatie tus-
sen het vuur en de vuursteen een intentio-
nele achtergrond heeft. Daarentegen kan er
uitgesloten worden dat de vuursteen als
haardsteen of kooksteen Ín of rond het
vuur werd gedeponeerd. Vuursteen is na-
meliik uiterst ongeschikt voor dergelijke
doelen aangezien het door verhitting en
een daLaropvolgende snelle afkoeling onher-
roepelijk in duizenden kleine en grote frag-
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menten uit elkaar springt. De Mesolithische
bewoners hadden zonder veel moeite ande-
re, veel geschikter steensoorten (zoals gra-
rúet of kwartsitische zandsteen) kunnen
vinden op het keileemplateau ten Zuiden
van het kampement. De hypothese dat de
bewoners het vuur aan zouden hebben
gelegd op een plek waar voordien vuur-
steenlmonen waLren gedeponeerd wordt
hierdoor dus ook mhder aannemelijk.

Als we dus uitgaan van de hypothe-
se van een Íntentionele achtergrond dringt
zich hier de vraag op wat dan wèl het doel
waB van de associatie van de vuursteen en
het vuur. Een verklaring kan gezocht wor-
den h de richting van een functioneel, tech-
nologísch doel. Het is namelijk bekend dat
de kwaliteit van vuursteen aanmerkelijk
verbeterd kan worden door verhitting. Dit
blijkt zowel uit experimenten als uit efflno-



ARCH£oLOGJ£, No.8, 1997

grafische bronnen. De kwa]iteitsverbete-
ring van vuursteen door verhittíng wordt
vooral veroorzaakt door veranderingen
van de microstructuur. Chzuívere, kristal-
line elementen Ín de grotendeels uit sirica
bestaande vuursteen kunnen gedeeltelijk
oplossen of versmelten door verhitting. Het
resultaat is dat oorspronkeliik grofkorrelige
vuursteen een glasachtiger structuur krijgt.
Hierdoor ondervíndt een schokgolf vervol-
gens veel mínder weerstand en de geschikt-
heid voor bewerking neemt dus toe.
Overigens is deze structuurverandering
niet of nauweliiks aan de buitenkant van de
steen zichtbaar, afgezien van eventuele
kleurveranderingen zoals roodkleuring.
Slechts als na de verhitting de vuursteen op-
nieuw bewerkt wordt bliikt de structuurver-
anderíng in de vorm van een hogere glans
van de nieuwe afshgnegatieven ten opz-
ichte van oudere vlakken. "t verschfl is
zowel micro- als macroscopisch waar-neem-
baar (Purdy 1974 aangehaald door Olaus-
son & LaLrsson 1982; Lnízan e£ czJ. 1976-77).

Uit ethnograíische bronnen zin
meerdere technieken bekend voor het ver-
hitten van gesteenten. Ruwweg gaat het
daarbij om twee methoden. Bij de bewcr
ners van de Andaman-eilanden werden
kemen met een stapel hout bedekt die ver-
volgens Ín de brand werd gestoken. Na eni-
ge tijd werd er dan water op het vuur ge-
gooid. Door de plotselínge aíkoelíng sple-
ten de kemen vervolgens Ín handzame
stukken (Man 1883 aangehaald door Olaus-
son & Larsson 1982). Deze techniek Ís ove-
rigens onbruikbaar voor vuursteen door
het risico van craquelering vanwege de
plotselínge afkoeling.

Bij sommige hdianen in Noord-
Amerika werden kemen eerst ruw voorbe-
werkt waama het materiaal werd begra-

ven. Vervolgens werd een vuur aangesto-
ken vlak boven de begraven voorwerpen.
Nadat het vuur op nomale wijze was ge-
doofd liet men het geheel enige dagen on-
aangeroerd teneinde een te plotselinge af-
koelíng te voorkomen. Pas hiema werden
de voorwerpen uitgegraven en oprúeuw be-
werkt (Miller 1897 aangehaald door Ohus-
son & Larsson 1982).

Jammer genoeg gaat het hierbij om
voorbeelden die Ín de negentiende eeuw
zim opgetekend door etimografen die waaLr-
schiblijk weinig oog hadden voor techni-
sche details. Het wordt bijvoorbeeld niet
duidelijk in hoeverre de hitte van het vuur
gecontroleerd werd. E>perimenteel is vast-
gesteld dat geliikwaardige resultatm be-
reikt kunnen worden bij zowel een kortdu-
rende (ca. 2 uur) verhitting van 350 °C als
bij een langdurende (ca. 48 uur) verhitting
bij een temperatuur van 190 °C. Te snelle af-
koeling of te hoge temperaturen van boven
de 500-600 °C kunnen echter leiden tot het
ontstaan van ongewenste effectm zoals ver-
splinteren, craqueleren en calcineren (Ini-
zan ef ¢J. 1976-77). Tijdens experimentele
verbranding in nagebouwde Mesolifflísche
haardkuilen werd vastgesteld dat het moge-
1ijk was temperaturen van na.bij de 900 °C
te bereiken (Groenendijk & Smit 1990). Eni-
ge controle van het verhittingsproces was
dus wel gewenst wilde men rLiet met een
handvol gruis blijven zitten!

Hoe valt de verbrande cluster van
het Elzenerveld nu te Ínterpreteren in het
hcht van de hierboven genoemde voorbeel-
den? De Íntmtionaliteit van de verhitting
van de vuursteen blijft een hypothese maar
lijkt wel aannemeliik vanwege de onwaar-

=tï#ËTne.íidïïa:;te8ïbro¥dïn*°e°ï=:fte
maken hebben met verhitting met het oog

1       0ok een natuurhjke oorzaak, in de vorm van een bosmf heidebrand, lijkt hier uitgesloten. Immers, in dat
geval zou de verbrande vuursteen evenredig over het hele onderzochte terrein verpreid zijn.
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op de verbetering van de bewerkingskwali-
teit. Alleen worden we met het feit gecon-
fronteerd dat het grootste deel van de hier
aanwezige blokken demate gecraqueleerd
is dat verdere bewerking ervan volkomen
onmogelijk is geworden. Als de interpreta-
tie van opzettelíike vuursteenverhitting dus
klopt dan is het in ieder geval zo dat we
hier getuige zim van een (gedeeltelijke)
"miskleun". Verder zim er geen tekenen die
zouden kunnen duiden op vuursteenbewer-
king na de verhitting. CP zich hoeft dit ove-
rigens nog geen bewijs te zin tegen onze
hypothese van opzetteliike vuursteenverhit-
ting. hmers, het is zeer wel mogelijk dat
de verdere bewerking zich elders heeft af-
gespeeld, na een selectie van het materiaal
waarbij de meest ongeschikte stukken wer-
den achtergelaten.

Overigens zim er uit Mesolithicum
en Vroeg-Neolithicum inderdaad voorbeel-
den te noemen van bewerking van verhitte
vuursteen. Uit Zuid-Frankrijk zim uit het
vroegste Cardíal (Vroeg-Neohfflicum) voor-
beelden bekend van verhitting van kling-
kemen (mond. med. Didier Binder). Uit
Noord-Europa zim geen concrete voorbeel-
den bekend, al worden er wel vemoedens
geopperd voor met name de Mesolifflísche
klíngtechniek Ín Scandínavië (01ausson &
Larsson 1982). Uit de buurt van het ELze-
nerveld kan in dit verband het voorbeeld
genoemd worden van een kem aíkomstig
van de Noorderlook bij Holten (fig. 7, nr.
4). Het betreft een kem die gemaakt Ís van
een stuk vuursteen waar aan de buitenkant
ogenschijnliik niets mee aan de hand is.
Aan de bínnenkant bliikt de steen echter ge-
craqueleerd. Iets wat de Mesolithische
vuursteenbewerker tot ontdekking kwam
Ín een begïnnend bewerkingsstadium. Ken-
nelijk overtuigd van de hopeloosheid van
zijn ondememhg Het hij de kem vervol-
gens links hggen. Het verdere vondstmate-
riaal op de víndplaats van de Noorderlook
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draagt trouwens de kenmerken van een
Mesolidrisch atelier (Musch 1991).

De verhitting van vuursteen liikt
dus inderdaad een optie te zih Ín de kljng-
technologíe Ín het Mesolithicum en/of het
Vroeg-Neolithicum. De aldus verkregen
materiaalverbetering kan een aanm erkeliik
voordeel hebben opgeleverd bij de vervaar-
digrig van de klehe Mesolifflische klíngen,
te meer omdat de Noord-Nederlandse mo-
renenvuursteen niet van een optimale kwa-
1iteit is. Tegelijkertijd valt er sporadisch een
gebruik van drevel-, of druktechniek waar
te nemen (Musch & Peeters 1993). I,ogísch
geredeneerd zou het optreden van deze ge-
avanceerde klingtechniek baat hebben bij
materiaalverbetering door verhitting. Het
zou dan ook Ínteressant zijn te onderzoe-
ken of er een verband bestaat tussen de
twee verschimselen. Daarvoor zouden ech-
ter aanzienlijke hoeveelheden materiaal
moeten worden bestudeerd, en zouden me-
tiioden als themolumiriscentie en X-ray
diffraction Ín de strijd moeten worden ge-
W0rpm.

Overigens Ís het zo dat er nog nau-
welijks onderzoek is gedaan naar de effec-
ten van natuurliike brand op vuursteen-
clusters. Experimenteel onderzoek zou hier
mogelijk opheldering kunnen geven.

De lmíäge st"ri van de vindplaats en perspec-
tiet7e7i zJoo7' de foekomsf: tijdens een Ínspectie
van de víndplaats door de auteur, in het
vooijaar van 1991, bleek dat de vondsten
nog steeds aan de oppervlakte hgen, maar
door de opkomende jonge heide was nog
slechts een gedeelte daarvan zichtbaar. In
het toekomstig beheer van het terrein, waar-
Ín door extensieve beweidíng de opslag
van bomen wordt tegengegaan, hikt de con-
servering van de vindplaats gewaarborgd.
Mochten echter opnieuw Íngrijpende be-
heersmaatregelen in de sfeer van afplaggen
worden gepland dan dient een archeologi-
sche interventie overwogen te worden.
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M11, Oudheidkamü Twente Enschede
Ontdekker en jaar.. 8.|. Ga:oenewoudt (ze`Ïe:r+
tigerjaLren).

Landsc:ha:ppelijke en geologische context.. de
vhdplaats hgt circa 700 m ten zuidwesten
van het Elzenerveen, op de overgang van
het kameterras met smeltwaterdalafzettin-
gen en het keileemplateau. Ter plaatse van
de vindplaats ligt een dunne laag dekzand
op keileem (Formatie van Drenthe). De bo-
dem zou volgens de bodemkaart bestaan
uit leemamL en zwak lemig fin zand (code
Hn21) met een haarpodzol (grondwater-
trap VH). Echter, de complexiteit van dit ter-
reíngedeelte, waar verschfllende bodembr-
pen naast elkaa]. voorkomen (keileem, grín-
dig grof zand, lemig fijn zand) maakt dat
de schaal van de bodemkaart hier ongetwii
feld te grof is. Fhkele tientallen meters ten
zuiden van de vindplaats ligt het keileem
(code KX) bijvoorbeeld vrijwel aan de op-
pervlakte, terwijl ten zuidwesten van de
vindplaats een depressie aanwezig is met
een moerige bovengrond en een moerige
podzol (code vWp). De vindplaats ligt op
ca. 18 m +NAP.

Vo ndsto msta ndighede n.. aLarw arilaeüik gír\8
het om oppervlaktevondsten op een ge-
ploegde akker aan de rand van het natuur-
reservaat "de Borkeld". Tijdens een uitge-
breide verkenring in 1991 en 1992 werd
door B.J Groenewoudt de vondstensprei-
díng aan de oppervlakte vergeleken met
die in de ondergrond. Hiertoe werden de
aan de oppervlakte liggende vondsten op
de bewuste akker in kaart gebracht met be-
hulp van een £of¢J-s£¢ft.o# (fig.13). Vervol-
gens werden op regelmatige aístanden bo-
ringen verricht met een megaboor (Edel-
manboor met een doorsnede van 20 cm).
Het sediment uit deze boringen werd ge-
zeefd. h combinatie met boringen met een
guts kon een reconstructie worden ge~

maakt van de stratigrafie en de mate van
verstoring van de vondstvoerende strata.
De gegevens van de oppervlakteka].tering
en de boorgegevens werden gebruikt voor
de vervaardiging van een kansmodel van
de vondstdichtheid in dit terreingedeelte
(fig.14). Hiertoe werd gebruik gemaakt van
een door R. Wiemer ontwikkelde methode
(Cumuhtive Probabitity Method, o£ CPND.
Deze methode, die onderdeel uitmaakt van
het Geografisch hLfomatie Systeem
GRASS, maakt het mogelijk gegevens uit
puntlokaties te interpoleren met als resul-
taat een plattegrond met een hypothetische
vondstenspreidíng (Groenewoudt 1994;
Groenewoudt ef ¢J. 1994). De aldus vervaaLr-
digde plattegrond van de akker aan de
rand van het natuurreservaat " de Borkeld "
laat een vondstenspreidíng zien met enkele
vage clusters (IV en V). De vindphats M11
springt er echter uit a]s een duidelijk be-
grensde concentratie met een hoge poten-
tiële vondstdichtheid (V|).

Ma:teriaalbeschrijving en technologische aspec-
fe7i: aan de oppervlakte van de bewuste ak-
ker werden honderden bewerkte vuurste-
nen verzameld. Zoals hierboven reeds
werd aangegeven is Ín ieder geval één heel
duidelijke concentratie aantoonbaar, die
dus in ruímteliike zín te ridividualiseren
valt.

Evenals bij de hiervoor besproken
vindplaats moet hier een voorbehoud wor-
den gemaakt vanwege het feit dat het mate-
riaal aan de oppervlakte verzameld Ís, en
omdat bovendien tot nu toe slechts een
deel van het materiaal geborgen is. Daaren-
tegen kan er vanuit worden gegaan dat het
verzameld e vondstm ateriaal redeli]k repre-
sKmtatief is omdat rúet selectief is verza-
meld en omdat het grootste deel van het
materiaal zich in één collectie bevhdt. Het
gebied lijkt niet Íntensief afgezocht te zim
door am ateurarcheologen.

25



ARCH£oLOGJE, No.8, 1997

Figuur 13 VondstenveËpreiding aan de oppervlakte van de akker op víndphats M11 (plot vervaar-
digd door 8. Groenewoudt en R. Wiemer).

Tot nu toe werden van de vind-
plaats M11 enkele honderden stuks bewerk-
te vuursteen verzameld. Voor het overgrote
deel gaat het hierbij om bewerkíngsafval in
de vomL van afslagen, kempreparatieklin-
gen en -afshgen en restkemen. Tussen de
weínige geretoucheerde voorwerpen vallen
naast enkele schrabbers een drietal trapezía
en een A-spits te vermelden. De verhou-
ding tussen het gerínge aantal geretou-
cheerde voorwerpen en een overgrote
meerderheid aan "afval" geeft voor deze
víndplaats een sterke hínt h de richting
van een interpretatie als atelier.

Gelet op de vele klingen en klíng-
fi.agmenten en getuige de klíngkemen is er
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sprake van een specialisatie in de vuur-
steenbewerkíng. Bovendien kan er na bestu-
dering van de morfologie van de produc-
ten geconcludeerd worden dat er hier spra-
ke is van een duidelijk technísch schema.
De kemen hebben één preferentieel slag-
vlak van waaruit één zijde van de kem a]s
afbouwvlak werd geëxploiteerd. Ch te
voorkomen dat de kemvoet te dik werd,
waardoor 7zz.ríges zouden kunnen ontstaan,
werd dit onderste gedeelte van de kem re-
gelm atig bijgewerkt door herpreparatie
vanaf de zijkant van de kem. Hierdoor, en
door het regelmatig herprepareren van het
shgvlak, werden de kemen geleideliik
steeds korter. Daardoor liiken de afgedank-
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Figuur 14 Kansmodel van de vondstdichdieid aan de oppervlakte van de akker rond vindphats M11
(CPM-plot vervaad.digd door R. Wiemer).

te restkemen kort en breed (fig. 15, nr. 10
en 11), maar in een begínstadium kunnen
ze mínstens 2 keer zo lang zijn geweest.
Het fomaat van enkele klíngen van dezelf-
de vindplaats duidt hier namelijk op. De
kemen zim uiteíndeliik afgedankt omdat
het niet meer mogelijk was ]díngen van een
gewenst fomaat te produceren. De slag-
hoeken zib te stomp geworden, en na een
eventuele herpreparatie zouden de kemen
te kleín zim geworden. Het valt echter op
dat de kemen rLiet werden afgedankt van-
wege het optreden van een Ji£.7ige, zoals zo
vaak het geval is. Tot het ehd toe is duida
liik sprake van een techrúsche beheershg.
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De regelmatigheid van veel afslag-
negatieven op de restkemen en de kenmer-
ken van een aantal klingen geven aan dat
hier waarschijnlijk een zacht slaginstru-
ment is gebruikt en zelfs het incidentele ge-
bruik van een drevel of pct7.cJÍ kan niet
worden uitgesloten. De klingen van figuur
15, nrs. 1, 2 en 3 zim in dit verband illustra-
tief. Ze zijn regelmatig van dikte, de beide
laterale zijden zin vrijwel parallel, de slag-
bulten zijn diffuus en de slagvlakken zijn
smal en hebben een lip. Getuige de vomi
van de dorsale negatieven is de vomi van
deze klingen geen toeval maar Ís er duide-
lijk sprake van een productie in serie vol-
gens een vooropgezet schema.
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Het is duideliik dat de eveneens op
vindphats M11 gevonden trapezia vervaar-
digd zin vanuit klíngen als die beschreven
zijn in bovengenoemd schema. Tot nu toe
werden echter geen microburijnen of ge-
kerfde klingen gevonden die nadere tech-
nische detaíls aan het licht zouden kunnen
brengen omtrent de vervaaLrdigingswijze
van deze microlithen.

Typologische duf ting.. de enl<èLe tra:pezííL var\
vindplaats M11 zin plaatsbaar Ín de eind-
fase van het Mesolithicum, althans volgens
gangbare brpologische schema's (Newell
1975 ; Arts 1985). Het is echter maar de
vraag Ín hoeverre de chronologische kopL
peling van trapezia aan een periode ergens
aan het eind van het Boreaal en het begin
van het Aflanticum waaff kan worden ge-
maakt. De assocíatie van trapezia met dui-
delijk dateerbare contexten is namelijk nog-
al problematisch. C14-dateringen van Meso-
1ithísche openluchtkam pem enten leveren
nogal eens merkwaardige dateringen op,
met uitschieters tot in de Romeinse tijd! Te-
recht waarschuwt Vermeersch dan ook te-
gen al te enthousiaste pogingen om mate-
riaalgroepen aan dateringen te koppelen
(Vemeersch 1984). Weliswaar zim er C14-
dateringenvan``trapeziumvoerende"
vondstgroepen die Ín het Vroeg-Aflanti-
cum vallen, zoals die van Station Leduc in
Remouchamps Ín de Belgische Ardennen,
die een datering opleverde van 6.990 ± 90
BP (Lv-1401; Gob 1984). fthter, een kínder-
skelet uit de abri van Bettenroder Berg bij
Göttingen (Duitsland), gevonden in samen-
hang met een trapeziumvoerende Índu-
strie, leverde een AMELdatering op van
8.030 bc (ErH-4670; Grote 1990). Dat wil
dus zeggen zo'n 10.000 BP, hetgeen het
voorkomen van trapezia terug zou brengen
tot ergens in het begín van het pre-Boreaal!

Hetzelfde geldt voor de geëvolueer-
de klíngtechrLiek die Ín het voorgaande be-
schreven werd. Door veel auteurs wordt
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deze klingtechniek Ín één adem genoemd
met het voorkomen van trapezía en zou al-
dus een "laat" verschijnsel zijn dat zich na
8.mo BP Ín Centraal en West-Europa vol-
trok, parallel aan het opduiken van het pre-
Neolithische Castehovien in het Mddel-
landse Zeegebied. h dit verband wordt
wel gesproken van " c#sfe/7zozJz.s¢fáo7i" (Koz-
1owski & Kozlowski 1979 aangehaald door
Vemeersch 1984). In dit model wordt
echter geen rekening gehouden met het feit
dat h Oost-Europa al voor 8.000 BP trape-
ziumvoerende groepen opduiken (Doman-
ska 1990), terwijl een geëvolueerde kling-
techniek (waarschiülijk geassocieerd met
dreveltechniek) in Skandínavië al rond
8.500 BP zim intrede doet (Nygaard 1990).

Deze voorbeelden maken duidelijk
dat de chronologie van het Mesolithicum
nog geen solide fundamenten heeft. Veel
van de gangbare schema's omtrent de ont-
wikkelíng van de materiële cultuur zijn eer-
der gebaseerd op ¢ prjorí veronderstelljn-
gen dan op harde data (zie de kritiek van
Vemeersch op Rozoy; Vemeersch 1984:
184). Op zijn minst kan gesteld worden dat
de gangbare schema's met de nodige voor-
zichtigheid gehanteerd dienen te worden.
Ch het brpcwhronologísche bouwwerk
van het Mesolithicum een meer solide fun-
dament te geven zouden meer dateringen
uit gesloten contexten uiteraard zeer wel-
kom zim. Echter, de Ínterpretatie van de
aldus beschikbare data zou zich niet moe-
ten beperken tot het opstellen van typo-
chronologísche schema's met als erLig doel
het aantonen van een ontwikkelíng van de
materiële cultuur die zo nodig van "prími-
tief" naar "geëvolueerd" moet gaan. Het
zou de moeite waard zijn Vpologísche en
technologische verschillen in een ander per-
spectief te plaatsen, zoals die van functio-
nele differentiatie (Vemeersch 1984). Meer
dan twíntig jaar na het "Moustériendebat"
is de tijd rijp om ook het Mesolithicum eens
opnieuw onder de loupe te nemen.
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Figuur 15  Materiaal van de vindplaats M11 (tek. T. Musch).
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De hutiíge staa:t van de vindplaats en perspec-
tief voor de toekomst.. de observaLtïes tïider\s
de boorcampagne van 1991-92 leidden tot
de conclusie dat het potentieel vondsten-
niveau (de A en 8 horizonten) voor een
deel aangeploegd is. Het niveau waarin po-
tentieel grondsporen aanwezig zin (BC
horizont) is echter nog grotendeels intact.
Quantificering van de aantallen vondsten
Ín de bouwvoor en Ín het niet-aangeploeg-
de níveau suggereerden dat de helft van
het materiaal nog onaangeroerd is. Uit deze
observaties kon geconcludeerd worden dat
de vindplaats niet hopeloos verstoord is
(Groenewoudt 1994).

Als Mesoüthische site met nadruk
op primaïre bewerking heeft de vindplaats
ontegenzeggehik een hoge zeldzaamheids-
waarde en er bestaat geen twijfel over het
potentiële wetenschappeliike belang. Door
het huidige agrarische gebruik dreigt de
víndplaats bínnen korte tijd onherstelbare
schade op te lopen. Steeds meer vondstma-
teriaal zal Ín de verploegde bouwvoor wor-
den opgenomen en uiteindelijk zal ook het
potentieel sporenniveau worden ver-
ploegd. H zullen dan ook maatregelen
moeten worden genomen om deze drei-
gíng tegen te gaan. In feite bestaan er drie
Opties:

1) in het geval dat het onmogelijk
mochtzijndevoortzettingvanhethuidig
agrarisch gebruik tegen te gaan zal een op
graving plaats moeten vhden;

2) een eventueel "archeologievrien-
delijk" agrarisch grondgebruik kan bestaan
uit het inzaaien met gras, gepaard aan be-
heersmaatregelen die o.a. zouden moeten
inhouden dat graaíwerkzaamheden (bi+
voorbeeld de aanleg van persbulten) ter
plaatse onmogeüjk zouden moeten zijn;

3) een eventuele integratie van de
vindplaats in het natuurgebied "de Bor-
keld" zou gepaard moeten gaan met be-
heersmaatregelen die onder meer gericht
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zouden moetm zijn op het voorkomen van
aanplantofnatuurliikeopslagvanbomen.
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DE LAATPALEOLITHISCHE EN MESOLITHISCHE SITES BI|
GELDROP (N.Br.). DEEL 4

dom Jos Deeben

10. GELDROP 3-3
Deel vier over de laatpaleolithische en me-

=ehïï=hs::íä:]áíío=Ldá:ÏPDhee=íË¥gto=d=r.
sen Geldrop 3-2 en 3-4 (Deeben 1996: fig.
64) en is opgegraven Ín 1961 door het Biolo-
gische Archeologisch hstituut (BA|) onder

L?áfF„g.¥gl¥8.6AÉ¥o*Ï::Ëeti?áeunt;:9o5r:
Pre- en Protohistorie (npp) van de Univer-
siteit van Amsterdam een aanvullend ar-
cheologisch onderzoek (Geldrop/ Paus+
baan/1986) aan de zuidkant van de site uit-
gevoerd (Deeben 1990,1995: fig. 28).

Evenals bij de overige sites van
Geldrop 3 zim de grenzen tussen Geldrop 3-
3 en de omringende sites gebaseerd op de
t)pologísche samenstemng van de assem-
blages, de verticale en horizontale versprei-
díng van de vondsten en de verbindings-
linen tussen de passende artefacten. Op
grond hiervan wordt de grens met Geldrop
3-2 0ost gelegd Ín de 522 gridcellen (fig.
114), waarin ma)dmaal 3 vondsten per m
hggen. De oosteliiH¢ grens met Geldrop 3-4
wordt gevormd door een vondstloze zone
met een breedte van ca.1.5 m; de grens tus-

sen beide sites loopt door de 532 gridcellen
(fig. 114).

h paragraaf 10.1 wordt eerst hge-
gaan op de archeologische gegevens die de
onderzoeken uit 1961 en 1986 hebben opL
geleverd. In 10.2 wordt de opbouw van de
ondergrond en de stratigraíische positie
van de vondsten besproken. h de volgende
paragraaf worden de vondsten beschreven.
In 10.4 wordt ingegaan op de horizontale
verspreidíng van de vondsten en Ín para-
graaf 10.5 op de datering. Het geheel wordt

Ïo=:]nu:]:e:9epmagraafafgeslotenmeteen

10.1 De formatie van de archeologische
8e8ev"
De site Geldrop 3-3 is vemoedelijk ontdekt
Ín proefvak no. 31 (fig.115). mt vak van 2
bij 1 meter is onderdeel van een reeks proef-
vakken die op het nederzettfngsterrein zijn
gegraven om nieuwe concentraties vond-
sten op te sporen (Deeben 1994:18, fig. 88).
De vondsten uit het vak liiken voldoende
aanleiding te zíjn geweest om aansluitend
aan de opgraving van Geldrop 3-2 de werk-
putten 10 tot en met 14 aan te leggen en de

1       Door correcties van de gemeentegrenzen op l januari l997 liggen de sites niet meer in de gemeente Geldrop
maar op het grondgebied van de gemeente Heeze-Leende. De aanduidíng van de ligging van de sítes `1)íj
Geldrop" wordt gehandhaafd omdat de sites in de literatuur onder de naam Geldrop bekend zijn.

2        De coördinaat van de site is l63.439 x 378.184.
3       Het onderzoek werd gesteund door de stichting voor Archeologisch chderzoek, die wordt gesubsidieerd

door de Nederlandsk3 0rganisatie voor Wetenschappelijk Chderzoek (NWO). nt artikel kon niet
gerealiseerd worden zonder de hulp van bíjnadoctor Liesbeth Theunissen (IPL/ROB), die op enkele
warme zomeravonden en een even warme zaterdag in augustus de ' Autocad-tekeníngen' vervaardigde.
Pieter Dijkstra verzorgde wederom de tekeningen van de vondsten en Tan Groels de foto's. Peter Schut
(ROB) vervaardigde de grafieken en Marie-Tosé Schreurs onderzocht een aantal artefacten op de
aanw ezigheid van gebruikssporen.
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site Geldrop 3-3 te onderzoeken (Deeben
1995: fig. 27). h het opgegraven areaal zijn
911 vondsten verzameld waarvan er 876 op
een plattegrond ziú Íngetekend.ï Behalve
de vondsten zim op de opgravingsplatte-
grond ook drie grondsporen met houtskool
Íngetekend (fig. 116), en is één van de
grondporen ook in doorsnede getekend.
Een vierde grondspoor met houtskool is
niet Ín het horizontale vlak getekend, maar
alleen in doorsnede in een Noord-Zuid
profiel. Houtskool uit één van de grond-
sporen is met de C14-methode gedateerd
op 8055 ± 75 BP (GrN-6481; Lanthg &
Mook 1977:26).

De opgravingsgevens zijn nooit
door Bohmers gepubliceerd. J.-G. Rozoy
beschrijft de vondsten van Geldrop 3-3 Ín
z±jn crveTz±chtsweTk ' Les Derniers Chasseurs'
(Rozoy 1978:139, Pl. 17, no. 24-36).

Hoewel de profieltekening uit 1961
erop wijst dat de site aan de zuidkant tot in

Figuur 114  Geldrop 33: fiiequentie-

Ë¥ee:ï=:::==eïoGneïdtirtionpp3e-Z
Oost Ín het westen en Geldrop 34 Ín
het oosten.

de ELhorizont verstoord was, zim tijdens
het heronderzoek Ín 1986 aan de zuidkant
van de site nog drie vakken van twee bij
tweemeteruitgegraven(fig.115).2Twee
vakken overlappen gedeeltelijk met de opL
gravíng uit 1961. De hierin aanwezige op-
gravíngsstort Ís uitgegraven en gezeefd
over een maaswijdte van 2 mm . Het reste-
rende deel van de vakken bleek sterk ver-
stoord door bundels oost-west verlopende
kamensporen, er bleken nog nauwehjks
vondsten ..7i stïw te liggen. In een latere fase
van de opgraving is hier machinaal een
proefsleuf aangelegd om een beter inzicht
te krijgen in de stratigrafische opbouw van
de ondergrond.

Hetzevenvan2.6m3stortuitdeop
gravíng van 1961 leverde 52 artefacten op
(tabel 77). Het gemiddelde aantal zeefvond-
sten per 1001iter zand bedraagt 1.96. "t
aantal is nagenoeg gelijk aan het aantal uit
Geldrop 3-2; daar Ís 1.86 vondst per 100 li-

1        Het gaat hierbíj om de vondstnummers 3813 tot 4596.
2       Het gaat hierbij van west naar oost om de vakken 239444, 241444 en 243444 (Deeben l995: fig. 28).
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Figuur 115  Geldrop 33: Liggíng van de in 1986 onderzodte vakken en proefileuf in rehtie tot het Ín
1961 onderzodte gedeelte.
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Figuur 116  Geldrop 3€: 1ocatie van de grondsporen, profielen en bhdspits.
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N %
Brok 1 1.9

Decortificatie ariefact 6 11.5

Kernvernieuwingsstuk 2 3.8
Afslag 34 65.4
Kling 9 17.3
Totaal 52 99.9

Tabel 77  Geldrop 3€: qrpologísche samenstel-
ling van de zk3efvondsten uit de opgravíngsstort
van 1961.

ter zand aangetroffen (Deeben 1996:6). De
gemiddelde lengte van de zeefvondsten is
ook vergeliikbaar: 13.2 mm (s=4.6 mm)
voor Geldrop 3-3, tegenover 13.6 mm Ín
Geldrop 3-2 (Deeben 1996:6). Ook de qrpo-
logische samenstening van het aíval ver-
toont gehjkenis; in beide steekproeven
overheersen de afshgen. Er is echter ook
een verschíl: Ín het uitgezeefde zand van
Geldrop 3-3 ontbreken werktuigen (tabel
77).

In de uitgegraven vakken zijn tus-
sen de karrensporen in de onderkant van
de ELhorizont en de B/C-horizont nog 13
artefacten z.7i s2.flJ aangetroffen. Deze Ínge-
meten vondsten bestaan uitsluitend uit af-
valmateriaal: negen afslagen, drie klingen
en een brok.

1                      527-„                      1                                                                  1                                                                 '                                                                  1

m de vondstverspreiding uit de
onderzoeken van 1961 en 1986 onderlíng te
kunnen vergelijken, zijn de ingemeten
vondsten uit 1986 omgezet naar gridcellen
van 1 bij 1 meter. Op grond van de lengte
van de zeefvondsten (gemiddeld 13.2 mm)
uit de opgravhgsstort van 1961 is dezelfde
selectie doorgevoerd als bij de analyse van
desiteGeldrop3-20ost(Deeben1996:7).ï
Hierdoor verdwimen er zes vondsten uit
het assemblage: vi].f aíslagen en een brok.
Hoewel na de selectie de aantallen en de
verdelíng van de vondsten over de gridcel-
1en (fig. 114) duiden op een grens in de
vondstverspreiding aan de zuidkant van de
site, is de betekeris van de grens onduide-
lijk. Chgetwijfeld zib de verstoringen door
de karrensporen van invloed op de aantal-
len en de verspreiding van de vondsten.

102 De süatigrafie
Een indruk van de stratigrafie geeft een
Noord-Zuid profiel dat Ín 1961 1angs de
oostkant van de 527 gridcellen (fig. 116) tot

Figuur 117  Geldrop 3-3: Noord-Zuid profiel
lmgs de oostkant van de 527-gridceuen. Legen-
da: 1. vemtoord, 2. karrenspoor, 3. stuifzand, 4.
humeuze laag, 5. stuifzand vemengd met grijs
zand, 6. A2-horizont, 7. B-horizont 8. B/ C-hori-
zont, 9. C-horizont, 10. houtskooL 11. vondst.

'                                                                        1                                                                        1                       527-'o3                          1
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1        Aan de zuídzijde van Geldrop 3-3 zijn de vondsten z'7%7.f« met de troffel gevonden. Er wordt aangenomen
dat wanneer er in 1986 ook met schop zou zijn gegraven, de vondsten kleiner dan 132 mm (afgerond 14
mm) ook niet zouden zijn gevonden.
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Ín de C-horizont is gegraven (fig. 117). Het
profiel 1aat zien dat de site gelegen is Ín een
haarpodsolgrond die grotendeels is afge-
dekt door een laag geel tot grijs stuifzand
met een dikte van maxímaal 40 cm. Het
profiel toont twee verstoringen. Ter hoogte
van gridcel 527-106/107 is de Al en een
gedeelte van de A2-horizont verstoord
door een karrenspoor, in het zuiden van de
site is het bodemprofiel verstoord tot in de
ELhorizont. Deze verstoring bleek door la-
ter onderzoek ook aan karrensporen toege-
wezen te kunnen worden.

Het profiel (fig. 117) geeft ook een
indruk van de verticale verspreidíng van
de vondsten. Het overgrote gedeelte van de
vondsten ligt verspreid over een diepte van
20 tot 35 cm. In de omgeving van de grond-
spoor no. 1 bedraagt de maxímale sprei-
dhg ca. 40 cm. De vondsten h het profiel
geven aan dat 52.8% (n=28) in het bleekgrij-
ze zand van de A2-horizont is aangetroffen,
gevolgd door de ELhorizont met 28.3 %

í:i:F1)=f?.3íod`s:-Íoh'eËlies?t::he:m;-énín
het stuifzand duiden op de latere aantaÉ+
ting van de bovenkant van de vondstver-
spreidíng door karrensporen en daamee
gepaard gaande winderosie. De vondsten
die in 1986 z.7z s7ï% zijn aangetroffen, Hggen
in diepte verspreid tussen 23.03 en 22.81 m

+NAP met een gemiddelde hoogte van
22.93 m +NAP (s= 0.08 m). Hoewel de
NAP-hoogten van de vondsten uit het on-
derzoek van 1961 onbekend zijrL kan op
grond van de NAP-hoogten en de strati-
grafische positie van de vondsten t.7i s7.f7t uit
de opgraving van 1986 in vergeliiking tot
het Noord-Zuid profiel worden vastgesteld
dat het vondstniveau vemoedeliik tussen
23.20-22.80 m +NAP heeft gelegen.

De vondsten die zijn aangetroffen
Ín de site Geldrop 3-3 liggen over het alge-
meen hoger in het podsolprofiel dan die
van het nabijgelegen Geldrop 3-2 0ost. Een
vergelijking van de verdeling van de vond-
sten naar bodemhorizonten tussen Geldrop
3-3 en Geldrop 3-2 0ost met behulp van de
chi-kwadraat methode laat een significant

¥:r-soc.#oz,:2Bg2v-e2r5g.áï,7±fg-t3átsËgËïicoï-32
0ost zim in Geldrop 3-3 de vondsten Ín de
A2-horizont oververtegenwoordigd (ver-
wacht 15.7 en aanwezig 28) en in de daaron-

:eoro:álieggd=horiontinondeNertigen-
Het West-Oost profiel dat in 1986 is

gegraven langs de 102-gridcellen (fig. 116)
bevat geen Ínfomatie meer over de haar-
podsolgrond, omdat deze is ter plaatse ver-
stoord door de karrensporen (fig. 118). Ch-
der het pakket verstoord zand ligt een laag

1        In het profiel zijn 61 vondsten aangegeven, hiervan zijn er zes in grondspoor 3 en twee in een vers[oring

2     FiJ?Ïee:eenpdá=Drierizgevving# (zá:-Ï#aä=):Ïib:,.ddee::reebk=?gev#: :=";=tic:e=pute|Progr-
Firier3.o_(Verbèek&Kroonenberg199o).BijdetoepaÉngvan-dex2-toetswordtin-diton-der_zoek
aangenomen dat wanneer de (geschatte) significantie kleiner is dan 0.1, de waargenomen verschillen
significant zijn.
Het gaat hierbij om een vergelijkíng rnet de vondsten tüt de profielen A (521-gridcellen) en 8
(519i3ridcellen) üt Geldrop 3-2 0ost (Deeben 1996, fig. 76 en 77). Deze hggen respectievelijk op zes en
negen meter afstand van het profiel door Geldrop 3Ú. h Geldrop 3-2 0ost is de vondstverdeling naar
bodemhorizont: A2-horizont 4, B-horizont 28, B/C-horizont 17 en C-horizont 2 vondsten (Deeben 1996: 23).
In de vergelijking zijn de vondsten uitgesloten die in de haardkuilen van Geldrop 3-2 0ost zijn aangetroffen.
Omdat de relatief grote verticale verspreiding van vondsten in het centrale deel van Geldrop 3-2 0ost het
gevolg kan zijn van ftflmpJi.#g en/of bioturbatie (Deeben 1996:65), is de verpreiding van vondsten naar

:oodste.*ookri;eïeïerugi:|#:ogpe::eo=::Ëï:f|:e=gtet:k--hTflFx?=:9:#i,eií2,Ëáeú:Ï::iïoï;og):ldrop3-2
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EËi   ËËË2   H3   E4   Ë]5

Figuur 118  Geldrop 33: Westoost profiel langs de 102i5ridceuen. Legenda: 1. veistDord, 2. ver-
stoord door karrensporen, 3. C-horizont, 4. gehagd dekzand.

leemam dekzand die rust op een pakket
lemig dekzand. In het leemame dekzand
zijn geen sporen van een Usselo-bodem
aangetroffen. Dit is opmerkeliik omdat
deze wel (tussen 22.50 en 22.30 m +NAP) is
aangetroffen in een profiel dat in het ver-
lengde is gelegen over de site Geldrop 3-2
(Deeben 1996: fig. 78).ï De bovenkant van
het lemige en gelaLagde dekzand is over een
diepte van 10 tot 30 cm oranje tot rood ge-
kleurd. De kleuríng van het dekzand is ver-
moedeli]k het gevolg van ijzerafzettingen
op de overgang van leemami naar het
lemig dekzand. Chder de oranje tot rode
band blijft het dekzand gelaagd maar de
neemt de lemigheid af en het aandeel klei-
ne grindjes toe. De bovenkant van het lemi-
ge dekzand heeft een grillig verloop, de bo-
venkantvanhetpakketvarieertvan22.60
tot 22.10 m +NAP. De grilügheid wordt
nog vergroot doordat het lemige en gelaag-
de dekzand Ín gridcel 524-102 wordt door-
broken een kuilvomige structuur (fig. 118)
die waaLrschijnlíjk het gevolg is van boom-
wortels. mdanks het onregelmatige ver-
loop is er een tendens aanwezig dat de

NAP-hoogte van bovenkant van het lemige
dekzand Ín oostelijke richting toeneemt.

10.3 De matff iële cultuur
Het vondstcomplex van Geldrop 3-3 omvat
917 vondsten (tabel 78), waarvan er 260
(28.3% ) ongenummerd zim. De ongenum-
merde vondsten zim voor het merendeel
(95% ) kleiner dan 21 mm (fig. 119). Met uit-
zondering van drie rúet nader te bestem-
men brokken bruíne, grofkorreüge zand-
steen bestaat het assemblage uít steensoor-
tm die bewerkt zijn tot artefacten. Deze
kunnen worden ondergebracht Ín vier soor-
ten (tabel 79). Het grootste deel (88.1 °/o ) be-
staat uit de zgn. Maasvuursteen. Het Maaí+
vuursteen varieert van een lichtgrijze tot
gele erigszíns korreHge vuursteen tot een
zeer fijhkorrelige donkergrijze vuursteen.
De cortex van deze vuursteen is zonder
uitzondering verweerd. Bij het Maasvuur-
steen zijn ook een aantal artefacten (n=23)
van een grijze fijnkorreüge vuursteen on-

íeertgË:ruaecË-tj|i:rssËrekn:f3t,Ze=uvËtoe:evner-
toont een gering aantal ronde en streepvor-
mige witte verontreírigingen. De dorsale

1       Helaas was het tussenliggende profiel niet meer voor onderzoek beschikbaar, dit was door het onderzoek
van werkput 9 in 1961 (Deeben 1995: fig. 27,1996: fig. 78) en mogelijk latere ingravíngen emstig verstoord.

2       Deze indruk werd bevestigd door F. Brounen (ROB).
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VVERKTUIOEN N ',

Spits :}S±i;èfiiï:!:::::::!::;

b-spits 7
symmetrische vierhoek 1

onge.i.de ntfficeerde m icro spits 1

Totml 9 27.3
Boor :i:;;;;;;;:;;Ï;!iT+lsiiiï

klingboor 1 3
Steker :i:::::::::::::S}+ijÈ    '

a-steker 3
aa-stel(er 2 *

meervoudige steker 1

Totaal 6 18.2
Schrabber :::ï:::il¥!:iiïisj;j:gS*j: ::::::::::;:*ï:;?<lÈi*jï.

enkelvoudige korie eindschrabber 1 3
Afg ekn ot artefact ::::::::::ttttä&i}*iïä.. •.`.......`...`.......`...`...\N....`...`...is...NS!E..`.

afgeknotte afslag 1 Ï
afgeknotte kling 1

Tdaal 2 6.7

O ereto uclt eerd artefact •;Ïgï!i::S.:!:?:!:i:!:!:! :!:!:!:ïi:!:::.ÏïjËXL+iï

geretoucheerde afslag 6
geretoucheerde kling 8

Totaal 74 42.4
TOTML S3 100

AFVAL N ®Á

Brok 6 0.7
Decortificati e ailefact 38 4.3
Kem                                                           klingkem ;!i;;È;;È5LïrüL+ÈäLÈÈ

1

klingkern 1  slagvlak 2
klingkern 2 tegenoverliggende slagvlakken 1

Totaal 4 0.5
KemvemieuwihgsstukAf3lao 53532 6

60,4
Klino 2444 27.7
Stekerafslag 0.5
TOTAAL 881 100.1
overige rmterialeh :i:i:i:i:i:i:ïi:ï?.ïÏE3rs:È3

brok grofkorrelige zandsteen
TOTML 917

Tabel 78  Geldrop 3-3: brpologísd`e samenstel-
1Íng van het assemblage.

zijde van enkele artefactm laat zien dat de
oorspronkelijke lmol bedekt is met een bei-
ge tot blauwe rokteenpatina. Het grootste
artefact uit het assemblage, een steker van
105 mm (fig. 120, no. 14) is van deze vuur-
steenvewaardigd.

De overige vier vuursteensoorten
omvatten 11.9% van het assemblage. Hier-
bij zim vijf artefacten van een gesteente (ta-
bel 79) dat het meeste lijkt op zoetwater-
kwartsiet (soort 513), waLarvan de kleur
grijs is en de structuur over het algemeen
grofkorrehg. Deze kwartsiet is alleen bij het
afval aanwezig; het grootste artefact is een
onregelm atig kemvemieuwingsstuk m et
een lengte van 69 mm. Opvallend Ís de aan-
wezi8heid van Simpelveld-vuursteen
(Franzen 1986, Arora & Franzen 1987) die
met twee t}pen is vertegenwoordigd. Type
A (Franzen 1986: 62-63) is een ondoorzich-
tige vuursteen met een afwisseling van grij-
ze en lichtgrijze strepen van ca. 1 mm dik
die als lamenen op elkaar hggen. De gela-
meueerde structuur verloopt parallel aan
de cortex. Bij de 11 ariefacten van dit qrpe
Simpelveld-vuursteen wordt de gelamel-

1eerde structuur onderbroken
7605040302010

JI__
1        2       3       4       5       6        7        8       9      lc)     11      12

Cm.

ESSS§ Onggnummerd  - genummerd

39

door kleine, witte stippelvomi-
ge Ínsluitsels (fig. 121). Op één
klíngfragment is nog een ca. 1
mm dikke, vlakke laag ruwe
cortex aanwezig, onder de cor-
tex bevíndt zich de door Arora
en Franzen (1987: 26) beschre-
ven donkere verkleuring. De
kleur is donkergrijs tot bruin en
de dikte bedraagt 4 mm. Het 9-
pe A van de Símpelveld-vuur-

Figuur 119  Geldrop 3€: gmfische
vergelijkrig van de lengtes van
genummerde en ongenummerde
arteíácten.
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Figuur 120  Geldrop 3€: 1-2 bipitsen, 3 ongeïdentificeerde microspits, 4 symmetrisde vierhoek, 5-9
b£pitsen, 10 gebruikte aÉhg, 11 afgeknofte kling, 12 geretoudeerde klhg, 13 meervoudige steker en
passende aa£teker, 14 aTsteker, 15 aaTsteker, 16 a£teker, 17 klíngboor, 19-21 klíngen.

steen (524-A) is alleen Ín de vomL van klin-
gen Ín het assemblage aanwezig (tabel 79,
fig. 121 en fig. 123, no. 8-15). Een serie van
50 a].tefacten kan tot het Símpelveld-vuur-
steen t)pe B gerekend worden (Franzen
1986: 63-64). De banden Ín de vuursteen
zijn onregelmatiger, breder en minder dui-
delijk als bij het t}pe A. De cortex van het
type 8 Ís vaak onregelmatig en op sommige
plaatsen dringt een kalkachtige cortex tot
ver Ín het vuursteen door (fig. 126, no. 5 en
fig.127, no.1). CP dezelfde steen komt ook
de bij het t}pe A genoemde vlakke, ruwe
cortex voor, almede natuurlijke breukvlak-
ken die vemoedeliifl{ zijn ontstaan door de
Ínwerkíng van vorst. De vuursteen is grijs-
blauw van kleur.ï Passende artefacten van
het qrpe 8 hten zien dat de platen vuur-
steen waaruit de artefacten geslagen zijn ca.
48 mm dik zijn geweest (fig. 126, no. 5). Bij
het Símpelveld-vuursteen type B Ís het rela-
tief grote aandeel kemvemieuwingsstuk-
ken opvallend (tabel 79). "t wordt vooral

510 513 617 524A 6248
N N N N N

Spfts 7 0 2 0 0
Boo, 1 0 0 0 0
S*eke, 6 0 0 0 0
Sk;hrabber 0 0 1 0 0
Afgekhot ailefad 2 0 0 0 0
Oere(o ucheerd artefac( 12 0 1 0 1

Totaal 28 0 4 0 1

Brok 4 0 2 0 0
Deco rtificati e artefact 35 0 1 0 2
Kem 1 0 3 0 0
Kemvemieuwingsstuk 38 1 4 0 10

Afslao 488 2 13 0 29
Klino 208 2 15 11 8
S*ekerafslag 3 0 1 0 0
Totaal 777 5 39 11 49

veroorzaakt door het onregelmatige opper-
vlak van de buitenkant van de steen waar-
doorhetslagvlakveelvuldigvernieuwd
moest worden. Franzen (1986:64) vemeldt
over dit brpe vuursteen dat slechts een
klein gedeelte van de kem geschikt Ís voor
de reguliere productie van artefacten.

Een fibkorrelige zwartgrijze vuur-
steensoort (517) is met 43 artefacten aan-
wezig. Uit tabel 79 blijkt dat deze vuur-
steensoortrelatiefveelvuldigvoorwerk-
tuigen en kemen gebruikt is.

Slechts een gedeelte van het vuur-
steenmateriaal is geel tot bruin verkleurd.
Het merendeel heeft zijn oorspronkelíike
kleur behouden, of is mogeliik zelfs ge-
bleekt door de Hggíng Ín de A2-horizont.

Op qrpo-m orfologísche gronden
kunnen de vopdsten ingedeeld worden in
zes categorieën werktuigen, zeven cate-
gorieën aíval en één overig materiaal (tabel
78). Het grootste gedeelte van de werk-
tuigen (69.7% ) is vervaardígd op klíngen
(tabel 80). Bij de werktuigen is de categorie
geretoucheerde aLrtefacten num eriek de
grootste; het gaat hierbij om zes afslagen en
acht klíngen. Het merendeel van deze arte-
facten is gebroken (tabel 81) en over het al-
gemeen gering van afmeting. Een gebroken
geretoucheerde klíng is oorspronkelijk mo-
geliik een b-spits geweest, het breukvlak

Tabel 79 Geldrop 3i3: Verdeling van categorie-
en artefacten mar steensoort (510: Maasvuur-
steen, 513: zoetwaterkwartsiet, 517: zwart/grij-
ze vuuisteen, 524: Símpelveld-vuuHteen t)pe A
en B).

1       Een aantal (passende) artefacten van dit vuursteentype is door het verblijf h de bodem geelbruin verkleurd.
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1 2 S 4 6 C Totaal
Spits 0 0 0 8 0 1 9
Boor 0 0 0 1 0 0 1

Steker 0 1 0 4 0 1 6
S¢hrabt)er 0 0 0 1 0 0 1

Afgeknot aitefact 0 0 0 1 1 0 2
O ereto ucheerd artefact 0 0 0 8 6 0 14

Tötaal 0 1 0 23 7 2 33

van het spitsuiteínde is hter geretoucheerd
(fig. 120 no. 12).

In aantal zijn spitsen de tweede cate-
gorie werktuigen (tabel 78). Het zijn voor-
namelijk b-spitsen (n=7) die alle op klíngen
zijn vervaardigd waarvan de slagbult is ver-
wijderd (fig. 120, no. 1 en 2, 5-9). De lengte
van de vijf complete b-spitsen varieert van
21 tot 32 mm (gemiddelde=28.2 mm, s=4.76
mm).ïDoorderehtiefstompehoek(55-
60°) tussen de randen van de klíngen en de
geretoucheerde schuine zijden van een aan-
tal b spitsen (bv. fig. 120, no. 5-7) zouden
deze ook benoemd kunnen worden als
schuin afgeknotte kljngen. Op de artefacten
zíjn echter geen micro- of macroscopísche

ä:?=eïË=ns:=íe:ooÏ=mq+eeïkiJá::.gp
Sporen die vaak op afgeknotte klíngen wor-
den vastgesteld (Cahen & Caspar 1984; Du-
mont 1987). De twee gebroken b-pitsen
zijn een middenstuk en een top (fig. 120,
no. 8) en een middenstuk (fig. 120, no. 9).

Compleet Gebroken
Spits 7 2
Boor 1 0
Steker 3 3
Schrabber 0 1

Afgeknot artefáct 1 1

Geretoucheerd ariefact 6 8
Totaal 18 15

Tabel 80  Geldrop 3£: herleiding werktui-
gen tot halfproducten: 1. brok, 2. kemver-
nieuwhgsstuk, 3. kem, 4. k]Íng, 5. aÉhg, 6.
onbepaald

Bij laatstgenoemde zijn op het gedeelte
waar de punt is afgebroken op de dorsale
als ventrale zijde macroscopísch sporen

#g±tifa¥rakdífí,qkuáfËï3oËh:eág:bt=gïï¥#
no. 4) van 38 mm kan het beste benoemd
worden a]s een symmetrisch trapezium
waarvan één spitsuiteínde is gebroken. Het
qrpe van een andere spits (fig. 120, no. 3)
kan iúet nader bepaald worden; beide uit-
ehden zin schuin geretoucheerd waarbij
de retouche aan het distale uiteinde ven-
traal is aangebracht. Naar vomL lijkt deze
spits het meeste op een rhombisch trape-
zim.

Stekers vomen met zes exemplaren
de derde categorie (tabel 78). Opmerkelijk
Ís dat retouche-afslag (ra-) stekers ontbre-
ken; alle werkkanten zijn uitsluitend door
stekerafslagen vomgegeven (fig. 120, no.
13-16). Een meervoudige steker (fig. 120,
no. 13), bestaande uit een dubbele aa-
steker, is na een breuk van de klíng ver-
nieuwd waarbij loodrecht op het breukvlak
een stekeraÉlag Ís aangebracht. De vernieu-
whg van de werkkant van een steker van
105 mm bleek niet zo'n succes (fig. 120, no.

Tabel 81  Geldrop 3£: verdeling werktuigcate-
gorieën naLar compleet en gebroken.

1       De breedte van de complete b pitsen varieertvan g tot l4 mrn (gemiddelde ll2 mm, s=1.9 mm). De dikte
bedraagt zonder uítzondering 3 mm.
Mondelinge mededeling M.J. Schreurs. Ook op de overige pitsen, met uitzondering van de gebroken
b£pits (fig. 120, no. 9) zijn geen gebruikssporen aangetroffen.
Op de dorsale zíjde zijn sporen van een 'J#.7cge femi.7i¢ft.%g bemzi.#g/%fwre' en op de ventrale zijde
e\ai`:w±izü`ger\ voor eet\ 'spinofffi.acturd (Físt*er et al.1984:23|.

42



ARCH£oi,oGJE, No.8, 1997

14): bij het aí§1aan werd een groot gedeelte
van het artefact meegenomen. Gebruiks-
sporenonderzoek geeft aan dat na de owfte-
p¢sse' het holle gebogen gedeelte gebruikt is

Loaot:Ëïhrapenvmeenonbekmdhd
De overige drie categorieën weik-

tuigen zib slechts met één of twee exem-
plarenvertenwoordígd.Hetzijneenreh-
tief lange klingboor (fig. 120, no. 17), afge-
knotte artefactm (fig. 120, no. 11) en een
schrabber (fig. 120, no. 18). Vooral het ge-
ringe aandeel schrabbers is opmerkelijk. De
aanwezige schrabber bestaat slechts uit een
gedeelte van een overlangs gespleten
schrabberkap. Na refiffí7ig blijkt deze onder-
deel te zijn van een stekerafslag (fig. 120,
no. 18). De gebroken schrabber is zeer waar-
schijnlijk oorspronkelijk onderdeel geweest
van een combinatiewerktuig (schrabber-
steker) en ontstaan door de vemieuwíng
van het stekergedeelte.

Het merendeel van het aívalmate-
riaal bestaat uit aíslagen (n=532) waarvan
er zeven beschadigingen van de randen ver-

Figum 121  Geldrop 3€:
Simpelveld-vuumteen
%eA.

tonen. Ruím 67°/o van de afslagen is com-
pleet; de gemiddelde lengte van de comple-
te afslagen bedraagt 17.5 mm (s=8.73 mm).
Klingen zijn met 244 exemplaren vertegen-
woordigd, waarvan er 18 gebruiksretouche
vertonen. Ruün 63°/o van de klíngen is ge-
broken. De complete klíngen zonder ge-
bruiksretouche hebben een gemiddelde
lengte van 38.7 mm (s=12.3 mm) en de com-
plete exemplaren m et gebruiksretouche

ïeáí¥:ï:ï:;:2dËäd:eLr#=;í5s.=n
de lengtes (in klassen van 5 mm) van com-
plete klingen met en zonder gebruiksre-
touche levert geen significant verschíl op
(X2=|5.046, df=12, geschatbe significan-
tie=0.2389). Significante verschíllen tussen
de lengtes van gebruikte en ongebruikte
complete klingen zim wel vastgesteld voor
de site Geldrop 3-1 (Deeben 1995: 38) en
Geldrop 3-2 0ost (Deeben 1996: 38), in die
sites zijn de "gebruikte" complete klíngen
significant langer dan de "ongebruikte".
Zesprocentvanhetafva]materiaalbestaat
uit kemvemieuwingsstukken (tabel 78). De

1        Zie voor het begrip oc/frepflssé Roche & Tixier (1982). In de gite Geldrop 3-2 0ost is dit versdijnsel ook
vastgesteld (Deeben 1996£6, 38, fig. 90, no.1).

2       De gebroken klingen met gebruiksretouche (n=5) zijn alle kleiner dan 27 mm.
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Figuur 122  Geldrop 3i3: 1 geretoudeerde klíng, 2€ klíngen, 4 kemvemieuwhgsstuk, 56 klíngen, 7
kemvemieuwíngsstuk, 8-11 gebroken, passende klíngen.

gemiddelde lengte (37.1 mm, s=13.8 mm)
van de complete kemvemieuwingsstukken
(n=43) is nagenoeg gelijk aan die van de
klingen. De kemstukken bestaan uitslui-
tend uit klíngkemen met één of twee (te-
genover elkaar liggende) shgvlakken. q
merkelijk is dat drie van de vier kemen ver-
brand zin (tabel 82) waardoor die vaak
slechts a]s fragmentm bewaard zib geble-
ven.1

Voor een beter inzicht in de technologische
orgarisatie is geprobeerd de artefacten te
passen. h totaal kunnen er 153 artefacten
gepast worden. Dit is 16.7% van het gehele
assemblage en 19.1 % van de vondsten die
groterzindan10mm.2Erzimgeenartefac-

Onverbrand Verbrand
Spits 7 2
Ek)or 1 0
Steker 6 0
Schrabber 0 1

Algeknot artefact 2 0
Geretou ch eerd artefact 12 2
Totaal 28 5

Brok 4 2
Decorti li caGe artefäct 34 4
Kem 1 3
Kemvernieuwingsstuk 51 2
Atslag 484 48
Kling 233 11

Stekerafslag 3 1

Totaal 810 71

ten kleíner dan 11 mm die passen en het-

Z:Ïddeíe6lgtmv=oïfi:gïe|=f)FB#ep=osË|rde
artefacten Ís de lengteklasse van 21-30 mm
met 36.6% het beste vertegenwoordigd.
Een vergelíjkíng tussen het aantal passende
en rLiet passende artefacten per lengteklasse
van 1 cm laat zien dat artefacten in de klas-
se van 41-50 mm met 30.2°/o het vaakst pa&
Sen.

De 153 passende artefactm bestaan
uit 54 eenheden, waarvan het merendeel
(61.1 °/o ) bestaat uit niet meer dan twee paí+
sende artefacten; het ma3rimum bedraagt 8
(fig. 125). De passende artefacten omvatten
5 werktuigen en 148 stuks afval (tabel 83).
Een vergelijking van de werktuigen en het
afval dat groter is dan 10 mm geeft aan dat

£Ïe(rxk2=ág2e6ngïift-ïïffl:#=csinti:-ï.6hË).
Bij de werktuigen passen slechts artefacten
uit drie van de zes categorieën, terwiil bij
het afval iedere categorie is vertegenwoor-
digd. Een vergeliiking tussen de typen af-
val waarvan de lengte groter is dan 10 mm
die niet Ín een 7iejf#7zg voorkomen met de
brpen die wel gepaút kunnen worden geeft
eensignificantverschí1(X2=48.459,df=6,
significantie=0.00). Alle brpen afval, met

Tabel 82 Geldrop 3i}: frequentie van onver-
brande en verbrande artefacten.

1       Een x2-vergelijking tussen de verbrande en onverbrande qrpen ariefacten bij het afvalmateriaal laat een
significant veri5chil zien (X2Ï7.357, df=6, geschatte significantie=0.00). Vooml kemen en afflagen zijn vaker
verbrand dan verwacht (achtereenvolgens 0£ en 42.9), kemvemieuwíngsstukken en klingen zijn irúnder
vaak verbrand dan verwacht (repectievelijk 4.3 en 19.7).

2       Uitgedrukt in het aandeel dat groter is dan l5 mm (n=549) bedraagt het percentage 27.9.
3    = rgf:-iw:dá-d:ev;:EillËegrïeïij:egle=fFdeívo=k=-f==ff(imiHtïe=schv|Ïxl2=#;:,offd-esfgeeeïiintbv-

significantie=0.000). Het aantal artefacten in de vier lengteklassen tussen 21 en 60 mm zijn in de refittings
oververtegenwoordigd.
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Afgeslagen Gebroken Verbrand

Steker 0 2 0
Schrabber 0 0 1

Geretoucheerd artefact 2 0 0
Totaal 2 2 1

Brok 0 0 2
Decortificati e artefäct 4 9 0
Kem 2 0 1

Kernvemieuvrihgsstuk 18 3 0
Afslag 28 18 1

Kling 31 28 2
Stekerafslag 0 0 1

Totaal 83 58 7

Ïiïg:f=Twgoï=ndá=sfeg=áckhFI-ntiv;:1
83 zim de passende artefacten geordend
naar brpe breuk. Acht maal passen verbran-
de artefacten, dat is 11.3% van het totaal
verbrande artefacten (tabel 82). De verbran-
de passende artefacten bestaan uit twee
passingen van drie artefacten en één van
twee. Bij de werktuigen past een gedeelte
van een schrabberkap aan een stekeraíshg
(fig. 120, no. 18). De lengte van dit artefact
uit zwartgrijze vuurstem bedraagt 47 mm
en is het product van de vemieuwing van
het stekergedeelte van een combínatiewerk-
tuig dat niet Ís teruggevonden. Het passen-
de verbrande afval bestaat uit een kling
(fig. 123, no. 4) en twee brokken die aan een
kern passen (fig. 127, no. 3); door de iriense
verbranding zim op de brokken nog nauwe-
lijks aíslagnegatieven waameembaaLr.

Slechts één keer passen gebroken
werktuigen; het zijn twee passende stekers
(fig. 120, no. 13). Van de oorspronkeliike
dubbele aa-steker met een lengte van 74
mm is het dístale gedeeld3 gebroken. Op

Tabel 83  Geldrop 3i3: verdelíng van de
categorieën arteíácten Ín reff ft.7tgs naar
bípe breuk.

het ontstane breukvlak van het proximale
gedeelte (lengte 45 mm) is door een drietal
afslagen langs de rand een rLieuwe steker-
kant aangebracht. Het passende gebroken
afval bestaat uit 58 artefacten waarbij twee
klíngen met gebruiksretouche (fig. 122, no.
10). Bíj het merendeel van de aaneenpassen-
de gebroken artefacten gaat het om niet
meer dan twee exemplaren. Hoewel artefac-
ten op verschillende manieren kunnen bre-
ken, zoals door het lopen over artefacten
(Owen 1982:83), gebruik en bewerking van
het artefact, Hikt het grootste gedeelte van
breuk in de site Geldrop 3-3 veroorzaakt te
zin door het afshan van artefacten van een
kem. Dit is vooral aannemeliik wanneer de
gebroken artefacten onderdeel uitmaken
van een reeks passende afgeslagen artefac-
tm. Dit komt voor bij twaalf afgeslagen pas-
singen (66.7%) die uit meer dan drie exem-
plaren bestaan (bv. fig. 126, no. 2 en 3, fig.
127, no. 6). Een veelvoorkomende breuk bij
deze passíngen Ís het gebroken (proxímale)
slagbultgedeelte (fig. 126, no. 2 en 3). De
lengte van deze delen is betrekkeli7k uni-

Figuur 123  Geldrop 3Ú: 1-7 opeenpassende artefacten, 8-10 klíngen, 11 opeenpassende klíngen, 12-15
khgen.

Wanneer de aíálagen (>10 mm) út de steekproef verwíjderd worden dan verdwijnt het slgnificante verschil
(X2=2.426, df=5, significantie=0.787).
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I
1           2          3          4          5          6          7          8          9         10       11         12

lengte ln cm.

ESEpassend        |nietpassend

fom en ligt veelal tussen de 11 en 23 mm
(gemiddeld 19.8 mm s=5.4 mm); de lengbe
van de passende distale gedeelten varieert
van 20 tot 50 mm (gemiddelde 32 min;
s=13.1 mm). Hetzelfde breukpatroon Ís
vastgesteld voor de site Geldrop 3-2 0ost
(Deeben 1996:46-7). De afgeslagen passen-

Ïe:redräïghegáíjtnhubíeïï£Í;:nÉqéqng3:::::=.
cheerde afslag is onderdeel van een samen-
stel van vijf artefacten, de andere is van
Símpelveld-vuursteen qrpe B en past op
een aísia8. siechts tweemaai past een arieL
fact op een kem. Het betreft een onver-
brand kemvemieuwíngsstuk dat op een
verbrande kem past (fig. 127, no. 5) en een
klíng die op een andere kem past. Beide
keren gaat het om de zwartgrijze vuursteen-
soort.

Het merendeel van de passende
afgeshgen artefacten wijst er op dat stuk-
ken vuursteen of kemen slechts gedeeltelijk
zijn bewerkt. Sommige samenstellíngen wij-
zen op een gedeelteliike decortificatie en
preparatie van de kem zoa]s de 7iefffí.»g Ín
figuur 126, no. 8 en figuur 127, no. 1 van
Símpelveld-vuursteen qrpe 8. Andere dui-
den op decortificatie en productie van klin-

48

Figuur " Geldrop
3€: vergelijking tm-
sen de lengte vm de
passende (100%) en
niet-passende (100 % )
artefacten (Khsse 3 Ís
de lengtekhsse 21i}0-).

gen (fig. 127, no. 2) en de productie van af-
slagen en klíngen (fig. 126, no. 4). Nooit
kon zo'n reeks aan een kem gepast wor-
den. De passende ar[efacten laten zien dat
de kemen vanuit één slagvlak bewerkt zib
(fig. 126, no. 3 en 4) en dat de lengte van
deze kemen varieerde van 46 tot 68 mm.
Ook de productie van artefacten vanuit
twee tegenoverliggende slagvlakken komt
voor (bv. fig. 127, no. 6, zie ook fig. 2, no. 6);
de lengte van die kemen varieert van 63 tot
71 mm. Ook een kem van Símpelveld-vuur-
steen qrpe A is vanuit twee tegenoverlig-
gende slagvlakken bewerkt en een passen-
de gebroken ]díng (fig. 123, no. 11) duidt op
een grootte van de kem van teminste 50
mm. mdat dit type Símpelveld vuursteen
uitsluitend als klíngen Ín Geldrop 3-3 voor-
komt (tabel 79), is het twijfehchtig of deze
vuursteen ook Ín de site bewerkt is.

10.4 Het vffspreidingspatroon
h het gebied van Geldrop 3-3 zim vier
grondsporenmethoutskoolvastgesteld
(fig. 116). Het spoomummer 3 met houti+
kool (gridcel 522-108) hgt in een vondsfloze
zone tussen Geldrop 3-2 0ost en Geldrop 3-
3 en heeft een ronde vorm en een doorsne-
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234567
aanta passende artefactBn

de van ca. 36 cm. Spoomummer 4 (gridcel
522/523-109) 1igt aan de rand van de fre-
quentielíjnvan1vondstperm2(fig.116),is
enigszíns ovaal van vomL en heeft een
maxímale doorsmede van 48 cm. Over de
opbouw en stratigrafische positie van beide
sporen is vrijwel niets bekend. CP de opL
gravingstekering hebben de opgravers
aangetekend dat de sporen Ín het loodzand
(A2-horizont) zichtbaar waren, waaraan ze
toevoegen: "mesolithisch ?''. Vemoedeliik
Ís de houtskool uit één van beide grond-
sporen met de C14-methode gedateerd op

33g:f6Ï:1Bripet?:ïäglï=rïïeMgoeodka-
teerde houtskool staat niet op de platte-
grond aangegeven. Het lage vondstnum-
mer (no. 3823) dat aan het houtskool Ís ver-

8910

Figuur l25 Geldrop
3€: verdelrig van het
amtal passende arte-
Íacten dat voorkomt
inrefi"ngs.

strekt, wijst er echter wel op dat het afkom-
stig moet zib uit werkput no. 10 waarin
beide sporen (no. 3 en 4) zim gelegen.2 De
assocíatie tussen de sporen en de C14 dateL
ring wordt nog waarschíblijker door de
aanwezigheid van een mesolithísche blad-
spits (fig. 128) Ín de omgeving van spoor-
nummer 4 (fig.116).

Een ander grondspoor (spoomum-
mer 1) ligt Ín de gridceuen 526/527-106
(fig. 116). De vom van het spoor Ís ovaal
en enigszíns zuidwest-noord oost georiën-
teerd. De afmetingen bedragen 75 bij 35-25
cm.3Indoorsmedeishetpoorenigszins
komvomig met een spitstoelopende on-
derkant en de diepte bedraagt 30 tot 35 cm

Ë=1eltizriTnï4eïËo=:rzáËäiáfnvdosní=Ën

1       Het monster woog s gram en heeft een zuur-loog-zuur voorbehandelíng gekregen en er zijn geen
aanwíjzingendathetmons[erverontrehigdÍs(schriftelijkemededelingJN.Lanting5juli1996).

2       0p de opgravingstekening wordt bij de vondstnummers 3840£834 opgemerkt dat de vonds[en bovenin de
A2 horizont zijn aangetroffen, ook wordt er een datering aan toegevoegd: "Mesol.". De bladpits heeft
vondstnummer 3835.
De breedte van het spoor bedraagt in het profiel ca. 40 crr+ deze grotere breedte wordt veroorzaakt doordat
het profiel niet haaks op de oriëntatie van het poor is gegraven.
Helaas hebben vier van de vïjf vondsten geen vondstnummer waardoor de aard niet meer bepaald kan
worden. De víjfde vondst is een onverbrande afslag.
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Figuur 126  Geldrop 3€: passende vuumtenen artefacten.
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Figuur 127  Geldrop 3€: passende vuuBtenen ariefacten.
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Figuur 128  Geldrop 3£: bladspits.

(spoomummer 2) is alleen van een profiel-
tekeníng bekend (fig. 117) en ligt ca. 1 me-
ter ten noorden van spoomummer 1; even-
als spoor 1 is het pas onderin de B-horizont
waargenomen. Het spoor loopt spits toe en
heeft een diepte van ca. 15 cm en een door-
snede van 15 tot 20 cm. De profieltekeníng
duidt er riet op dat de bodemhorizonten of
humusfibers de vomi of contouren van de
sporen volgen. Hieruit kan opgemaakt wor-

den dat beide sporen riet van Ínvloed zijn
geweest op de latere bodemvoming.

Op grond van de C14 datering van
houtskool dat zeer waarschidligk uit spoor-
nummer 3 of 4 afkomstig is, de mededelín-
gen van de opgravers over de stratigrafi-
sche positie van de grondsporen alsmede
de aanwezigheid van een bladspits met op-
pervlakteretouche worden de sporen 3 en 4
niet tot de site Geldrop 3-3 gerekend. Moge-
lijk horen de sporen en de bladspits bij een
concentratie die (noord)westelijk Ís gelegen
waarin ook artefacten van Wommersom-
kwartsietrelatiefveelvuldigvoorkomen
(Deeben1996:48-49).ï

CP basis van de verspreidíng van
vondsten, de brpologische homogeriteit en
de verbindingslijnen tussen de passende
artefacten is een gebied van 68 gridcellen
afgebakend (fig. 129). h dit gebied zim er

houtskoo`

Figuur 129  Geldrop 3i}: fre-

1522152315241525152615271528 | 529 | 53o |  53i  | 532     quentielijnen VanhetamtalVondstenperm2.

1       De stratigrafische positie van de grondporen 3 en 4 ís ook afwijkend van de sporen met houtskool uit de
nabijgelegen site Geldrop 3-2 0ost (Deeben 1996:5253).
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883 vondsten Íngetekend; dit zim er 34 mín-
der dan er h de collectie aanwezig zin.
Van de 68 gridcenen bevattm er 61 vond-
sten, terwijl de gemiddelde dichtheid aan
vondstm 14.48 (s=16) vondst per gridcel be-
draagt.1

ingÉbi?:Jf°vTn¥s=f;:r°=qs:ir:fr:íede-r
ovaal en bestrijkt een oppervlakte van 38.52

=ít:4ï;::È.mH:í:r2b5ïo:dï#rgápíec€L.
"t gebied kan opgesplitst worden Ín twee
eenheden: (1) een rehtief groot en aaneen-
gesloten eenheid Ín het westeliike en cen-
trale gedeelte van de site en (2) een kleíne
opeenhophg Ín het oosten waar Ín gridcel
530-105 28 vondsten liggen (fig. 129). Bh-

:::dhseigri:#;Ïáeäoz:.nhgíb::do3=n¥
"m

:Ëi5:ä:ïeriËdÉffÉqg:ï:úi::o:nk-=Ëcil2
en de andere rond cel 527-105 met maxi-
maal46vondstenperm2(fig.129).Geza-
menli}k beslaan beide gebieden ruím 2.5 m

Qp de plattegrond staan 29 werk-
tuigen ingetekend, wat er vier mhder zim
dan er zijn opgegraven. De locatie van twee
geretoucheerde klíngen en twee geretou-
cheerde afshgen Ís onbekend. De werktui-
gen liggen verpreid over 20 gridcellen,
waarbij de gemiddelde dichtheid voor de
gehele site 0.42 werktuig (s=0.79) per grid-
celbedraagt.2DewerktuigenüggenÍneen
gebiedvan13.03m2(fig.130).Metuitzon-
dering van drie werktuigen Ín het noorden
van de site líggen alle werktuigen bínnen
defrequentielipvan5vondstenperm2.

houtskool

Figuur 130  Geldrop 33: fre-
15221523152415251526152715281529153o |  53i  | 532      quentielíjnen Vmhetaantal

Werktuigenperm2.

1       De zes vondsdoze gridcellen liggen binnen en aan de rand van de vondstver¥reiding. De gemiddelde
vondstdichtheid van de 68 gridcellen bedmagt 12.98 vondst (s=15.8).

2       Dit gemiddelde is berekend voor 68 gridcellen; de dichtheid met uitsluiting van de cellen zonder vondsten
bedraagt 0.48 (s=0.79). De gemiddelde dichtheid voor de gridcellen die werktuigen bevat[en (n=20) ig 1.45
(s=0.83).
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totaal vondsteh oppervl. m2
fl,equente5 38.52
fl,equente25 14.06
ftequeht e45 2.58

werktujgeh opperv[. m2
ftequent el 13.03
frequent e2 2.4
ffequent e3 0.7

Tabel 84  Geldrop 3€: oppervlakte van de ver-
spreiding binnen de vemchillende frequentielij-
nen van het totaal aantal vondsten en de werk-
tui8en.

Hierbinnen zim drie opeenhopíngen waar-
neembaaJ. die grotmdeels gelegen zíjn h
het gebied waar meer dan 25 vondsten lig-
gen (vgl. fig. 129 en 130). Qpmerkelijk is
dat in de opeenhophg van vondsten rond
gridcel 525-105 nauwelijks werktuigen
voorkomen. Het grondspoor met houtskool
(spoor no. 1) hgt binnen de vondstversprei-

í:tgdve=eïsïet:áancáesTeï(r4F::ema;brii::::

ten zuidwesten en ten zuiden van het
grondspoor (fig.129). Een vergelijkíng
tussen spoor 1 en de verspreiding van de
werktuigen (fig. 130) 1aLat zien dat de con-
centratie houtskool aan de noordrand van
de grootste concentratie werktuígen ligt,
juist ten zuiden van de tweede grootste con-
centratie.

vmtwesepv°e°rrb:Ï{gebmímb::cdtienffpeeqrume¥ïËr
131). De grootste dichtheid aan verbrande
artefacten figt echter ten zuiden van dit
grondspoor met houtskool, in het gebíed
dat samenvalt met de grootste concentratie
werktuigen Ín en rondom gridcel 527-104
(fig. 130).

Een nader inzicht in de ruímtelijke organi-
satie van de site geven de verbíndhgslijnen
tussen passende aLrtefacten. Van de 153 pas-
sende artefacten is van 143 de locatie be-
kend en kunnen op de verspreidhgsplatte-
grond van de site door 88 verbíndingslimen

ÜÜ. houtskool

•       sc:hrQbber

1      kern
/      stekeroifslag
_ pQssencl   verbrQnc]

Figuur 131  Geldrop 33: fre-
quentielijnen van het aantal
verbrmdeartefactenperm2

15221523152415251526152715281529|53o|53i|532:nn?üsendeverbrmdeartifm
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15221523152415251526152715281529153015311532

wordenweergegeven(fig.132).ïDeverbin-
díngslimen strekken zich uit over de gehele

iieisrbï:Ë:ä%j:.=dït=hJË:=mH#Dbeïeer:
bindingsliben buiten deze verspreiding lig-
gen vooral ín het noordwesten en noord-
oosten van de site. De verbindíngsliben
kunnen naar type breuk weergegeven wor-
den als 49 afgeslagen, 34 gebroken en 5 ver-
brande passíngen.

h mvolgíng van de door Cziesla
(1986, 1990) voorgestelde classificatie kan
de lengte van de 88 verbindíngslinen in
vier klassen worden onderverdeeld: korte
(tot 50 cm), middellange (0.51-2.10 m),
lange (2.11-4 m) en zeer lange ( 4 m) (tabel
85, fig. 133).

11

1m

`,.-,-\`
hou1:sL<oo1

•      schrQbber

•      geretoucheercl   cirtefQct

steker
1      kern
/      stekeroif slQg

>          QfgeslQgen

----  9ek)roken

....,,., `_     verbrQnd

Figuur 132  Geldrop 33:
overzidt van de passende
artefacten.

De lengte van verbindingslijnen tus+
sen passende afgeslagen artefactm varieert
van 0.14 tot 6.66 m, terwiifl het gemiddelde
1.84 m (s=1.47 m) bedraagt. Ruím 69% van
de opeenpassende artefacten hgt binnen
2.10 m van elkaar (fig. 133). De lengte van
de verbindingslijnen van gebroken artefac-
ten varieert van 0.05 tot 7.26 m, bij een ge-
middelde aÉtand van 1.45 m (s=1.87). De
langste verbíndt gridcel 525-103 Ín het wes+
ten met gridcel 524-110 in het noorden van
de site (fig.132). Het merendeel (ruim 79% )
van de passende gebroken artefacten ligt
bínnen 2.10 m van elkaar (tabel 85). De vijf
lijnen tussen verbrande artefacten hebben
een reikwijdte tussen 0.68 en 2.20 m, de ge-
middelde aístand is 1.28 m (s=0.64 m).

1        Het begrip verbindingslijn tussen passende ar[efacten is gedefirieerd door cziesla (1986258-260). Bij
opeenpasshgen worden de artefacten in volgorde van productie met elkaar verbonden. In de cartografisch
weergave worden niet alle artefacten die onderling passen met elkaar verbonden. Een opeenpassing wordt
alleen met een lijn aangegeven als het artefact ín technologische zin past (bv. een artefact met slagbult dat
past op het artefact met het negatief van de slagbult). De verbindingslíjn wordt van een pijl voorzien die
verwijst naar de aíbouwrichting van een kem. Bij gebroken en verbrande artefacten wordt iedere passíng
weergegeven door een verbindingglijn, maar zonder pijl.
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Afgeslagen Gebroken Verbrand
KortMiddellangLangZeerlang 7 13 0

27 14 4
11 3 1

4 4 0
Totaal 49 34 5

Tabel 85  Geldrop 3-3: b7pe breuk ondeEdei-
den mar aístandsklassen van verb indrigslijnen.

Voor een Ínterpretatie van de ver-
bindíngslimen is het van belang om een h-
zicht te verkrijgen h de fomatieprocessen
die verantwoordelijk zim voor de versprei-
díng van de passende artefacten. Hierbij
kan globaal een onderscheid gemaakt wor-
den tussen processen die verband houden
met het bewonen en verlaten van de site en
processen die daarna zijn opgetreden (Arts
& Deeben 1981; Deeben 1996:49; Schiffer
1976). Mogelijke verstoríngen van de
vondstverspreiding na het verlaten van de
site kunnen zijn opgetreden door het herge-
bruik van het gebied in een latere fase van
het Mesolithicum. Aanwijzingen hiervoor
zijn de twee concentraties houtskool (spoor
3 en 4) en een bladspits (fig. 116). Hoewel
deze beworLingssporen in een relatief vond-
stam gebied liggen, Ís de werkeHike om-
vang van deze latere site onbekend. Bínnen
het afgebakende gebied van Geldrop 3-3

zm er echter geen artefacten of grondstof-
fen (bv. kwartsiet van Wommersom) aan-
wezig die wijzen op een Ínvloed van de
htere bewoning. Het gebruik als zandweg
van een gedeelte van het nederzettingster-
rein kan wel tot gevolg hebben gehad dat
artefacten zim gebroken en/of verplaatst
door karwielen en voetgangers. Verplaat-
síng kan ook zijn opgetreden door verspoe-
ling omdat karrensporen vaak functioneren
als afvoerkanalen van het hemelwater. In
het zuiden van de site waar de ínvloed van
de zandweg (gridcellen 102 en 103) vemoe-
deliik het grootste is geweest (fig. 117), paí+
sen slechts een gering aantal artefactm (fig.
132).

Overeenkomstig de analyse van
Geldrop 3-2 0ost (Deeben 1996) wordt aan-
genomen dat korte en middellange verbh-
díngslijnen (< 2.10 m) globaal de locatie
van de productie en het gebruik van de
artefacten weergeven. De larLge en zeer
lange verbindíngslijnen, dwz. die langer
zim als 2.10 m, zullen eerder wijzen op de
verplaatsing van artefactm.

Ruím 73% (n=65) van de verbin-
díngslijnen is korter dan 2.10 m (tabel 85,
fig.133). De helft van de passende afgesla-
gen werktuigen (twee geretoucheerde af-
slagen) ligt bínnen 2.10 m van het Ímtefact

<50                       51 -210                    2114m
afstand ln cm.

ESSE afge§lagen | gebroken   EE verbrand
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Figuur 133  Geldrop 3Ú: aí§tan-
den van de verbindhgslijnen tus-
sen passende artefacten naar qr-
pe breuk (49: afgeshgen, 34: ge-
broken, 5: verbrand).
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0-1       1-2      2-3      34      4-5      5fi      6-7      7i3      8-9     9-10
af§tand ln meters

ESE afgeslagen | gebroken   EE] verbrand

waarvan ze zim afgeslagen (fig. 135 a en b).
De korte en middellange verbíndingsliben
van het passende afgeslagen afval (fig. 136)
en gebroken afval (fig. 137) liggen over-

;eergi¥fËe¥evnerhbeiäe::düJyn=:<V2::s:,n
komen vooral voor rond de concentratie
houtskool en in de enigszíns ge-isoleerde
opeenhopíngen in en rond gridcel 524-104
in het westen en gridcel 530-105 in het oos+
ten van de site (fig. 136 en 137).

Figuur 134  Geldrop 3i}: ver-
gelijkíng van de lengte van
verbindíngslíben naar Üpe
breuk.

De lange en zeer lange verbindíngs-
lijnen (> 2.10 m) tussen afgeshgen artefac-
tm (fig. 138) líggen vooral Ín het centrale
gedeelte van de síte, rond de concentratie
houtskool (spoor no. 1). Het beeld van de
passende gebroken artefactm uit dezelfde
afstandsklassen Ís diffuser (fig. 139); het
merendeel ligt tm westen en rond de con-
centratie houtskool.

Voor de verbrande artefacten is in
mvolgíng van Bolus (1992:40) de grens van

15221523152415251526152715281529153015311532
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Figuur l35 Geldrop 3€:  ver-
bhdíngslimen tussen paLssende
werktuigen.
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Figuur 138  Geldrop 3€:  ver-
bridíngslinen tussen passende
gebroken artefacten die langer
zijn dm 2.10 m
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1 2 3 4 5 6
N N N N N N

Spits 0 0 0 2 0 0
Boor 0 0 0 0 0 0
Steker 1 1 1 0 0 0
Schrabber 0 0 0 1 0 0
Afg eknot artefact 0 0 0 0 0 0
G eretoucheerd artefáct 0 2 0 1 0 1

Brok 0 0 1 2 0 0
Decortifi cati e artefact 2 0 2 1 0 2
Kern 0 0 0 3 0 0
Kernvffnieuwingsstuk 8 3 1 4 0 10
Afslag 32 5 7 13 0 29
Kling 23 14 11 15 11 8
Stekerafslag 0 0 0 1 0 0
Totaal 66 24 23 43 11 50

Tabel 86  Geldrop 3-3: verdelíng van categorie-
en artefacten naar ondeHdeiden qípen Maas-
vuursteen (1, 2, 3), zwari/ grijze vuursteen (4),
Simpelveld-vuuffiteen brpe A (5) en Símpelveld-
vuumteen qrpe 8 (6).

1.50 m aangehouden. Volgens Bolus kun-
nen afstanden tot 1 .50 m veroorzaakt zim
door het verbrandingsproces. Twee lijnen
tussen verbrande artefactm zijn langer,
beide liggen in het zuiden van de site Ín en
rond de relatief dichte concentratie ver-
brand vuursteen (fig. 131).

Het bovenstaande beeld kan nader gespeci-
ficeerd worden door een analyse van de
verspreidhgenverbíndingslijnenvanen-
kele vuursteensoortm en vuursteent)pen.
Hiertoe zijn bínnen het zgn. Maasvuursteen
nog drie q7pen vuursteen onderscheiden.
Type 1 is een lichtgrijze enigszins korrelige
vuursteen met onregelmatige kalkachtige
irLsluitsels met een grovere structuur. An-
dere insluitsek zin stippelvomig, bhuw-
achtige van kleur en met een fijne struc-
tuur. Sommige fragmenten van deze vuur-
steen vertonen een bandering, een afwisse-
1Íng van lichtgri].ze en blauwgrijze vuur-
steen (fig. 126, no. 1 en 2). De cortex heeft

een donkergri7.ze kleur die sterk Ís ver-
weerd (fig. 123, no. 7) en plaatseliik over-
gaat in een vuursteenpatina. Direct onder
de cortex of patina is de vuursteen donker-
grijs. Dit vuursteenq7pe is vertegenwoor-
digd door 66 artefacten (tabel 86) waarvan
er 25 passen (tabel 87). Het is vooral aange-
troffen in het centrale en oostelijke gedeelte
van site, vooral het aandeel Ín de oosteliike
gedeelte Ís opva]lend; in gridcel 530-105
bestaat 35.7°/o (n=10) van de artefacten uit
deze vuursteen, h cel 530-106 ruím 40%
(n=5).Lhditgedeeltekomenuitsluitend
verbindhgslijnen voor die korter zim dan
2.10, terwiil in het centrale deel de langere
overheersm (fig. 140).

Type 2 van het Maasvuursteen Ís
een zeer fiftkorrelige donkergrijze vuur-
steen met poradisch lamgwerpig of ronde
grijze en witte fijnkorreüge insluitsels (fig.
126, no. 4). De cortex is wit van kleur en is
zelden dikker dan 1-2 mm. Op sommige
plaatsen dringt de cortex diep Ín de vuur-

1 2 3 4 6 6
N N N N N N

Spff8 0 0 0 0 0 0
Boor 0 0 0 0 0 0
S*eke, 0 0 0 0 0 0
Schr.bber 0 0 0 1 0 0
Afgeknot artefast 0 0 0 0 0 0
O ereto uclteerd artefac( 0 1 0 0 0 1

B,ok 0 0 0 2 0 0
Decoilifioatie aitefact 2 0 2 0 0 2
Kern 0 0 0 3 0 0
l(ernvernieuwingsstuk 6 3 1 1 0 6
Afslao 6 1 6 2 0 18

Kliho 12 4 9 6 4 3
stekerdsl.g 0 0 0 1 0 0
Ttiaal 25 9 18 16 4 30

Tabel 87 Geldrop 33: verdelíng van categorie-
en arbefacten die voorkomen Ín ref#!.7igs naar
ondeisdeiden b7pen MaasvuuEteen (1, 2, 3),
2wart/ grijze vuumteen (4), Símpelveld-vuur-
steen type A (5) en Simpelveld-vuuisteen qípe
8 (6).

1       Type l van het Maasvuursteen komt in 27 gridcellen voor en heeft daar een gemiddelde dichtheid van 22
artefact per gridcel (s=2.03).
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Figuur l41  Geldrop 3i}:  ver-
bíndingslipen tussen artefac-
ten van vuursteenüpe 2.
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steen en is daar zichtbaar a]s witte kalk-
achtige insluitsels. Er zijn 24 artefacten van
dit type vuursteen (tabel 86) waarvan er
negen passen (tabel 87). De verspreidíng
van deze vuursteen is beperkt tot het cen-
tralegedeeltevandesite(fig.|4|).í

Het derde t)pe Maasvuursteen (fig.
126, no. 3, fig. 127, no. 4 en 6) is een grijze
fibkorrehge vuursteen met een gering aan-
tal witte ronde (met een doorsnede tot 5
mm) en streepvormige Ínsluitsek. De bui-
tenkant van de steen bestaat uit een beige
en blauwe rolsteenpatina. Door de patine-
rhg is de vuursteen enigszíns afgerond. h
paragraaf 10.3 is gewezen op de geliikenis
tussen deze vuursteen en die uit Ruuen. "t
qrpe is door 23 artefacten vertegenwoor-

(....`,

•      schrQbk)er

1       geretoucheerc]   artefcic:t

steker
1        ker.n

/       steL(erQf`Slag

>        af`gesloigen
--~-   gek)roken

_  ,...    v e r k) r Q n c]

Figuur 142  Geldrop 3€: ver-
bíndíngslijnen tussen artefac-
ten van vuumteenbrpe 3.

digd (tabel 86) waarvan er 18 passen (tabel
87). Deze vuursteen rigt vooral rond spoor-
nummer 1 met een zekere concentratie aan
deoostkantdaarvan.2Tweezeerlangever-
bíndíngslijnen strekken zich uit naar het
westen en het noordoosten (fig. 142).

De zwartgrijze vuursteensoort
(soort 517) is uitsluftend langs de westeli]ke
en oosteliike rand en aan de zuidkant van
deconcentratiehoutskoolaanwezig.3Fi-
guur 143 laat zien dat het merendeel van
de verbíndhgslijnen korter is dan 2.10 m.

Het Símpelveld-vuursteen t)pe B is
met 50 artefacten aanwezig (tabel 86) waar-
van er 30 passen (tabel 87). "t vuursteen .
Hgt uitsluitend h het zuidwesten van de
siteenisverspreidover17gridcenen.4Dit

1       Type 2 van het Maasvuursteen is verpreid over l3 gridcellen. De dichtheid bedraag[ 1.6 ariefact per
gridcel. De meeste (ns) liggen in 528-104 en 527-105.

2       Type 3 van het Maasvuursteen ligt verpreid over l7 gridcellen. Slechts vijf gridcellen bevatten meer dan
één artefact. De gemiddelde dichtheid is 1.4 artefact per gridcel (s=O.7).

3       De zwartgrijze soort (n=39) 1igt verspreid over l7 gridcellen, de gemiddelde dichtheid bedraagt 2.3 artefact
per gridcel (s=1.5). De meeste (nú) ar[efacten liggen Ín cel 527-104.

4       De gemiddelde dichtheid van simpelveld qípe B bedraagt 2.5 arbefact per gridcel (s=22). De meeste (n=7)
liggen in de gridcellen 524-104 en het aangrenzende 524-105. h deze gridceuen bedraagt het aandeel
Simpelveld type 8 respectievehjk 28% en 30.4°/o van het aantal genummerde artefacten. h de aangrenzende
gridcellen 523-104 en 523-105 achtereenvolgens 28.6°/o en 29.4yo van de ariefacten met een vondstnummer.
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vuursteenqrpe is vertegenwoordigt door 20
verbindingsliben (fig.144). Vijf hiewan
zijn lange tot zeer lange verbíndíngsüjnen
die zich vooral uitstrekken Ín noordelijke
en westelíjke richthg.

Het vuursteen van Símpelveld type
A ]igt tamelijk willekeurig verspreid over

g=siétiádideifcahcËË::e2ï-gtnooitmeer

De resultaten van de ana]:yses van de ver-
spreidíngvanhettotaalaantalvondsten,
vuursteensoortm en b7pen, de verbrande
artefacten, de werktuigen, de grondporen
en de verbindíngslijnen tussen passende
artefacten geven de indruk dat de site
Geldrop 3-3 kan worden opgedeeld in een
centraal, een westelijk en een oostelijk ge-
deelte. h het centrale gedeelte ligt een con-
centratie houtskool die door de vomi het

ieosrË=,::enG¥:ä:ËiJ:e%Fidenïui-

•:     '_`,

•      schrQbber

1       geretouc:heerc}   Qrtefoct

steker
1       kern
/        steL<erQf slcL9

>        af`geslQgen
----  9ebroken

_ .,... _..     verbrQnd

Figuur 143  Geldrop 3€: ver-
bíndingslijnen tussen artefac-
ten van zwart/ grijze vuur-
steen (soort 517).

den hiervan (gridcel 527-104) 1igt een opL
eenhopíng van verbrand vuursteen, waar
mogeliik een oppervlaktehaard heeft ge-
legen. Volgens Groenendiik (1987) worden
oppervlaktehaarden zonder een randstnic-
tuur van bv. keien zelden als een spoor met
houtskool herkend. Er zijn geen aanwijzin-
gen dat de concentratie verbrand vuursteen
een dump zou kunnen zín van as met ver-
brand vuursteen uit de haardkuil. Verbin-
dingslijnen tussen de concentratie verbran-
de artefacten en de haardkuil ontbreken.
Daarnaastwijsteenverbrandekemwaarop
een onverbrand kemvemieuwingsstuk
past (die op een onderlínge afstand van
1.24 m Ëggen) op de bewerkíng en verbran-
díng van de kem in het gebied met de ver-
brande vuursteen. De aanwezigheid van
verbíndingslíjnen uit alle aÉtandsklassen
wijst er op dat in het centrale gedeelte arte-
factenvervaardigd,gebruiktenverplaatst
zim. De zwartgrijze vuursteensoort (fig.

1        Het centrale gedeelte omvat het gebied tussen gridcel 526-104 in het zuidwesten, gridcel 525-107 in het
noordwesten, gridcel 528-107 Ín het noordoosten en 528-104 in het zuidoosten (fig. 145).
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143), vuursteenq7pe 2 (fig. 141) en het over-
grote gedeelte van vuursteenqrpe 3 (fig.
142) lijken exclusief in het centrale gedeelte
achtergelaten te zijn. De haardkuil en de
veronderstelde oppervlaktehaard zijn ook
van invloed op de verspreidíng van de
werktuigen (fig.145). De haardkuil ligt
tussen twee concentraties werktuigen. De
concentratie aan de noordkant bestaat uit
een spits, een steker en vier geretoucheerde
artefacten. De concentratie aan de zuidkant
correspondeert grotendeels met de veron-
derstelde locatie van de oppervlaktehaard
(fig.131 en 145). Hier liggen twaalf werk-
tuigen: zes spitsen, een boor, twee stekers,
een schrabber, een geretoucheerd en een
aígeknotartefact.

Het westelijke gedeelte ligt rond
gridcel 524-104, zij het dat dit gebied maar
moeilijk van het centrale gedeelte kan wor-
den afgegrensd, omdat zowel de verspreid-
Íng van het totaal aantal vondsten (fig. 129)
als die van de werktuigen (fig. 130) Ín el-
kaar overlopen. Een belangrijk bestanddeel
van de westeli)ke concentratie zijn de arte-
facten van het Simpelveld-vuursteen t)pe 8
dat vrijwel uitsluitemd hier voorkomt (fig.
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Figuur 144  Geldrop 3€: ver-
bridíngslijnen tussen artefac-
tm van Símpelveldvuur-
steen b7pe 8.

144). De overige onderscheide vuursteen-
qrpen (fig. 140-143) komen in dit gebied
nauweli)ks voor. Het grote aantal verbínd-
ingsliüen dat korter is dan 2.10 m (fig. 136-
137) is een aanwijzing dat Ín het westelijke
gedeelte (voomamelijk?) vuursteen is be-
werkt. De nadruk op vuursteenbewerking
kan ook worden afgeleid uit de aanwezig-
heid van slechts vier werktuigen: drie ger&
toucheerde klíngen en een afgeknotte
klíng. Hiervan Ís een geretoucheerde afslag
van Símpelveld-vuursteen brpe 8 ter plaat-
se vervaardigd (fig. 135b). Een aantal lange
verbindingslijnen tussen het westelijke en
centrale gedeelte zid een aanwijzing dat er
artefacten verplaatst zim (fig.138 en 139).

Het gedeelte in het oosten bestaat
uit een kleine opeenhopíng vuurstenen ar-
tefacten rond gridcel 530-108. Het rehtief
grote aandeel van vuursteent}pe 1 in dit ge-
bied en de korte verbíndíngsliben duiden
erop dat deze vuursteen ter phatse is be-
werkt (fig. 140). Artefactm van dezelfde
vuursteen zijn ook gevonden Ín het cen-
trale gedeelte, het is echter niet door ver-
bíndingslíjnen aan te tonen dat deze Ín het
oostelijke gedeelte vervaardigd zijn. De
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enige verbindingslijn die langer is dan 2.10
m wordt gevormd door de gebroken steker
(fig. 20, no. 13) waarvan het andere ffag-
ment nrim 7 meter verderop ten zuiden
van het westelijke gedeelte ligt (fig. 135 d).
h het oostelíjlce gedeelte rigt de steker die
na de breuk vemieuwd is. Behalve deze
meervoudige steker zijn er in dit gedeelte
nog twee spitsen gevonden.

105 De dateTing
Een radiometrische datering voor de site
Geldrop 3-3 ontbreekt, de beschikbare date-
ring van 8055 ± 75 BP (GrN-6481) ve"ijst
naar een htere mesolithische bewoníng van
het nederzettingstemein. De Ín de omge-
víng van het gedateerde grondspoor gevon-
den bladspits past goed bij die datering. De

datering komt overeen met de periode dat
Ín Zuid-Nederland bladspitsen met opper-
vlakteretouche Ín omloop zijn (Newell
1973,1975).ïVooreendateringvan
Ckldrop 3-3 zijn we dus aangewezen op de
¢po-morfologísche samenstemng van de
assemblage en de stratigrafische positie
van de vondsten. CP grond van het over-
heersen en de vomL van de b-pitsen da-

=rá=1nd::?|?.3ovoe=oÍ#,;k2#Bdpe.£äo
lijkaardige complexen uit deze periode zijn
bekend uit Duitsland (Arora 1976; Street
1991; Taute 1968), Fhgeland (Hton 1991;
Jacobi 1976) en Eèlgië (Crombé 1996,. Gob
1981). h Nederland zim er duidelijke over-
eenkomsten met sites uit onder andere
Swalmen en Gramsbergen (Stapert 1979),

1       Newell laat met het vergchijnen van spitsm met oppervlalste retouche het Boreaal Mesolithicum beginnen,
deze periode duurt van 8350 tot 7700 BP.

2       De begindatum l0.300 ís ontleend aan de gedateerde sites 'IT`ree way warfs (Lewis l991) en de BJwe
P4fz.7z4fed Seri?s uit BelloycurLSomme (Fagnart 1991 :221) . Mogelijk is deze datum te conservatief, ri de site
Geldrop/hff/ 1985 zijn ook ütsluitend b£pitsen voorhanden. De dateringen van de site zijn: 10.090 ± 110
BP (GrN-16507) en 10.610 ± 100 BP (OxA-2563). Het eínde van deze periode is ontleend aan Crombé
(1996:456). Barton (1991) stelt een einddatum van 9700 BP voor.
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Geldrop 3-2 0ost (Deeben 1996) en Geldrop
/hff/1985 (Deeben 1990,1994). De grote
homogeniteit Ín de vomL van b-spitsen in
tijd en ruimte wordt ge~mustreerd door de
Engelse site Uxbridge (Lewis 1991). De b-
spitsen die zijn aangetroffen Ín Sc¢ffer 'A'
(Lewis 1991: figure 23.6) vertonen door de
concave vom van het geretoucheerde ge~
deelte en de stompe hoek van de klíng met
de schuíne afknotting een treffende over-
eenkomst met de b-spitsen uit Geldrop 3-3.
Botten van paarden uit Sc¢f£er 'A' zijn geda-
teerd op 10.270 ± 1m BP (OxA 1778) en
10.010 ± 120 BP (OxA 1902) (I,ewis 1991:
253). Het is waarschidlijk dat Geldrop 3-3
dateert uit een latere fase van de periode
ca.10.300-9300/9250 BP. Door de stratigra-
fische positie van de vondsten uit Geldrop
3-3 ten opzichte van de site Geldrop 3-2
0ost (zie paragraaf 10.2) is het aannemeli}k
dat Geldrop 3-3 van een jongere datum is
en dateert uit (een latere fase van) het Pre-
boreaal.

10.6 Condusie
De site Geldrop 3-3 is aan de zuidkant ver-
stoord door subrecente karrensporen en in-
gravingen waardoor er geen compleet
overzicht verkregen kan worden van de
samenstel]Íng van de vondsten en de om-
vang van de site. Oudere ``verstoringen"
bestaan uit bewoníngssporen uit het Borea-
1e of Mdden-Mesolithicum. Voor zover dat
is na te gaan, zijn die van beperkte invloed
8eweest.

Van het totaal aantal vondsten is
3.6 °/o a]s werktuig geclassificeerd. De werk-
tuigen kunnen verdeeld worden over zes
categorieën. Hierbij valt vooral het gerhge
aantal schrabbers op. Opva]lend Ís de aan-
wezigheid van Simpelveld-vuursteen bij de
gebruikte grondstoffen. Het voorkomen
van Símpelveld-vuursteen üjkt in laatpaleo-
1iflische context beperkt te zim tot het Mag-
dalénien (Arts & Deeben 1987; Rensink
1993). Hoewel een overzicht ontbreekt,

komt het wederom voor in mesoüthische
vindplaatsen (Arora & Franzen 1987;
Smeets Ín druk). Mogeriik Ís Simpelveld-
vuursteen een aangrijpíngspunt om sites
uit de periode 10.300-9400/ 9250 BP mder
te differentiëren. Hoewel de aard van de
nederzettingen en mobiliteitspatronen een
onmiskenbare Ínvloed hebben op het speci-
fieke gebruik van grondstoffen, mag het
niet worden uitgesloten dat het gebruik
van Simpelveld vuursteen ook een chrono-
logische betekeris heeft bv. als gevolg van
(structurele) veranderingen ín de mobili-
teitspatronen of de uitwisselíng van grond-
stoffen. Het is mogelijk dat deze vuursteen
vooral in een jongere fase van de genoem-
de periode gebruikt gaat worden.

Rejfft.7ig van vuurstenen artefacten
geeft een indruk van de technologísche en
ruímteliike orgarisatie van de site Geldrop
3-3. Het is waarschijnliik dat een aantal
werktuigen en (grote) klingen kant-en-
klaar de site zin bínnengebracht. Aanwij-
zingen hiervoor zijn het relatief geringe
aantal werktuigen en grote klingen dat ge-
past kan worden. Ook het productie-afval
dat bij de kËngen van het Símpelveld-vuur-
steen t)pe A verwacht mag worden ont-
breekt. De bewerking van ruwe brokken
vuursteen of kemen tot restkemen kon niet
worden vastgesteld. De vuursteenbewer-
king lijkt beperkt te zijn geweest tot de pre-
paratie en bewerking van delen van ker-
nen, wat zich uit in onder andere de samen-
stelling van de artefacten en de passende
exemplaren van het Maasvuursteen type 1,
2 en 3 en het Símpelveld-vuursteen t)pe 8.
De kemen en mogelijk ook de halfproduc-
ten en werktuigen van deze vuursteen zim
naar elders meegenomen. Van de zwartgrij-
ze vuursteensoort zijn uitsluitend kemen
en een reeks aígeslagen passende artefac-
ten met een maxímale lengte van 71 mm
aanwezig. De kemen zim onbruikbaar ge-
worden door een samenstel van craquelu-
res als gevolg van contact met vuur. De ge-
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noemde reeks passende artefacten kan niet
op de kem gepast worden omdat de ``tus-
senliggende" aJ.tefacten ontbreken.

De verspreidíng van de vondsten
en de verbíndíngslijnen tussen de passende
aLrtefacten laten het toe de site Ín drieën te
delen. Voor het centrale gedeelte van de
site wordt op grond van resultaten uit etnc+
archeologisch onderzoek (oa. Bínford 1983;
O'Connell ef 4/. 1991) een belangrijke rol in
de ruimtelijke indelíng en organisatie van
de nederzetting toebedacht aan de haard-
kuil (spoomr. 1) en een oppervlaktehaard
die is geïdentificeerd aan de hand van een
concentratie verbrand vuursteen. CP basis
van de grote diversiteit aan werktuigen en
passende artefacten rond de oppervlakte-
haard Ín de zuidelijke helft van het centrale
gedeelte kan worden aangenomen dat ter
phatse een groot aantal activiteiten zijn uit-
gevoerd. h het westehike gedeelte liikt
vuursteenbewerking de belangrijkste acti-
viteit te zijn waarbij het grote aantal artefac-
ten van Símpelveld-vuursteen brpe 8 in het
oog springt. Vuursteen lijkt ook in het oos-
telijke gedeelte van de site bewerkt te zim.
De aanwezi8heid van langere verbíndíngs-
Hmen tussen de onderscheiden delen en het
Ín sommige gevallen voorkomen van de-
zelfde vuursteen zim een hdicatie voor de
verplaatshg van Índividu ele artefacten.
Aanwijzingen voor het dumpen van grote
aantallen artefacten zijn niet vastgesteld.
Geldrop 3-3 geeft de indruk slechts voor
een relatief korte periode door een betrek-
keli].k kleine groep meiisen bewoond te zin
geweest.
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DRIE VISVANGSYSTEMEN UIT HET NEOLITHICUM VAN DE VINDPLAATS
`HOGE VAART" (Prov. Fl. , Gem. Almere)

door Tom Hamburg, Willem-Tan Hogestijn & Haiis Peetffs

1. INI.ED"G
Tussen november 1994 en december 1996
werd door de Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek (ROB) Ín het
kader van de aanleg van Rijksweg A27 tus+
sen Huizen en A]mere onderzoek gedaan
naar Laat-Mesolidrische en Vroeg-Neohthi-
sche bewoníngsresten op kavel Kz48. De
opgravíng van de vindplaats ``Hoge Vaart''
die werd mogeliik gemaakt door de Direc-
tie Usselmeergebied van Riikswaterstaat
(RWS) die de financiële middelen hiervoor
beschikbaar stelde, heeft een schat aan Ín-
formatie opgeleverd over het overgangstra-
ject van het Mesohfflicum naar het Neoli-
thicum. Het veldwerk werd eind 1996 afge-
rond en iiimiddels is over het opgravíngs-
terrein het talud voor de A27 opgebracht.
Op dit moment wordt nog aan de afron-
ding van het project worden gewerkt, waa].-
na de complete rapportage beschikbaar zal
zijn in de vom van enkele tientallen rap-
porten die alle facetten van het project zul-
1en beshan.

Eerder werd in dit tijdschrift al ge-
publiceerd over de eerste resultatm en de
voortgang van het onderzoek. Hierbij wer-
den verschillende onderwerpen aan de
orde gesteld, zoals de ontdekkíng van de
víndplaats, de aard van de gevonden be-
worLingsresten, de stratigrafische proble-
men en de aard van de beworLíng.

Tijdens de opgravíng werd het op-
gravíngsterrein aan de Hoge Vaari onder-
verdeeld in drie delen die werden aange-
duid a]s ``de concentratie", ``de periferie" en
``de Fh" (Hogestijn ef flJ. 1995a, 1995b,

1996; Hogestijn & Peeters 1996). ``De con-
centratie" omvat het deel van het terreín

waar al tijdens de boorcampagne de groot-
ste concentratie van vondstm was vast-
gesteld. Gedurende de eerste twee jaren
van het onderzoek werd er voomamelijk
hier gegraven. ``De periferie" is de aandui-
ding voor dat deel van de dekzandrug
waarin rehtief weinig vondsten werden
gedaan. Met ``de Eem" wordt verwezen
naar de met slappe klei opgevulde geul aan
de oostkant van de dekzandrug.

Bijhetmachínaalverwijderenvan
het kleipakket in de geul werden drie vis+
vangsystemen aangetroffen. Deze visvang-
systemen bestaan ek uit een fuik en een
zgn. zJ€.sz(Jec7', dat wil zeggen een rij palen
met daLartussen een vlechtwand uit gebun-
delde of gevlochten twijgen (een zgn. wc.ck-
erz(J¢JJ) waarlangs de vis in de richting van
de fuik werd geleid. h een eerder artikel
(Hogestim & Peeters 1996) werd hier al
naar verwezen, maar op dat moment was
de opgravíng nog rúet afgerond en was de
ouderdom nog onzeker. Chlangs kwamen
echter een aantal C14-dateringen beschik-
baar die aantonen dat het Neolithísche feno-
menen betreft en waarschiüljk toegeschre-
ven moeten worden aan de Swifterbantcul-
tuur. Hoewel de structuren niet in verband
kunnen worden gebracht met de bewo-
iiíngssporen op de dekzandrug zelf, is de
ontdekkíng ervan in meerdere opzichten
van groot belang.

Ten eerste is de combhatie van een
fuik en een vÍsweer uit deze periode Ín
Nederland nog niet eerder aangetroffen. Bij
vergelijkbare vondsten Ín Bergsthenhoek
en Vlaardíngen werden respectievelijk
alleen fuiken en (mogehjke) onderdelen
van een visweer opgegraven. Een tweede
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Figuur 1 Positie van de vÍsvangstructuren bínnen de opgravíngsput. De stippen vertegenwoordigen
de paalq.es van de vÍsweren. de liüen geven de vemoedelijke grondvomi van de weren aan (tek.
PJOR/A2J:J)

bijzonderheid Ís dat er op het opgravíngs-
terreh op korte aí5tand van elkaar maar
liefst drie visvanggrstemen konden worden
blootgelegd. Ten derde wijst de verticale
positie van de paaltjes van de visweer erop
dat de visvanggrstemen zich nog Í7i s2ï« be-
vinden; dat wfl zeggen dat zij min of meer
op dezelfde plaats zijn aangetroffen a]s
waar ze zib gebruikt.

Al met al biedt de vondst van de
Hoge Vaart een urúeke gelegenheid om h-
zicht te verkrijgen in Neoüthísche vistech-
nieken. h dit artikel wfllen we hier dan ook
speciaal aandacht aan besteden. Hierbij zul-
1en we ingaan op zowel constructietechni-
sche aLspecten, als het gebruik van de grste-
men en de ouderdom. Zoals zal blijken be-
treft het zeer bíjzondere vondsten die
slechts bij uitzondering worden aangetrof-
fen en waarover ook nog maar weinig
bekend is.

2. LOCATIE EN STRATIGRAFISCIIE PCL
SrlTE VAN DE VISVANGCONSTRUC-
TIES
Zoals gezegd, zijn bínnen de opgravings-
put (fig. 1) drie houten structuren aange-
troffen, bestaande uit Ín de ondergrond ge-
dreven palen en vlechtwerk, evenals delen
van visfuiken. De constructies die als vis-
weren worden geïnterpreteerd, bevinden
zich Ín dat deel van het onderzoeksareaal
dat als de ``Eem" is aangeduid. De ``Eem" Ís
de met slappe klei opgevulde geul die aan
de oostkant van de dekzandrug loopt. Hier-
van bestond het vemoeden dat het om een
oude loop van de rivier de Eem ging. Na

uitvoerig onderzoek is echter gebleken dat
het waarschidlijk om een geul gaat die
(mede?) onder hvloed van een transgres+
siefase is ontstaan, maar onderdeel uit
maakt van een dynamisch getijdengebied
met stroomgeulen en open waterpartijen
afgewisseld met moeraszones en hogere
koppen (dekzandruggen, rivierduinen). De
fuik van het meest zuidelijke visvangsysL
teem (1) 1igt op een gemiddelde diepte van
7 m -NAP, terwijl die van de meest noorde-
lijke (visvangsysteem IH) op een gemiddel-
de diepte van s m -NAP is gevonden. Het
verschil in hoogte is waarschiblijk vooral
te wijten aan het feit dat het dekzandpak-
ket waarop de slappe klei en de detritus
zim afgezet in het noordelijke deel van de
geuldieperligtdaninhetzuidelijkdeel.ï

ln figuur 2 is de stratigrafie van de
geul weergegeven. Geconstateerd kan wor-
den dat het noordeli}fl¢ en middelste deel
de meest volledige opbouw te zien geeft. h
het zuiden is de op het dekzand liggende
detritus en het veen niet meer aanwezig en
ligt de slappe klei erosief op het dekzand.
Aangenomen kan worden dat deze organi-
sche afzeffingen hier oorspronkelijk wel
aanwezig zijn geweest, maar waarschijnliik
als gevolg van de Ínbraak vanuit de zee zim
weggeslagen. Cpva]lend is dan ook dat
hier totaal geen archeologische resten zim
aangetroffen, terwi;1 terzelfde hoogte op de
dekzandkop de grootste concentratie mate-
riaal aanwezig is. In de richting van de
noordelijke ``begrenzíng" van deze mate-
riaalconcentratie Ís tussen het dekzand en
de shppe klei ín de geul steeds meer ander

1        Detritus is een afzetting bestaande uit plantaardig afbraakmateriaal.
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sedíment (stugge en humeuze klei, venige
afzettingen en detritus) aanwezíg waarin
archeologisch materiaal (aardewerk, vuur-
steen en botten) is aangetroffen. Het ziet er
dan ook naar uit dat dit materiaal, indien
aanwezig geweest, in het zuiden met het
sediment is weggeshgen.

De slappe klei die overal in de geul
aanwezig is, werd aígezet in een overwe-
gend zoet watemilieu, hoewel er aanvan-
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keliik nog een brak watercomponent aan-
wezig Ís geweest (Goq.é 1997). Pollenonder-
zoek (£.Z7z.d.) heeft uitgewezen dat zich h de
loop van de afzetting van de klei geen noe-
menswaardige veranderingen Ín de vegeta-
tie hebben voorgedaan, wat wijst op een
snelle afzetting van de klei. Ook de totale
afwezigheid van schelpdierresten (m)JJZAs-
ke7i) en plantaardig materiaal liikt hier op te
wijzen, hoewel zeker is dat de aíwezigheid
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Figuur 2  me vereenvoudigde profielen door de dekzandrug en de rivierbeddjng. De vísfuiken zim
aangetroffen h de, op de slappe klei hggende detritus, terwijl de staken van de vÍsweren door de de-
tritus in de shppe klei ziü gedreven. Het maad)alkje bij profiel A vertegenwoordigd 5 m; het verticale
profiel Ís ten opzid`te van de horizontale schaal uitgerekt (tek. ROB/ A27).

van mouusken voor een belangrijk deel
verklaard kan worden uit de chemisch om-
standigheden (zuurgraad o.i.v. het veen).
Bínnen het kleipakket zim overigens zand-
bandjes aanwezig die in verband kunnen
worden gebracht met een hogere sedimen-
tatiedyi`amiek dan waarin de klei is afge-
zet; mogelijk corresponderen deze fluctua-
ties in de sedímentatiedynamiek met sei-
zoensínvloeden. De geul zou vanuit dit per-
spectief dan ook als een zoet water geti|
dengeulwordengezien.ï

Qp de klei Ís detritus afgezet Ten tir
de van dit sedimentatieproces zal er nog
zo'n 1 á lj m, vrijwel stilstaand water heb-
ben gestaan. Op de overgang van de klei
naar de detritus zin de visfuikresten aange-
troffen; de aanwezigheid van kleibandjes in
de detrituslaag wijst erop dat er na de klei-

afzetting geen erosie heeft plaatsgevonden,
maar dat er sprake Ís geweest van een gelei-
delijke (sedímentaíre) overgang. De ligging
van de fuiken ten opzichte van de houten
palenconstructies (de visweren) maken dui-
delijk dat deze met elkaar geassocieerd
zin, zodat er vanuit kan worden gegaan
dat de stratigrafische ligging van de fuiken
ook de stratigrafische positie van de viswe-
ren bepaalt.

De detritus die overal op de klei
aanwezig is, gaat geleidelijk over h veen,
wat aangeeft dat de geul verland raakt om
uiteíndelijk geheel dicht te groeien. Het is
rúet onwaarschiblijk dat de aanwezigheid
van de vÍsweren heeft bijgedragen aan het
verlandingsproces, door a]s ``aangrijppunt"
voor een bepaalde plantengroei te funge-
ren. Als dat zo is dan heeft de aanleg van

1        Tot deze condusie komt p. Cleveringa van de Nederlands lnstituut voor Toegepaste Geowetenschappen
(.NTTG) te llaar\e.:!c+ iï\ het Te*ppori Opgraving de Hoge Vaart, enkele geologische wa"nemingen.
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de visweren op temijn mogeliik de vis-
vangst de das omgedaan, zij het dat de ver-
1andíng hoe dan ook zou zíjn opgetreden.
Maar op dat algemene verlandingsproces
heeft het mogelijk een cata]:ysatoreffect ge-
had.

3. DATERING VAN DE VISVANG-
SYST-N
Uit de stratigrafische positie van de viswe-
ren en -fuiken mag afgeleid worden dat ze
jonger zim dan de slappe, grijze klei, maar
ouder dan het veen dat zich boven de detri-
tus heeft gevomd. We beschikken over
meerdere C14-dateringen van zowel de we-
ren zelf, als van vondsten uit de klei, als
van de detritus en het veen. Deze daterin-
gen zijn samengevat in tabel 1.

In voorgaande artikelen (Hogestim
ef ¢J. 1996; Hogestim & Peeters 1996) wer-
den reeds een aantal dateringen gepubli-
ceerd van aardewerk afkomstig van de
dekzandkop en van houtskool uit opper-
vlaktehaarden. Deze gaven een ouderdom
aan tussen ca. 6100 en 5700 BP, met voor
het aardewerk bepalíngen rond 5900 BP; de
dateringen van ca. 5700 BP bleken gecon-
centreerd op het hoogste deel van de dek-
zandrug. Het was op stratigrafische gron-
den niet geheel duideli]k h hoeverre er een
relatie bestond tussen de visvangsystemen
en de bewoningsresten op de rug. De ver-
kregen resultaten geven nu aan dat de sys-
temen niet geassocieerd kunnen worden

Omschrijvihg utc-N,. Ouderdom BP Cal. BC (1sigm)
Visweer 1 5713 5361  + 48 4320"0
Viewer 2 5714 5346 + 49 4312"8
Aardewerk uit klei 5719 5396 + 43 43284166
Dem® op klei 5705 5467 + 44 4352J254
Veen op ded'itue 5704 53m + 50 4224"2

Tabel 1  C14dateringen van de vÍsweren, een
aardewerkfragment uit de shppe, grijze klei en
van de detritus en het veen. De gecalíbreerde
dateringsrange Ís vastgesteld met behulp van
het programma van Stuiver e£ czJ. (1993); alleen
de uiteffiten van de calil)ratiecurve voor de be-
treffende dateringen zin weergegeven.
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met de op de rug aangetroffen haarden en
de verschillende aívalcategorieën. Behalve
de eerder gepubliceerde dateríngen be-
schíkken we Ínmiddels over nieuwe C14-
dateringen die geen van allen jonger dan
ca. 57m BP uitvallen. Desa]niettiemin kan
iúet worden uitgesloten dat er daama be-
woníngsresten op de rug terecht zim geko-
men en dat die als gevolg van de steek-
proefgrootte/-1ocaties rúet gedateerd zim.
Vooralsnog beschikken we niet over posi-
tieve aanwijzíngen dat dit inderdaad het
geval is.

De bovenstaande ouderdomsbepa-
língen geven aan dat voor de weren en fui-
ken dateringen tussen ca. 5400 en 5300 BP
aangehouden kunnen worden, wat neer-
komt op een leeftijd tussen ca. 4300 en 4100
v.Chr. Het blíikt dus inderdaad om Neoli-
dLische structuren te gaan, die toegeschre-
ven zouden kunnen worden aan de Swif-
terbantcultuur (Drontm-fase ¢ Hogestim
1988). Er zal echter nog nader moeten wor-
den bezien, mede Ín relatie tot een groot
aardewerkwerkfragment dat in de slappe,
grijze klei is aangetroffen, hoe het een en
ander Ín tijd en ruímte nader gesitueerd
kan worden.

4. BEsclmpvlNG vAN DE vlsvANG-
CONSTRUCTIES
4.1 Visvangsysteem I
VÍsvanggrsteem 1 is gelegen in de werkput-
ten 134, 135, 136, 154, 155 en 156 waar op
een gemiddelde diepte van 7 m -NAP Ín tcL
taal 89 paalq.es van een visweer zid bloot-
gelegd. CP de overgang van de detritus-
1aag naar de klei werden voorts op een aan-
tal plaatsen twíjgjes aangetroffen met daar-
tussen touw, dat vervaardigd is uit ge-
draaide boombast. Het is niet bekend van
weke boomsoort de bast afkomstig is. Het
betreft hier delen van een uit elkaar gesh-
gen fuik. Van één van de paalq.es van dit
grsteem werd een monster genomen ten be-
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hoeve van een C14-analyse (zie hoofdstuk
3).

4.1.1 De visweer
De paalq.es van de visweer stonden verti-
caal of schuín Ín de kleflaag en enkelen
lieten bewerkíngssporen zien. De meeste
paaltjes stonden alleen, hoewel er ook spra-
ke is van paren en clusters van paalq.es.
Zoals uit de vlaktekerLíng (fig. 3) duidelijk
wordt, staan de paalq.es min of meer op één
lim die zich in Oost-West-richting uitstrekt.
Met het oog op het vinden van andere paal-
tjes werden ten noorden, zuiden en oosten
van de palenrij grote oppervlakken met de
hand verdiept tot op de shppe klei. I.ater is
met behulp van de machíne de hele geul
uitgegraven. Daarbij werden de veen- en
d etrituslagen voorzichtig weggegraven tot
op de slappe klei, waama de kleilaag op
grovere wijze werd verwijderd. Chdanks
deze intensieve zoekactie werden er geen
paaltjes meer gevonden. Het is dus niet aan-
nemelijk dat de visweer van visvanggrs-
teem 1 oorspronkelijk V-vomig was net als
bij de later gevonden visvangsystemen H

::v¥|,gd;-ïËkike=á:rveo=tiÉc=:egf.Ëjkhet
De opgraving van de visweer werd

bemoeilijkt omdat de paalq.es zeer zacht
waren, en grillig van vomi omdat ze door
de bovenliggende grondlagen Ín elkaar wa-
ren gedrukt. De paalq.es die met de machi-
ne waren gevonden waren bovendien be-
schadigd. Ch verdere besthadigirLg zoveel
mogelijk te vemijden, werd em paalq.e met
schep en troffel vrijgelegd. Daarbij werd de
grond eerst aan één zijde van het paalq.e
verwijderd. Nadat het ontstane profiel was
getekend en gefotografeerd werd het paal-
q.e voorzichtig uit de grond gehaald (fig. 4).
Bij een groot deel van de paalq.es werd ten-

slotte onderzoek verricht naar de boom-
soort, jaaringen en bewerkingssporen (zie
4.4).

4.1.2 De firik
De fuik is opgebouwd uit twijg).es die ver-
spreidovereenoppervlakvanca15m2
werden aangetroffen (fig. 3). Chdat de
twijgjes geen onderlíng verband vertonen
kan gesteld worden dat de fuik geheel Ís
verwoest. Slechts op enkele plaatsen zit[en
de twijg).es nog met touw aan elkaar. Aan
de hand daarvan kon worden vastgesteld
dat de fuik is uitgevoerd in de zgn. ZzÜ2.r7i-
Z».7id«»g-techniek. Bij deze techrúek wordt
gebruik gemaakt van twee strengen touw
(of een dubbelgeslagen touw) waartussen
een twijg).e wordt gestoken. De touwen
worden steeds in dezelfde richting een
halve slag gedraaid, waardoor ze zich
kruisen (fig. 5). Vervolgens wordt een vol-
gend twijgje tussen de strengen touw gesto-
ken, en herhaalt het proces zich
(Brínkhuizen 1983).

De twijg).es van de firik waLren net
als de paalq.es van de visweer zeer broos.
Ze bevinden zich Ín een laag van ca. 15 cm
dikte die de overgang vomt tussen de de-
tritus en de slappe klei. De twijgjes werden
aanvankeliik met behulp van allerhande
kleíne werktuigen (tandartshaakje, plastic
plantenprikkers) voorzichtig blootgelegd.
Gezien de enome tijdsinvestering werd Ín
een later stadium besloten om de rest van
de fuik in bakken van 50 x 50 cm en 100 x
50 cm uit de grond te halen (fig. 1). h totaal
zim er 41 bakken verwijderd die binnen
werden uitgeprepareerd; fuik- en weerres-
tanten werden hgetekend en soms gefoto-
grafeerd

1        De enige mogelijkheíd is nog dat zich dicht tegen de binnenkant van de damwand, of daarbuiten, paaltjes
hebben bevonden. Om technische redenen kon daar echter niet gegraven worden.
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42 Visvangsystem 11
Visvang5ysteem H Hgt ca 20 meter ten noor-
den van viwangsysteem 1, op een diepte
van ca 7,30 m -NAP. In de werkputtm 213
en 214 werden paalq.es gevonden die af-
komstig bleken te zim van een Oost-West
georiënteerde visweer. Bij het verwijderen
van de paalq.es werden geen resten van een
fuik gevonden; dat gebeurde pas bij het
afgraven van de detritus ten noorden van
de palenrij in de putten 234 en 235. Aan het
eínde van de veldwerkperiode werd voorts
een tweede palenrij met een noordwest-
zuidoosteliike oriëntatie gevonden in put
215. Hier blijkt aldus sprake te zijn van een
visweer bestaande uit twee palerLrijen die
samen mín of meer een `V' vomen (fig. 1).
Van één van de paalq.es van visvangsys-
teem 11 werd een monster genomen ten be-
hoeve van een C14-analyse (zie hoofdstuk
3).

4.2.1 De visweei'
De paalq.es waaruit de visweer is opge-
bouwd, stonden verticaal of schuin Ín de
kleilaag. De meeste paalq.es stonden geïso-
1eerd; een kleín aantal stond paarsgewijs in
de slappe klei. Fhkele paaltjes lagen hori-
zontaal op de overgang van de detritus

"EEE

Figuur 3  Detaíltekening van
vÍsvangsysteem 1, waarop de
paalq.es zijn voorzien van la-
belq.es; aan de Noord-kant Ís
een uitekaar geslagen fuik
amwezig (tek. ROB/ A27).

_.            .-:_

naar de klei. De paaltjes van deze vÍsweer
waren net a]s die van visvangsysyeem 1 ver-
vomd door de druk van de bovengrond.

De opgraving geschiedde op dezelf-
de wijze als bij vÍsvangsysteem 1. De paal-
q.es werden aan één kant vrijgelegd, gefoto-
grafeerd en getekend, waama een groot
aantal h hun geheel verwijderd kon wor-
den. Alleen de boven- en onderzijde van de
paalq.es werden bemonsterd voor gebruiks+
en kapsporen-onderzoek nadat de eerste re-
sultaten hadden uitgewezen dat op die
plaatsen doorgaans de meest duideliike
sporen aanwezig waren.

4.2.2 De ftk
De twijg).es waaruit de fuik van visvangsys-

:v=eH-ÉooppËekwtidvHË::ï:r=p2:eoisde
overgang van de detritus naar de slappe
klei. h tegenstellíng tot de fuik van vis-
vangsysteem 1 is deze fuik goed bewaard
gebleven. Twee gedeelten, een zuidelijk en
noordelijk deel, bleken zelí§ de moeite
waard om geconserveerd te worden. Bij
beide delen zin de twijgjes in Zwz.7`72b2.72-
d% #g-techriek bevestigd.

Na de vondst van de eerste twijgjes
van de fuik werd ten noorden van de palen-

-o
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rij een oppervlak schoongemaakt met be-
hulp van kleine werktuigen. mdat het te-
kenen van de fuik in het veld teveel tijd
zou nemen, is de vlaktekerLing van de fuik
gemaakt op basis van foto's. Het zuideli+ke
deel van de fuik werd in een stalen bak van
180 x 140 cm gelicht, mede omdat dit ge-
deelte goed geconserveerd bleek en een
goed beeld kan geven van de wijze waarop
de fuik is gemaakt. Ter verkrijging van ex-
tra Ínfomatie werden van het noordelijke
deel van de fuik twee bakken van 100 x 50
cm genomen en van het zuidelijke deel één
bak van 50 x 50 cm. Alle bakken zijn overge-
bracht naar het Nederlands lnstituut voor
Scheeps- en onderwaterarcheologie (NISA)
Ín Ketemaven, alwaar de fuikdelen gecon-
serveerd worden.

Het zridelijke deel
Het zuidelijke deel bestaat uit een groot
aantal twijg).es die nog mín of meer £.72 szï7/

üggen. Hieronder volg[ een beschrijvíng
van de verschíllende onderdelen. De num-
mering correspondeert met die op de foto
van figuur 6.

1: de ca 18 twijgjes van deel 1 zijn 78
cm lang. In het noordoosten is de gemiddel-
de diameter 5 mm, en Ín het zuidwesten 3j
mm. Het geheel is sterk beschadigd. Met
name Ín het noordoosten liggen de twijgjes
nogal verspreid en zijn er geen strengen
touw tussen de twijgen aangetroffen. Dat Ís
pas het geval op ca 43 cm vanaf de noord-
oostzijde. h totaal gaan er acht strengen
touw over dit deel. De meeste twijg).es zib
paarsgewijs met touw omwonden. De af-

E= É==
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stand tussen de strengen is ongeveer gelijk
(zie tabel 2).

2: waarschijnliik hoort deel 2 bij het
deel dat beschreven is onder nummer 1. De
ca 29 twijg]'es van dit deel zib ma)dmaal 88
cm lang. De díameter in het oosten Ís ge-
middeld 5 mm en in het westen 3j mm. h
totaal zim er 13 strengen touw zichtbaar
waarvan de eerste op ongeveer 18 an vanaf
de oostzijde begint. h westelijke richting
wordt de afstand tussen de strengen steeds
kleiner (tabel 2). Bij dit deel worden de
twijgjes meemLaals paarsgewijs met touw
omwonden; in twee gevallen is er zelfs
sprake van drie twijg].es (tabel 3).

3: dit deel bestaat uit ca. 31 twijgi.es
met een ma)rimale lengte van 138 cm. De
gemiddelde diameter van de twijgjes is in
het zuiden 5,5 mm en in het noorden 3,5
mm. Aan de zuidzijde zim de twijg).es mid-
dels een zgn. k"i.ssfeek bevestigd aan een

tak waarvan onder punt 7' een beschrijvíng
volgt. Bij de kruissteektechniek zijn de
twijgjes met een enkele of een dubbele
streng aan een tak vastgebonden. Het touw
kruíst zich daar waar de twijgjes over de
tak heenliggen (fig. 7). h totaal zijn er 21
strengen touw zichtbaar. Qp enkele plaat-
sen is het touw echter verdwenen. Van
Zuid naar Noord wordt de afstand tussen
de strengen steeds kleiner (tabel 2) en te-
vens worden steeds meer twijgjes paars+
gewijs omwonden. Eénmaal is er zelfs spra-
ke van drie twijgjes die tegeliik worden om-
wonden.

4: de ca 18 twijgjes van deel 4 zijn
maximaal 110 cm lang. In het zuiden Ís de
gemiddelde díameter 6 mm, Ín het noorden
3 mm. Van de strengen touw waamee de
twijgjes van dit deel aan elkaar bevestigd
waren zijn er nog zes herkenbaar; de rest Ís

Figuur 4  Eén van de paalq.es van vÍsweer 1 i.7i
s7.hf Ín de shppe klei. De kneuzíngen zijn waar-
sdLiplj;7.k ontstaan door de druk van de metem
sedíment die oorspronkelijk de klei aídekten
(foto ROB/ A27).

Figuur 5  Weergave van het principe van Zct#.rH-
bindun8.

-`1.               ``.``-`-.`::.-.
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verdwenen. De afstand tussen de strengen
is ongeveer geliik.

5: deel vijf bestaat uit ca 15 twijg).es
met een maximale lengte van 55 cm en een
gemiddelde diameter van 6 mm. De twijg-
jes zijn niet meer met touw omwonden;
waaLrschi"].k betreft het hier een losgesla-
gen deel van de fuik.

6: dit deel van de fuik bestaat uit ca.
8 twijgjes met een ma)dmale lengte van 50
cm en een gemiddelde diameter van 4,5
mm. Er zijn twee strengen touw herken-
baar. De twijg7.es van deel zes zin niet dub-
bel omwonden.

7': dit betreft een tak met een lengte
van 64 cm. Het deel van de fuik zoals be-
schreven onder punt 3' is met een kruis-
steek aan deze tak bevestigd. De gemiddel-
de diameter van de tak is 1,6 cm Ín het zui-

Figuw 6 Foto van
het zuidelijke deel
van de fujk 2.7¢ s7.fiÁ
behorend bij vÍs-
weer 2 (foto ROB).

den en 2 cm Ín het noorden. De tak heeft
een Noord-Zuid oriëntatie; Ín het verleng-
de ervan ligt een tweede tak waarvan de
beschrijving onder punt 7" volgt.

7'': het betreft hier een tak met een
lengte van 120 cm en een gemiddelde dia-
meter van 2 cm, die gedeeltelijk (over een
lengte van 28 cm) overlapt met de tak be-
schreven onder punt 7'. De tak ügt onder
de twijgjes beschreven onder punt 5, en op
de twijgjes beschreven onder punt 2. Aan
beide uiteinden Ís de tak schuin afgesneden.

8: deel acht betreft eveneens een tak
met een Noord-Zuid oriëntitie. De lengte is
ca 63 cm; de gemiddelde diameter is 1,8 cm
Ín het zuiden en 2,2 cm Ín het noorden. De
tak ligt op het deel van de fuik beschreven
onder punt 2, en onder het deel beschreven
onder punt 3.
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Fuikdeel 1 2 3 4 5 6
Aantal twijgen 18 29 31 18 15 8
Maximale twijglengte 78 88 138 110 55 50
Max. gemiddelde diameter 5 5 5,5 6 6 4,5
Min. gemiddelde diameter 3,5 3,5 3,5 3 6 4,5
Antal touwstrengen 8 13 21 6 2

9: deel negen bestaat uit twee stuk-
ken hout die op het eerste gezicht geen deel
uitmaken van de fuik. Het noordeliike deel
heeft een lengte van 24 cm en een diameter
van 4 cm; het zuideliike deel heeft een leng-
te van 22 cm en een diameter van 4 cm.

I 0: dit deel omvat twee (delen van)
paalq.es die bij het verwijderen gedeelteliik
door de grote bak zijn afgesmeden. De oor-
spronkelijke lengte van het westelijke
paalq.e was 60 cm; het gedeelte dat resteert,
heeft een lengte van 20 cm en een díameter
van 3 cm. Het ligt gedeeltelijk onder het
deel van de fuik zoals beschreven onder
punt 4. Het oostelijke paalq.e was oorspron-
kelijk 50 cm lang. Het deel dat thans res+
teert, heeft een lengte van 10 cm en een día-
meter van 3 cm.

Het noordelijke deel
Het noordeliike deel van de fuik bestaat uit
goed geconserveerde delen met losse twijg-
jes daartussen (fig. 8). Aan de zuidzijde, op

Tabel 2 Twijgaímetingen en strengfte-
quentie van het zuidelijke deel van
fLiik 2. De lengte Ís uitgedrukt Ín centi-
meteffi, terwijl de diameteË ziü
weergegeven in míllímetem.

de overgang van de detritus naar de klei,
bevíndt zich een paal met een lengte van
280 cm die gedeeltelíik onder de fuik ligt.
Het best geconserveerde deel van de fuik
ligt deels over en ten zuiden van deze grote
paal. Het fuikgedeelte bestaat uit een dun-
ne tak (1j cm diameter) waar twijgjes met
behulp van de kr%..ss£eek aan vast zim ge-
maakt. De twijg)-es zelf zitten met een aan-
tal strengen touw met behulp van de
Zwi:rn.bindung aar\ è]l<aar vast.

Ten noorden van de lange paal be-
vinden zich twee takken: a) een gebogen
tak met een lengte van 220 cm en b) een tak
die uit twee delen bestaat (het zuideliike Ís
70 cm en het noordelijke 80 cm lang). Ten
westen van deze twee takken liggen de uit
elkaar geslagen delen van de fuik. Tussen
het zuideliike en het noordelijke deel van
de fuik van visvangsysteem 11 hgt een aan-
tal losse takken en twijgjes die onderdeel
hebben uitgemaakt van de fuik.

Strengnr Deel  1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 6 Deel 2 dul.bel Deel 3 dubbel Deel 4 dubbel
0-7 43 18 5 84 8 0 0 2
7-2 4.5 6 8 4 5 0 0 2
2€ 4.5 5.5 6 3 30 0 0 3
34 4.2 5.5 7.5 3.5 2 0 3
4€ 3.2 5 7 2.5 2(-) 0 3
56 3 4.5 6 3 3(-) 0 3
6-7 4.5 3 6 4 9 0
7L8 4.5 2.5 6 4 (2 x3 triigies) 2
8® 3.5 5 6 4(-)
9-10 3.5 4.5 2(-) 3(-)
1 0J1 1 3.5 4.5 ? 4
1 1 -1 2 3 5 3(-) 4(-)
1 2J1 3 3 4.5 ? 3
1 3-1 4 3.5 3
1 4_1 5 3 2(-)
1 5-1 6 3 5
1 6-1 7 2 2(-)
1 7-1 8 2.5 2(-)
1 8-1 9 18.5 3(-)
1 9-20 3 5
20-2, 3.5 6 (1  x 3 twigies)
21€ind 10

80

Tabel 3  AÍstand Ín mílli-
metem tussen de touw-
strengen voor de zuide-
1ijke fuikdelen en het aan-
tal keer dat 2 twijgjes
(per streng) tegelijk zift
omwonden.
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Figuur 7 Schema-
tisde weergave
van de kruíssteek-
verbridrig.

Figuu s Foto van
hetnoordelijke
deel van fuik 2
(foto R013).

4.3 Visvmgsysteem m
Bij het graven van een diepe sleuf en later
bij het verwijderen van de bovenste detri-
tus laag in het noorden van het opgra-
vingstemeín aan de Hoge Vaart werd in de
werkputten 435, 436 en 455 een derde vis-
vangsysteem blootgelegd, bestaande uit
twee palenrijen met restanten van een
vlechtwerkwand en een verrassend goed
geconserveerde fuik.

De paalq.es stonden verticaal en
schuin Ín de klei. h verband met de ontdek-
king van de fuik heeft het opgraven van de
paalq.es hier echter geen prioriteit gekre-
gen. Van alle paalq.es zijn de coördinaten
vastgesteld. Met behulp van deze coördi-

\     naten en een lokaal grid is een vlakteke-
ning gemaakt van de paalq.es en enkele de-
len van de fuik (fig. 9). Visvangsysteem IH
bevindt zich op ca. 50 meter ten noorden
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van vÍsvanggrsteem H, op een gemiddelde
diepte van s m -NAP.

4.3.1 De vi.sweer
Nadat de eerste paaltjes met de machine
waren blootgelegd werd het gebied rond-
om de vondst met kleíne werktuigi.es
schoongemaakt. m te vemijden dat de
vÍsweer zou worden vertrapt, werden de
werkzaamheden grotmdeels vanaf een stel-
lage uitgevoerd.
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De meeste paalqes van de visweer
staan geïsoleerd of paarsgewijs. Daamaast
Ís er echter ook sprake van drie concentra-
ties van schuín en recht staande paaltjes.
De paalq.es vomen twee palenrijen van
ongelijke lengte. Evenals bij visvangsys+
teein 11 lijkt hier sprake van een V-vomige
visweer, waarvan de de oostzijde Ín beide
gevallen de langste is (fig. 1).

Bij het opgraven van de fuik wer-
den ook restm aangetroffen van de vlecht-

E
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Ei="l+E

Figuur 9  DetaíltekerLíng van vis-
vangsysteem 111 (tek. ROB/ A27).
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Figuur 10  Foto van de delen 1 en 2 van visfuik
3 (foto ROB/ A27).

werkwand die de eigenlijke visweer vomt.
Het betreft een bundel twijgen van 130 cm
lang en 25 cm breed die tot een diepte van
ongeveer 40 cm in de klei vastzit. Ch de ge-
bruikte houtsoort(en) en de leeffijdsopL
bouw vast te stellen, zim van de visweer
(evenals van de fuik) monsters genomen
voor onderzoek.

4.3.2 De f itík
De eerste aanwijzing dat er bij visvangys-
teem 111 sprake was van een min of meer
complete fuik (fig. 10) was de vondst van
een liggende tak waaraan een aantal twij-
gen bevestigd was. Rondom deze vondst
werd voorzichtig verder gegraven; daarbij
kwamen nog meer delen van de fuik aan
het licht.De verschillende delen van de fuik

ï::g2eoiï?Éreïïïiïe::ei::bs:?Ë=-mm£vi=el
teem H werd een aantal delen van de fúik
ri bakken verwijderd. Voorafgaand daar-
aan werden de delen gefotografeerd. CP ba-
sÍs van deze foto's is een vlaktekening van
de fuik vervaardigd. De uitgenomen bak-
ken (één bak van 180 x 140 cm, twee bak-
ken van 100 x 50 cm en één bak van 50 x 50
cm) zim overgebracht naar het NISA Ín
Ketelhaven, alwaar ze verder uitgeprepa-
reerd zim. Een deel van de fuik zal daar
ook worden geconserveerd. Hieronder

'--
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Strengnr Deel  1 Oostel ijke deel Westelijke deel
-1J) 4
0-7 8.5 14 7
7-2 4.5 5 4
2€ 4.5 10 4
3-4 4.5 4.5
4-5 4.5 4.5
5€ 3.5 4.5
6-7 3.5 3.5
7-8 3.5
8-9 3
9-10 3
1 0-1 1 2
1 1 -1 2 3
12-13 3.5

Tabel 4  Afstanden tussen de strengen gedraai-
de bastvan vísfuik 3. 0: hetbegín van de twijg-
jes tot aan de eeBte streng, -1: het deel van de
twijgjes dat uitsteekt aan de zuidzijde van een
tak (0 staat in dit geval voor de phats van de
kruíssteek).

volgt een beschrij-ving van de fLiik in twee
delen (deel 1 en deel 2; zie fig. 10). Het
tweede deel is nader onderverdeeld Ín een
oosteliik en westelijk deel. Behalve de delen
van de fuik die met de grote bak verwir
derd zim is er nog sprake van enkele kleíne-
re stukken, die overigens dezelfde con-
structietechnieken vertonen.

De€' I (fig. 10)
Aan de noordzijde van de twijgi.es van deel
1 van de fuik bevindt zich een rechte staak
van 130 cm lang die oorspronkelijk Ín ooste-
lijke richting doorhep. Chdat de staak bij
het verwijderen van de fuik werd afgesne-
den, is zij thans nog slechts 73 cm lang. De
twijg7.es van de fuik vomen bij deel 1 een
soort waaier. De totale lengte van dit

#r::ïe::5m:g.eïdËLäL63trimt#;.e¥orio:ï
de noordzijde omgebogen en weer h de

constructie vastgemaakt tot ongeveer hal-
verwege (fig.11). Het dunne gedeelte (in
de punt van de waaier) van de twijg).es
heeft een gemiddelde diameter van 4 mm;
het dikke gedeelte (in het brede deel van de
waaier) heeft een gemiddelde diameter van
6mm.

De twijg).es van de fuik zijn met 13
strengen touw in Zwz.7.dz.72d7t7tg-teclmiek
aan eütaar bevestigd. In zuidelijke richtrig
(dus in de richting van de punt van de
waaier) wordt de afstand tussen de stren-
gen kleiner (tabel 4). Alleen bij de twee
meest noordelijke strengen wordt eHQ
twijg apart omwonden; Ín zuidelijke rich-
ting zin de twijg).es paarsgewijs omwon-
den. Als gevolg van beschadigírLg zijn de
wíndhgen van streng 12 en 13 niet meer
duiderijk herkenbaar (tabel 5).

Aan de zuidzijde van deel 1 zim sig-
nificant mínder twijgjes gebruikt dan aan
de noordzijde. CP 12 cm vanaf de noord-
rand werden ca. 52 twijgjes geteld; op 27
cm ca. 37 twijgjes en op 47 cm ca. 20 twijg-
jes. "t aínemende aantal wordt verklaard
doordat de omgebogen delen van de lange

Tabel 5  Fuik 3: het
amtal keren dat 2
twijg].es tegelijk zijn
omwonden (per
streng).

Strengnr Deel 1
7 0
2 0
3 4
4 9
5 5
6 4
7 3
8 6
9 7
70 5
77 7
72 ?
73 ?

Deze getallen geven de lengte en breedte van de fuik in zijn hüdige (vlakke) toestand weer. In zijn
oorspronkelijke driedimensionale vom was de fuik dus rrúnder lang en breed.
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twijgen halverwege zim afgesneden of aíge-
broken (fig. 11) en omdat de maker van de
fuik enkele twijgjes heeft laten wegvallen
uit de constructie.

mder een deel van het waaiervor-
mige deel liggen nog meer twijgjes die
eveneens aan elkaar zijn vastgebonden met
touw. Dit is mogehjk de achterkant van het
waaiervomige gedeelte van de fuik.

DeeJ 2 (fig. 10)
Aan de zuidzijde van deel 2 ligt een krom-
me tak van ongeveer een meter lang, die
aan de oostzijde een diameter van lj cm
en aan de westzijde een díameter van 2 cm
heeft. Over en onder deze tak liggen twijg-
jes waarvan de punt aan het uiteinde is bii
gesneden tot een soort plafte kop (fig. 12).
De twijg7.es van deel 2 zijn dikker dan die
van deel 1 (8-9 mm). De langste twijgjes

van deel 2 hebben een lengte van ca 60 cm.
Ten westen van het geheel ligt voorts een
tiental losse twijg].es met een lengte van ca.
18 cm.

Deel 2 van de fuik is nogmaals Ín
tweeën verdeeld: een oostelijk en westelijk
deel. Het oostefi]ke deel bestaat uit een der-
tigtal twijg].es, die rúet meer aan de tak vast-
zitten. Slechts op één deel bevinden zich,
op onregelmatige afstand van elkaar, drie
strengen touw (tabel 4). Het westelijke deel
van de fuik Hgt nog gedeeltehik £.7i síf#, ge-
tuige het feit dat de twijgi.es op een aantal
plaatsen nog met een kniissteek aan de tak
vastzitten. Over het geheel gaan ma)dmaal
10 strengen touw, die de twijgjes Ín Zwj7`»-
b£.7id%7ig-techniek aan elkaar bevestigen. De
afstand tussen de strengen is mín of meer
geliik (tabel 4). Zowel bij het oostelijke als
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Figuur 11  Detailfoto
vm onüebogen en
afgesneden twijgjes
(foto ROB).
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bij het westelijke deel van de fuik zim alle
twijgen enkel omwonden.

Reconst",ctie van deel 1 en 2
De functie van het waaiervomige deel
(deel 1) kan op een aantal manieren ge-mter-
preteerd worden. Ten eerste kan dit de
eigenliike fuik zijn geweest; dat wfl zeggen
het deel waarin de vissen werden gevan-
gen. De operLing van de fuik moet in dit ge-
val zodanig geconstrueerd zim dat de vis-
sen er wel z.72, maar niet meer 7t7.f kunnen
zwemmen; de bewaarde delen geven daar-
over echter geen uitsluitsel. Men kan zich
bovendien aívragen hoeveel vÍssen er ge-
vangen kunnen worden met een fuik met
een maxímale diepte van 63 cm. De functie
van deel 2 zou in deze constructie die van
zgn. z)Jc«ge/s aan de zijkanten van de fuik
kunnen zim geweest die de vissen in de
richting van de fuik leidt (fig. 13).

Een tweede Ínterpretatie van het
waaiervomige deel is dat het hier de ach-
terkant van de fuik betreft. h dat geval zou
de punt van de waaier dichtgeknoopt moe-
tm zijn geweest; vooralmog bestaan daar-
voor echter geen aanwijzingen. Deel 2 zou
Ín dit geval net als in de eerste intepretatie
een deel van de vleugels kunnen zijn. Een
andere mogelijkheid is dat het een deel van
de buitenste mand van de fuik betreft dat
zich dichter bij de opening bevond.

Een derde mogerijkheid is dat het
waaiervormige deel de Íngang (z.7zkÉ?Jz.7ig) is,
dat wil zeggen een kleíne openíng waar de
vis doorheen moet zwemmen om h de fuik
zelf terecht te komen. De openjng kan ech-
ter niet met zekerheid worden vastgesteld
Ín verband met de conservering van de
fuik. Deel 2 zou in dit geval wederom deel
uitmaken van de vleugels of van de fuik.

Figuur 12  Detajlfoto
vm afgephtte twijg-
jes (foto ROB).
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andere mogelijkheid is dat het een deel van
de buitenste mand van de fuík betreft dat
zich dichter bij de opering bevond.

Een derde mogeriikheid is dat het
waaiewomige deel de hgang (2.7ikJé.7ig) is,
dat wfl zeggen een kleíne opering waar de
vis doorheen moet zwemmen om Ín de fuik
zelf terecht ti komen. De opering kan ech-
ter niet met zekerheid worden vastgesteld
Ín verband met de conservering van de
fuik. Deel 2 zou in dit geval wederom deel
uitmaken van de vleugels of van de fuik.

4.4 Gebruikte houtsocmten
De houtsoorten die gebruikt zijn voor de
verschjllende onderdelen van de drie vis-
weren komen op een aantal soorten met el-
kaar overeen alhoewel er bij iedere visweer
tevens urLieke soorten zijn gebruikt (tabel
6). Uit onderzoek (Van Rim & Kooijstra
1997) is gebleken dat els, haLzelaar, eik, po-
pulier, appel/meidoom, berk en esdoom
gebruikt zijn voor de palen van de visweer.
Wilg is bij alle drie de constructies gebruikt
voor het maken van de fuiken.

Uit het jaarringenondei.zoek is ge-
bleken dat het elzenhout bij de visweren 1
en 3 geen patroon en verdelíng laten zien
dat op een regelmatige e)ploitatie van een
elzenbestand zou kunnen wijzen. Bij vis-
weer 2 is echter gebleken dat in de gebruík-

:e`ikin:FHïtdj=:ä3nbdte:zj:=k:eidáre
wilgentmen van a]le drie de ftiiken heeft
dáarentegen waarschidli].k gemaakt dat
hier wel regelmatige kap heeft plaatsgevon-
den. Het onderzoek heeft tevens laten zien
dat de wilgentenen voomameliik in het na-
jaar zijn gesneden, terwiil het hout voor de
palen voomamelijk in het voog.aar is ge-
kapt.

Visweer 1 Visweer 2 Visweer 3
Els 107 60 65
Wilg 37 1 8
Hazelaar 3 5
Eik 3
POpulier 1 3
Appel / Meidoom 1

Berk 4
Esdoorn 4

Tabel 6 0verzidt van de voor de visweren ge-
bruikte houtsoorten (mar Van Rijn & Kooijstra
1997).

Het bij a]1e drie de fuiken gevonden
touw bestaat uit twee strengen van twee of
drie hgen bast. Het geheel is rechts ge-
twimd en línksom in elkaar gedraaid. De
diameter van het touw is ca. 12 mm en
heeft over een lengte van 7 cm zeven draai-
Ín8en.

5. IHr GEBRum VAN VISsysTEMEN
Het unieke aan de vondsten van de Hoge
Vaart is rúet alleen dat er drie visweren zin
aangetroffen, maar ook omdat we in alle
gevallen met een combínatie van weer met
fuik te maken hebben. Bovendien zíjn de
fLiiken en weren nog redelijk op hun oor-
spronkelijke plaats aangetroffen. Mede op
grond van de geologische en ecologische h-
fomatie moet het nu mogelíjk zin beter
Ínzicht te krijgen in de gehanteerde vis+
vangstmethoden en -technieken.

De visvangconstructies üggen tegen
de oever van een klein, ongeveer 10 m
breed geulq.e dat in basis bestaat uit het
plaatselijke dekzandrefiëf. De shppe klei
heeft het reliëf van de ondergrond gevolgd,
waardoor op de top van de klei een zwak-
ke geul bínnen de hoofdgeul is ontstaan
De karakteristieken van de klei en de detri-
tus wijzen erop dat de structuren in traag

1       0p basis van deze gegevens zou aangenomen kunnen worden dat visweer 2 de jongste van de drie
visweren is geweest.
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Figuur 13  Reconstructie van een vÍsvangsysteem
waarvan op de Hoge Vaart resten zin aangetroffen.

treft die vanuit de rivier h de richting van
de zee (of juist omgekeerd) trekken. Verder
is het niet uit te sluiten dat de vissers zeff
een actieve rol speelden, bijvoorbeeld door
vis op te drijven in de richting van de weer.
Het is echter opva]1end dat de ftiiken bij al-
le drie de weren aan de noordkant van de
betreffende weer zijn gelegen en dat boven-
dien de punt van de `V' van visweer 2 en 3
naar het noorden wijst. A]s wordt aangeno-
men dat deze situatie niet door toeval is
ingegeven, maar verband houdt met de ge-
dragskeninerken van de te vangen vissen
en de stroomrichting (die hier Zuid-Noord
was) in de geul, dan lijkt het waarschijnlíik
dat de structuur is Íngericht op de vangst
van met de stroomrichting mee, langs de
oever trekkende vis.
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De vissen worden door de weer
mar het centrale punt van de twee poten
van de `V' geleid waar een opering Ín de
wand was gehten waar de fuik tussen
heeft gezeten. De vissen zijn hiema door de
inkelíng van de fuik naar bínnen gezwom-
men. Eenmaal aangekomen in de buitenste
mand van de fuik, die regelmatig door de
vissers werd geleegd, heeft de Ínkeling er-
voor gezorgd dat de vissen niet meer terug
konden zwemmen. Het legen kon hebben
plaatsgevonden door de achterkant van de
fuik te openen, de irLkelíng deels te verwíj-
deren, of het openen van een in de fuik
aangebrachte klep. Of Ín de fuiken van de
Hoge Vaart kleppen aangebracht waren, is
in verband met de beschadigíng van de
fuik niet meer te bepalen.
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Hoe het verschfl in constructie tus-
sen visweer 1 (zonder V-vom) en de vis+
weren 2 en 3 (met V-vom) moet worden
geïnterpreteerd, is niet duideü]k. Bronnen
van variatie kunnen worden gezocht in de
functie, construc tie-technische achtergron-
den, culturele en/ of individu-gebonden
overwegir`gen, de factor tijd, of combína-
ties hiervan. Er is echter onvoldoende zicht
op de variatie Ín de vomL en constructie
van visweren om hieraan conclusies te ver-
bínden. Uit een overzicht van Von Brandt
(1984) blijkt wel dat in hedendaagse con-
structies verschillende oplossíngen voor
eenzelfde uitgangspunt -het via een barie-
re Ín een vangconstructie (fuik, net, kamer)
1eiden van vis- voorkomen die van regio tot
regio over de gehele wereld kunnen ver-
schillen. Naast enkelvoudige weren zien
we ook veel complexe weersystemen met
één of meer vangplaatsen.

De visweren zim allemaal grofweg
Ín dezelfde periode in gebruik geweest wat
bli7kt uit de C14 dateringen en de stratigra-
fische positie. Wat hier echter rúet uit bliikt
is of de drie visweren a]s individuele con-
structies gezien moeten worden, of dat mo-
gelijk twee, of zelís a]le drie onderdeel vor-
men van een groter complex. De resolutie
van C14-dateringen is nu eenmaal niet vol-
doende om bij dergeliike kleine daterings-
verschí]len te bepalen of er werkeliik een
verschfl in tijd is. Er zijn dan ook verschíl-
lende mogelijkheden: de drie visweren zin
(1) Índividueel en rúet geli]ktijdig geëxploi-
teerd, (2) individueel maar gelijktijdig geëx-
ploiteerd, of (3) a]s onderdeel van een gro-
ter complex al dan niet deels geliiktijdig ge-
exploiteerd.

6. ANDERE VONDSTEN IN EUROPA
De kans dat er tijdens een opgravíng een
fuik en/ of visweer gevonden wordt, is zeer
kleín. De vondstomstandigheden moeten
aan zeer specifieke eísen voldoen wíllen de-
ze organische resten bewaard büjven. De
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Figuur 14  Sdematische weergave van de Le£.#-
wandbindung-tednriek.

fuiken en staken van de visweer zijn op
dezelfde plaats gevonden als waar ze ge-
bruikt werden blijkens de vertikale stand.
De conserverhg van de paalq.es en fuik-
delen is zo goed, omdat ze voor het groot-
ste deel Ín de klei hebben gestaan en/of Ín
de detritus hebben gelegen waardoor er
geen lucht bij is gekomen. Tevens moet er
tijdens het graven -zeker indien dit met de
machine gebeurt - goed opgelet worden,
omdat het Ín de meeste gevallen om zeer
kwetsbare en (afgezien van fuiken) onopL
vallende materialen gaat die snel over het
hoofd worden gezien. Al met al zib er dan
ook rLiet zoveel visweren en -fuiken uit de
prehístorie bekend.

h tabel 7 wordt een overzicht gege-
ven van fuiken en visweren die ons bij een
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Land Site Visweer Fuik Vlecht-techniek Materiaal weer Materiaal fuik
Fin land Kyrk§lätt ja nee nvt. ? nvl
Noorvwgen H¢yland ja nee nvt. ? nvL
Zvwden Agerod V nee ja
Zveden Jonsdorp nee ja Zvrirn-b ndung nvt. Berk
Zvwden Nebbe mosse nee ja ZwÉrn-b ndung nvt. Wilg takken verschillende soorten
Zvwden Nebbe Mosse nee ja ? nvt. ?
Zvwden Häljarp nee ja ? nvl ?
Zvwden Sbre mosse nee ia ? nvl ?
Denemarken Svinninge Velje ja nee Zwim-b ndung linde twijgjes en bast + 20 paaltie8 nvt.
Denemarken Magleby long ja ja Zvúm-b ndung ? Linde twijgje en bast
Denemarken Nidlose nee ja Zrimb ndung nvl berk, denne"rtel
Denemarken Fjellenstrup nee ja Zrim-b ndung nvl ?
Denemarken Villingebaek nee ja Zvúm-b ndung nvt. ?
Denemarken Ljlle Knapstrup nee ja ? nvt. ?
Denemarken Koster Vig nee ja ? nvt. ?
Nederland Vlaardingen ja ja (een net) ? ? ?
Nederland SFx)olde ja nee nvt. ? nvt.
Nederland Molenaarsgraaf ja nee nvt. ? nvt.
Nederland Bergschenhoek nee ja 3 keer Zwrn-b ndung nvt. Red dog"od?
Nederland Vlaardingen nee ja 2 delen Zwim.b ndung nvt. Gedraajde bast
Nederland Utrecht nee ja Leinvmnd-bindung nv[. Wilg
Nederland Dorestad nee ja 2 fuiken Zwirn-bindung nvt. ?
Du tsland Dümmer meer ja; 2 keer ja 2 keer ? ? ?
Du tsland Priester-moor nee ja ? nvt. ?
Du tland Schlüs-beker nee ja ? nvt. Wilg...

Du tsland Oberdorla nee ja meerdere Leinlwand-bindung nvt. Wil9
Frankrijk Noyen¢urLseine nee ja 6 fragmenten Zrirn-bindung? nvt. ?

eerste Ínventarisatie uit Europa bekend
zijn. h de tabel is behalve de ouderdom
aangegeven wat de aaLrd van de vondsten is
(weer en/ of fuik) en zijn enkele constructie-
technische gegevens opgenomen. Hieruit
bliikt dat de combínatie van een fuik samen
met een visweer zelden wordt aangetrof-
fen. Tevens valt op dat de gebruikte tech-
niek voor het vastbhden van de twijgjes
van de fuík Ín bina alle gevallen dezelfde is
geweest (Z"2.7'7zZ72.72d« 7ig-techniek). De enige

Zrfl::##=kcïehketäg:f4;i#?rïá:-er
bekend is er Ín de constructie van de weren
eveneens weínig variatie vast te stellen. Het
betreft steeds al dan niet Ín V-vomL geplaat-
ste rijen palen met een diameter tussen ca. 3
en s cm die tot zo'n 1,5 m Ín de ondergrond
(klei) zin gedreven. Hiertussen is grof
vlechtwerk aangebracht waardoor een

schemi wordt gevomd dat de vÍssen tegen
moet houden en in de richting van een fiiik
leidt.

Uit het overzicht blijkt tevens dat de
meeste fuiken en weren Ín Scandinavië zin
gevonden; een indruk hiervan wordt door
Pedersen (1995) gegeven. Het is evenwel
waarschíjnliik dat dit een gevolg van om-
standigheden is. Zeker langs de Deense
kusten is nu eenmaal sprake van een situa-
tie waar onder natte condities (veelal onder
water) organisch materiaal goed bewaard
is gebleven en ook relatief makkelijk toe-
gankelijk is voor archeologísch onderzoek.
Waarschijnlijk zib dergeliike vísvangcon-
structies onderdeel van een algemeen ver-
spreide technologie, getuige ook het voor-
komen van visweren in bijvoorbeeld Ame-
rika (Banks 1990/94). Soms resulteert de
constructie van dergelijke weren Ín de con-

1        Hierbij wordt gebruik gemaakt van meerdere strengen touw. De eerste streng gaat over het eerste twijg7.e
heen en onder het tweede door etc .... De volgende streng gaat echter onder het eerste twijgi.e door en over
het tweede heen etc .... CP deze wijze worden de twijg).es tussen de strengen íngeklemd.
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Periode Opmerking
?
Steentijd - Bronstijd gedateerd mbv. pollen analyse

Atlantisch t\^ee lagen, twijgjes enkel, dubbel of driedubbel omwonden, kabeljauw bot erin gevonden
Laat atlantisch
? Fragment
? Fragment
? Fragment
Atlantisch datering palynologisch methode
Sub-boreaal lange smalle mand met inkeling, een steen als gewÉcht
Vroeg atlantisch bestaat uit een inkeling en een buitenmand
Middenatlantisch pollen datering [ange smalle mand met inkeling. steen als gericht
Vroeg atlantisch inkeling of uiteinde fuik?
Atlantisch? T\^ee complete fuiken en 5 of zes delen wn fuiken, stenen als gewicht
? 12 fragmenten van 1  of meer fuiken
Neolithisch?
Klokbeker
Neolitisch bronstijd
5415 +/-60 BP 1 zonder, 2 met inkeling, en een aantal losse delen
4330 +/- 60 BP dubbel om\^onden t`^Ájgjes. een k]eine fuik met inkeling
1880 +/- 35 BP een fuik met inkeling , een steen als gericht
Vroegmiddeleeuws beide 3.5meter lang \^aar\an 1  met inkeling (herkenbaar)
ijzertijd? Datering op basis \an bot en aarde\^erk analyse
Mesolitisch?
Vroeg atlantisch palynologische datering, een fuik met of zonder inkeling
Romeins 1 zonder. de rest (20) met inkeling, steen als gewicht
Laatmesolithisch?

centratie van enome hoeveemeden palen.
Zo zim bij de aanleg van de Boylston Street
metro Ín Boston ongeveer 65-duizend (!)
palen aangetroffen bínnen een oppervlak
van 2 ha en waarschijnlíik betrof het hier
slechts een deel van het totale complex
(íbid.).

Het gebruik van weren Ín combína-
tie met fuiken is zeker niet alleen een pre-
hístorisch fenomeen. Tot op de dag van
vandaag worden dergelijke structuren ge-
bruikt. Desondanks er is vrij weíriig over
deze technologie bekend. De technologi-
sche principes achter het gebniik van we
ren en fuiken (zie Von Brandt 1984) zijn
misschien eenvoudig te noemen, maar be-
halve de direct functionele aspecten zim
aan het gebruik zeker nog andere dimen-
sies verbonden. Zo Ís er samenwerkíng
tussen meerdere personen noodzakeliik
voor de constructie van een weer, maar op
weke manier zo'n samenwerkíng wordt
gestructureerd en gereguleerd is onbekend.
Anders gezegd: wat Ís de sociale betekeris
van zo'n samenwerking? Een ander sociaal
aspect waarover rLiets bekend is, is bijvoor-
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Tabel 7 0ver-
zicht vm vÍswe-
ren en fuiken ui t
Europa. Bromen
zijn ri de htera-
tuurliÉtopgeno-
men.

beeld het exploitatierecht. Maar ook op het
constructiatechnische vlak van vooral vis+
weren is maar weíníg Ínfomatie voorhan-
den. Te denken valt bijvoorbeeld aan het
onderhoud en de gebruiksduur. Een ander
facet is de houtkeuze: konden weren van
iedere willekeurige houtsoort of boomstam
worden gemaakt, of bestonden er duideli|
ke voorkeuren? Verder is er de vraag wel-
ke rol deze technologie had bínnen de ex-
ploitatie van aquatische voedselbronnen.
Vomden deze constructies een ``stabiele"
component bínnen een complex grsteem
waarin ook meer op ``toeval" berustende
vangstmethoden en -technieken een rol
speelden? Qp dergeliike vragen is nog
maar nauwelíjks een antwoord te geven.
Het is wel opvallend dat het gebruik van
visweren in combinatie met fuiken al vele
duizenden jaren stand üikt te houden en Ís
als dusdanig aan te merken als een succes+
volle Ímovatie.
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DE HASSELBERG, EEN AFGEGRAVEN ''MONUMENT"

door Ewald Hcmn & Pieter Dijksda

1. IMEIDING (E.H.)
Mdden h een spiegelglad landschap, dat
zich uitstrekt tussen Fhmen en Bellíngwol-
de, 1igt a]s erige heuvel(qe): de Hasselberg,
grensberg].e en paal tussen Nederland en de
Bondsrepubliek, exact rond aan de voet
met een diameter van ongeveer 100 meter
en een hoogte van ongeveer 5 meter (fig. 1).
Jawel, h een geheel vlak landschap is dat
een behoorlijke verhoghg. Op vakantie
vertel ik dan ook vaak gekscherend dat ook
ik bij een berg woon, de enige berg in
Noord-Nederland en van de provincie
Groningen.

De Hasselberg is mogelijk ontstaan
door opstuwíng door een zoutpeiler vanuit
de ondergrond. CP andere wíjze is m.i.
zo'n kleine, vrijliggende opstuwíng rLiet te
verklaren. De gehele omgevíng is uitge-
vlakt, cq. opgevuld met spoelzand door de
prehistorische, in noordeliike richting lo-
pende rivieren. Toen de uitloop hiervan
verzandde, ontstond een groot veen moe-
ras a]s scheiding tussen Nederland en
Duitsland, waarin de vesting Bourtange en
de Hasselberg als vaste markeringspunten
aanwezig waLren. De "grens" 1oopt er dan
ook midden overheen. In WO H is er een
woning met uitki]ktoren op gebouwd. Na
de ontgírLningen ín de jaren '30 stond er
aan de Nederlandse kant naast de "berg"
een boerderij. Het veen werd aan de Neder-
landse kant afgeslotm door zandruggen
waarop o.a. Sellíngen en Vlagtwedde lig-
gen, aan de Duitse kant door de zandrug-
gen langs wat nu de Eems is.

h dit gehele gebied is de Hassel-
berg de enige plaats waar "steen" aan de op-
pervlakte komt. Overal elders is dit over-
spoeld: het bekende noordelijke gesteente,

inclusief vuursteen, alhoewel Maas-kwarts
ook voorkomt (2 stukken). Zeker is, dat
onze voorouders "ook" wisten dat deze
berg er lag en dat er stenen voorhanden
waren . Van de ontgínníng Ís een stamme-
tjespad bekend van Sellíngen naar de Has
selberg, van ongeveer 1 lm lengte (zie ver-
der in dit artikel). Voor iedereen met erig
Ínzicht h geologie en/ of archeologie is zon-
der erig onderzoek al duideliik dat zo'n
vriiliggend punt «7iíek is en in prehistorisch
opzicht van grote Ímportantie (zeker voor
de provincie Grorúngen).

Toen ik 15 jaar geleden vrijwel
naast deze "berg" kwam wonen en ik op
een mooie zomerdag daar wat rondkeek,

Figuur 1  Topografisde hggíng van de Hassel-
berg (H) op de grens van Nederlmd en Duits-
1md.

93



ARCH£oLOGJE, No.8, 1997

en van het uitzicht en de ambíance genoot,
was het dan ook direct raak: een mooie
Neolifflísche klíng en een pits. Karel
Lagerwerf bleek er ook rond te neuzen naar
later bleek, want ik vond er zijn voetafdruk-
ken. Het oppervlak wordt en werd jaren-
lang als bouwland gebruikt en was geheel
verploegd. Veel was er rúet te vinden, wel
altijd iets, maar niet spectaculair: Neoli-
thisch en Mesolithísch "kruimelwerk", neus+
jesspul, niet om over te juichen, maar wel
om in de gaten te houden. Dat resulteerde
Ín de loop der jaren Ín "enige" (ongeveer 10
stuks) bewerkte stenen met voor mij als in-
dicatie Paleolithisch (fig. 24).

Totdat ik in de zomer van 1995
langs de Hasselberg kwam (op weg naar
Duitsland waar de benzine 35 cent goedko-
per was) en een ware vloedgolf van grond-
verwerkíngsmachínes en karren zag. Vrij-
wel de gehele bouwvoor enzovoort (50 -70
cm) was van het Nederlandse deel van de
Hasselberg verwijderd en op het land er-
naast gestort. Ik was (en ben) verbijsterd
over zoveel gebrek aan deskundigheid. De
heer Groenendijk (provínciaal archeoloog
van GrorLíngen) deelde mij bij navraag
mee, dat hij het niet had kuimen tegenhou-
den, want er waren geen vondsten bekend.
Mín meldíng aan de gemeente was bü]k-
baar Ín de bureaula beland en mísschien
wel Ín de doofpot (nooit iets van gehoord).
De heer Groenendíjk deelde mij verder me-
de dat hij "het" niet zag en geen verstand
van Oud-Paleolithicum had.

Staatsbosbeheer wilde op de halve
berg (de andere helft is immers Duits
grondgebied) het oude aanzicht herstellen
(dus Ín 5 jaar is e.e.a. overdekt met berken-
bos, brem, onkruid). Hier is door omcht-
zaamheid van archeologen en overheid een
urLieke,vrijhggendevind-/woonphatsuit
het Paleolithicum in de províncie Gronin-
gen voor altijd voor onderzoek verloren
gegaan. De stenen uit de afgegraven grond
liggen nog op het stuk land emaast en kun-

94

nen worden uitgezeefd, maar ja ... a]s het
nu goud was. Nu bouwvoor en keizand
verdwenen zijn, geven de tekeníngen bij dit
artikel aan wat er verwoest Ís. Een blamage
voor beroepsarcheologen en overheid is
wat er van deze vindplaats rest.

2. GEOLOGlsalE opBouw (p.D.)
h het gebied waarin de hier te beschrijven
vondsten werden gedaan is de geologische
opbouw a]s volgt: onderin zib grindrijke,
grove zanden aanwezig, die tot de Foma-
tie van Urk te rekenen zijn (Cromerien).
Ten tijde van deze afzetting heerste hier
eentoendra-klímaatwaarinRijn-zanden
werden afgezet. h de volgende ijstijd, nl.
het Elsterien, werden aíwisselend fine zän-
den en zware klei afgezet (Fomatie van
Peelo) door het afsmeltend ijs. In de voor-
hatste ijstijd (Saalien) werd dit deel hele-
maal door ijs bedekt (díkte van ongeveer
200 m). Na het afsmelten van de ijskap
bleef het materiaal achter dat bij het begín
van de ijstijd was afgezet, nl. grote hoeveel-
heden gesteenten en grondrestanten. Dit
alles was door elkaar gekneed en gemengd
met leem (keileem genoemd). Ook op het
hoogste punt van Groníngen (tevens het ge-
bied waar de vondsten werden gedaan)
komt de bovengenoemde laag, rú. keileem
op minder dan 1 meter onder het opper-
vlak voor. Vemoedeliik Ís de Hasselberg
nog hoger geweest, maar door het vooruit
schuiven van de ijmiassa bleef de Hassel-
berg als hoogste punt achter.

Tijdens het Weichselien ontwikkel-
den zich enkele vennen doordat dekzand-
ruggen tijdens de overheersende westen-
wínden een blokkade vomden van een
beekdal dat volgens Ter Wee moet bestaan
uit de restm van een aígesnoerde amL van
de Ruitm-Aa (Ter Wee 1985). Later werd tij-
dens het Holoceen in het gebied rond de
Hasselberg veen afgezet langs de oevers
van meerq.es en vennen Ín de hgere delen
van het landschap (1aagveen). Tijdens het
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Figuur 2 (p. 95)  Artefacten uit de Heidelberg-groep van de Hasselberg (voor de beschrijving zie
hoofdstuk 3; tek. P. Dijkstra).

Figuur 3 (p. 96)  Artefacten uit de Heidelberg-groep van de HasseHmrg (voor de besdrijvíng zie
hoofdstuk 3; tek. P. Dijl<stra).

Aflanticum groeide het veen Ín de lagere
delen in het genoemde gebied. Ook Ín hoge-
re delen van het gebied vomde zich het
hoogveen. Veel boomstamdelen en/ of wor-
tels zim hter als kienhout teruggevonden
doordat bossen in het veenmos verdron-
ken. Tijdens het Atianticum (5500-3000
voor Chr.) was de zeespiegel zo ver geste-
gen dat destijds de kustlijn ongeveer Delf-
zijl bereikte. Alleen bij "C*er de Diik" bij
Sellíngen werd tijdens de grootschalige
Veenkoloniale periode veen afgegraven.

3. GEVONDEN MATERIAAL
Zoals Ín het vorige hoofdstuk te lezen valt,
was het gebied waarin zich de Hasselberg
bevindt, voor de afgraving erg ínteressant
in archeologisch opzicht. De vondsten ge-
daan door E. Hom over een periode van 15
jaar (13 jaar voor en 2 jaad` na de afgravíng
door Staatsbosbeheer) zim in te delen Ín 3
groepen of periodes uit de prehistorie nl.
het Oud-Paleolithicum, het Mdden-Paleo-
üthicum en Mesorithicum .

Er worden veel artefactm uit het Pa-
1eolithicum verzameld en vooral uit de Hei-
delberg-groep (Rust 1956) waaronder een
c7zí.sc/-c7cde7cd chopper (fig. 3), een drietal

poí.7ifecz choppers (fig. 2), een rugmes (fig.
2), een chopper van vuursteen (fig. 3) en
een 7'osfro-c4rí72"£ (fig. 2; Boer & KeldemLan
1985). Slechts 5 zekere artefacten uit het
Mdden-Paleoüthicum konden worden ge-
borgen (zie fig. 4, nrs. 1-5) o.a. een rugmes,
een tweetal getande werktuigen, een gere-
toucheerde spits en een mantelafslag. De
artefacten uit het Mesoliticum bestaan uit

een groot aantal klíngen en afslagen (fig. 4,
nrs. 3-6). Slechts enkele werktuigen konden
worden geborgen, nl. een kembiil en een
deel van een gekerfde afslag. Mogeliik zim
een paar afgebeelde artefacten ook toe te
schrijven aan de latere Jong-Paleo-groepen
(fig. 4' -. 10).

Daamaast zib er in de directe omge-
ving van de Hasselberg en Sellíngen ande-
re vondsten te melden uit latere periodes,
zoals de Bronstijd en Uzertijd. Tussen Sellin-
gen en de Hasselberg werden ter hoogte
van de Sellíngersluis 2 hielbiilen van het
Vlagtwedde-qrpe gevonden. Een andere en
zeker een rúet onbelangrijke vondst werd
al in 1924 ten westen van de Hasselberg ge-
daan in de vomL van planken die op een on-
dergrond van Berkerijs hgen. Het gaat ver-
moedlijk hier om een veenbrug die destijds
werd gedateerd a]s van na-Karolingische
ouderdom.

Uit het onderhavige artikel Ín de
vomL van een vondstmeldíng mag het dui-
deliik zijn dat de Hasselberg in de prehísto-
rie een zeer belangrijke rol heeft gespeeld,
die door Staatsbosbeheer en door andere in-
stanties zwaar werd onderschat. Zodoende
werd door Staatsbosbeheer mogelijk op
grond van Ínfomatie uit de Archeologi-
sche Kring de Hasselberg ongeveer 70 cm
afgegraven. hteressant is de passage van
drs. J.W. Boersma Ín ''Van Klooster en Kar-
spel van Ter Apel tot Semngen", waaruit
blijkt dat er Ín het genoemde gebied nau-
welijks vondsten zijn gedaan die uit het Pa-
leolithicum of Mesolitiiicum dateren. In
feite is het een onderwaardering die niet

Figuur 4  Artefacten uit het Mdden en Jong-Paleohdricum van de Hasselberg (voor de besdrijvíng
zie hoofdstuk 3; tek. P. Dijkstra).
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door systematisch veldonderzoek van
beroepsarcheologen is gestaafd. Het afge-
graven deel geeft helaas geen mogelijkhe-
den meer voor een goed archeologísch on-
derzoek. Daarvoor is de aangerichte schade
zoals uit de vondsten bliikt te groot, om
nog maar niet te praten over de geografi-
sche en ecologische waarde van de Hassel-
berg Ín zijn natuurli]ke omgevíng.

Een aantal vondsten werd door de
eerste schrijver getoond aan de provínciaal
archeoloog van Groningen, die echter geen
uitspraak deed over het oudste deel van de
vondsten, zoals al eerder in dit artikel werd
vemeld. Vast staat, dat de Hasselberg in
de prehistorie een markante plaats was
voor de jager-verzamehars die van deze
hoogte het wild konden bespieden en die
hen voorzag van het gewenste materiaal
voor het vervaardigen van de benodigde
werktuigen, zoals choppers, choppíng
tools, gekerfde werktuigen, ldíngeq.es voor
hetveNaardigenvanvelewerktuigt}pes
uit het Jong-Paleo en Mesolithicum.
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VONDSTMELDING: DRIE VUISTBI|LEN UIT NOORD-LIMBURG
EN AANGRENZEND DUITSLAND

door Theo Franssen & FritB Beurskens

Al vele jaren worden de klei-, zand- en
grindgroeves in het gebied tussen Venlo en
Roemond door ons bezocht Ín de hoop
daar Paleoliflísche werktuigen en mogeliik
resten van de Pleistocene mens te vinden.
®ze zoektochten beperken zich rúet alleen
tot de groeves op het Nederlandse, maar
beslaan ook het aangrenzende Duitse ge~

bied. Inmiddels hebben we vele stukken
verzameld bij de zeefinstallaties, op stort-
hopen en lopend langs profielen. Hoewel al
de nodige uren in de groeves zm gespen-
deerd, is het ons nog rLiet gelukt een duide-
1íjke concentratie artefacten op te sporen.
Wel zim er losse vondsten gedaan, maar de
zware aírondingen die deze stukken mees+
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Figuur 1  Vuísti)ijl uit de zandgroeve van
Lenssen (Duitsland),. voor de beschrijvíng zie de
tekst.
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tal hten zien, maken duidelijk dat het om
verspoeld materiaal gaat. Meestal gaat het
om afshgen en enkele bewerkte rouceien.
Soms ook lopen we tegen mooiere stukken
aan en deze willen we hier graag onder de
aandacht van de lezer brengen.

Het betreft twee complete vuistbir
len en één gebroken exemplaaLr. De vuistbiil
van figuur 1 werd gevonden Ín de zand-
groeve van Lenssen h Duitsland, op de
hoogte van Roemond. "t fraaie werktuig
kwam tevoorschim toen een deel van de
groevewand instortte. Uit weHe laag het
aíkomstig was, kunnen we echter niet meer
Ze8gen.

De twee vuistbiilen van figuur 2 en
3 zijn uit de zandgroeve Maalbeek bij Bel-
feld afkomstig. Het vuistbijlq.e van figuur 2
werd op een storthoop gevonden. Aan het
stuk dat een grijsblauwige kleurpatina
heeft, zat nog grijze, zanderige klei vastge-
kleefd. In de groeve komt een vergelijkbare
klei op meerdere niveaus voor, waarvan de

bovenste ongeveer 1 m onder het maaiveld
ligt. Het is echter riet meer te zeggen of het
werktuig uit deze of een dieper niveau
komt. De andere vuistbijl die gebroken is,
werd gevonden op de lopende band. Het
werktuig heeft een roestbruine kleurpatha;
op de breuk Ís de oorq)ronkeliike grijze
kleur van de sflex te zien. De bovenste laag
h de groeve is eveneens roestbruh van
kleur en het is wat ons betreft waarschib-
lijk dat het stuk hieruit aíkomstig moet zijn.

De tekerLingen van de drie vuistbij-
len werden door Hans Peeters gemaakt en
door hem ook voorzien van een gedetail-
1eerde beschrijvhg. Hiervoor oiize dank.
mdertussen gaan wij door met onze speur-
tocht in de hoop dat we op een zeker mo-
ment tegen een echte concentratie
aanlo-pen. Fh wie weet heeft de maker van
al die werktuigen er zelf ook nog wel een
been verloren.
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Figuiir 2 Vuísd)ijl uit de zandgroeve
Maameek; voor de besd`rijving zie de
tekst
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Figuur 1. Amandelvomige vuistbijl (Z7z/zcp
amygdaloïde,Ú.BOTdesF.(T979»..TypolDgie
du Paléolithique ancien et moyen. CNRS, Bor-
deaux). Lengte: 142 mm, breed-te: 90 mm,
dikte: 35 mm, gewicht: 390 gr. Het werk-
tuig heeft een bruine kleurpatina en is
waarschiblijk (er zijn geen recente bescha-
digíngen ter controle) van grijze, Limburg-
se vuursteen gemaakt. De ribben zijn licht
tot matig afgerond en het oppervlak heeft
een licht glanspatim.

De vuistbiil is op eenzelfde manier
geslagen als veel vuistbiilen uit bijvoor-
beeld de Mdden-Nederlandse stuwwa]len
(zie o.a. Franssen, C.J.H. & Wouters, A.M.
(1980) : Het Oud-Paleolithicum in de Neder-
1andse stuwwallen: Mdden-Acheuléen. A7'-
chaeologische Berichten, 9..6-90). Hi!eTb±i ís
eerst het ventrale vlak geheel bewerkt door
de verwijdering van grote, tot het midden
doorlopende afslagen. Daama is het dor-
sale oppervlak bewerkt door de verwijde-
ring (mogelijk Ín dírecte zachte percussie)
van niet zelden tot over het midden door-
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Figuur 3 Vuísd)ijl uit de zandgroeve
MaaJbeek; voor de beschrijvíng zie de
tekst

lopende afslagen. Meestal is de doorsnede
plano{onvex van vomL. De vuistbíin van
Lenssen bezit dorsaal aan de rechter boord
een lang, vanuit de punt aangezet aíshgne-
gatief, dat mogelijk een gevolg is van de
aanscherpíng van de werkkant. Zeer waar-
schiftlijk moet de vuístbiil toegeschreven
worden aan het Mdden of Jong-Acheuléen.

Figuu 2. Hamtvomige vuistbijl (Z7€/#tp co7.dz.-
P.7i!e, ¢. Bordes 1979). Lengte: 101 mm,
breedte: 78 mm, dikte: 25 mm, gewicht 196
gr. De vuistbijl vertoont een grijsblauwige
kleurpatina en is geslagen uit een gri7.ze,
Limburgse vuursteenvariant. De ribben
zim matig afgerond, maar vooral de rechter
boord valt op door zeer zware aírondín-
gen. Het oppervlak bezit een vrij sterke
glanpatina, terwiil plaatseliik ook puq.es
en oplossíngsverschijnselen aanwezig zijn.
De-ze verschijnselen wijzen op een vrij
zware verwering door natuurlijke oorzaak.

De vuistbijl is geslagen op een m-
tuurliik splijtstuk. Hoewel niet helemaal
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zeker lijkt ook in dit geval het ventrale op-
pervlak als eerste te zin bewerkt. De dor-
sale afshgnegatieven lopen soms ver door
en buigen met het oppervlak mee. Dit kan
er mogeHjk op wijzen dat gebruik is ge-
maakt van directe zachte percussie. Een
nadere datering dan Midden-Paleohthicum
is rúet te geven.

Figuur 3. FragHient van een gestrekte hart-
vomige, of ovale vuistbijl (b2#ce ®7idz:ft.77z€
allongé, bif ice ovalaire, cf Bordes (1979ti hNet
is overigens rLiet uit te sluften dat het de ba-
sis van een hachereau betreft). Resflengte:
89 mm, breedte: 87 mm, dikte: 33 mm, ge-
wicht: 243 gr. Het artefactfragment heeft
een roestbruine kleurpatina en is geslagen
uit een grijze, Límburgse vuursteenvariant;
de breuk is (sub)recent ontstaan. De mate
van afrondíng is tussen het ventrale en het
dorsale oppervlak zeer verschillend. Ven-
traal zim de ribben hcht afgerond, terwijl
dorsaal naar het midden toe de afronding
en verwering steeds zwaarder worden; in
het centrale deel zim de afslagnegatieven
nog maar nauweHiflcs te onderscheiden. Er
is vrijwel overal een matige tot sterke glans-
patina aanwezig. Het is duidelijk dat deze

103

vuistbiil op zo'n marLier hgebed heeft gele-
gen in een sedíment, dat de dorsale zijde
aan het oppervlak kwam te riggen en de
hoogste delen bloot hebben gestaan aan
zware erosieve processen; hierbij kan ge-
dacht worden aan poolwoestidachtige om-
stmdigheden.

De vuistbijl Ís vervaardigd van een
grote aí§1ag, zoals blijkt uit een restant van
het oorspronkelijke ventrale oppervlak. De
afslagnegatieven die op het dorsale vlak
aanwezig zijn, kunnen op twee manieren
geïnterpreteerd worden. Ten eerste kunnen
ze zim ontstaan als onderdeel van de vom-
gevíng van de vuistbijl, waarbij vanuit het
ventrale vlak van de afslag grote afslagen
van de dorsale zijde zim verwijderd; daar-
na is de ventrale zijde verder bewerkt. Ten
tweede is het mogeli]k dat de dorsale nega-
tieven zijn ontstaan bij de prepaLratie van de
kem, in weH( geval het zou gaan om een
zeer grote Levallois-afslag. Deze aí§1ag be-
hoefde Ín dat geval enkel nog ventraal en
enigszíns dorsaal te worden bijgewerkt om
een vuistbijl te kunnen opleveren. Een toe-
schrijving aan het Midden, of Jong-Acheu-
léen Ís niet uit te sluiten.
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`VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP"

TWEE UITZONDERLITKE GEFACETl'EERDE HAMERBIJLEN
UIT OOST-NEDERLAND.

do" Petff Schut

Ëf;cr:#ti::f:eË=Ëilfle±zt,':nïsï:iere-en
uitzonderlijk lang en fraai geslepen exem-
phar uit Neede was aanleidíng om de be-
schikba].e gegevens van dit t)pe eens nader
onder de loep te nemen, met name de ha-
merbijlen vm vom 1.

Zoals de naam aangeeft zijn de fa-
cetten kenmerkend voor deze hamers. De
facettering kan het hele oppervlak bedek-
ken, maar kan zich ook beperken tot een
enkel facet langs de randen. Overigens be-
zitten lang niet alle gefacet[eerde hamerbij-
len facetten.

Gefacetteerde hamerbiilen kunnen Ín een
tweetal vomen worden onderverdeeld
(Brandt 1967, 77 e.v.):

Vo7`7» I heeft in zijaanzicht een convexe bo-
venzijde en een concave onderzijde. De
snede verbreedt zich aan de onderzijde. De
steelgatversteviging kenmerkt zich door
scherp geknikte zijvlakken. Het topdeel is
rond in doorsnede, terwijl ter hoogte van
het steelgat de doorsnede rondovaal tot af-
gerond rechthoekig. De bovenzijde is in
doorsnede vaak zadeldakvomig.

Brandt stelt dat een aantal hamerbij-
len van deze vomi voorzien zim van een
middenrib (pseudo-gietnaad). Aangezien
Ín Midden-Duitsland deze middenrib rúet
liikt voor te komen wordt hier dit element

als variabele apart onderscheiden (zie on-
der).

Varú72f a: zonder middenrib. Deze
variant vertoont de grootste overeenkomst
met gefacetteerde hamerbijlen van Mdden-
Duits type (Silvolde, Ede, Puffen, Heerlen
en Drouwen?).

V¢rí¢#f b: met middenrib op de bo-
venzijde van de hamerbiil, waardoor deze
Ín doorsnede enigszíns zadeldakvomig is
(Neede, Losser, Dendemonde en Rim-
land). In een enkel geval kan ook een
dwarsrib voorkomen, zoa]s bij het hier
beschreven exemplaar uit Neede. Deze va-
riant liikt geen tegenhangers te hebben in
Mdden-Duitsland. De middertrib en
dwarsrib doen sterk denken aan de A-
hamerbiilen. WeHe positie deze variant pre-
cies inneemt tussen (of deels naast) de
A-hamerbijlen en gefacetteerde hamerbi|
len van vomL la is nog rúet te zeggen.

Vor7» 2. Het bijllichaam is meestal recht. De
doorsnede is afgerond rechthoekig. Een
dakvomige bovenzijde komt mínder vaak
voor dan bij vom 1.

V¢7'ú72f ¢: heeft in bovenaanzicht ge-
welfde zijden, ter hoogte van de steelgat-
verstevigíng vertonen de zijvlakken een
scherpe krLik

V¢7'Í¢»f Z7: Heeft Ín bovenaanzicht
recht lopende zijden, de lmik ter hoogte
van het steelgat is stomp van vomL of ont-

1        h afwijking van Brandt (1967) wordt hier niet gesproken van Mi.ffeJde«fsck HÁz77»r2tyÄxfe, maar van de
neutralere aanduíding gefacetteerde hamerbijlen. Deze vorm komt immers niet aJ.leen in
Mdden-Duitsland, maar ook in Zuid-Duitsland veelvuldig voor.
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Figuur 1  De hamerbijl van Neede (tek. ROB/J. Hulst; schad 1:2).

breekt in zim geheel, waardoor de omtrek
van de hamer meer afgerond is.

Neede (Gl.) (fi8. 1)
Bij het uitgraven van een vijver werd Ín
1992 door de heer F. Yben (Neede) een ha-
merbiil gevonden. In eerste instantie dacht
de vínder te maken te hebben met een re-
cent gebruiksvoorwerp waarbij vanwege
de pseudo-gietnaden gedacht werd aan een
gegoten werktuig. Het voorwerp werd in

verband gebracht met de activiteiten van
een veehouder die hier vroeger had ge-
woond. Nadat de vínder een foto zag van

7:a=Ëre5:í,íL,eËeá:qehíjdevondstvíjf
Het gesteente is waarschijnlijk amfi-

boliet (detemínatie H. Kars, ROB). CP de
zijden en onderkant van de hamer bevin-
den zich zowel voor als achter het steelgat
19-20 door verwering deels vage facetten.
De bovenzijde evenals het snededeel van

1        J. Knap (1969) : Sheu joumaal van de archeologie. Waar een oude publieksgerichte uitgave al niet goed voor
is.

105



ARCH£oi,oGJE, No.8, 1997

Figuur 2  De hamerbijl van Losser (tek. ROB/J. Hulst; sdaal ca. 1:2).

de hamer zim verweerd, waardoor even-
tuele facetten hier niet meer zichtbaar zijn.
De snede is stomp. Als gevolg van de ver-
weríng valt niet met zekerheid vast te stel-
1en of de hamer ooit secundajr geslepen is
of dat de hamer nooit scherp geslepen Ís
géweest. De steelgatversteviging vertoont
de voor vomL 1 karakteristieke scherpe
lmik. De doorsnede is door de in lengte-
richting lopende middenrib erúgszins za-
deldakvomig. Een opva]1end detaiL Ís een
rib dwars op het steelgat. De lengte van de
hamer is 25; cm. Het steelgat is nagenoeg
cilíndrisch met een doorsnede van 2,2 - 2£
cm. De binnenzijde van het steelgat is glan-
zend gepolijst. De hoogte bij de snede is 5,7
cm en bij het steelgat 3,8 cm. De grootste
breedte bij het steelgat is 6 cm. Het steel-

gatcentrum bevíndt zich op 10; cm van de
top.

Het gebied waar de hamer is gevon-
den kan geqrpeerd worden als een dek-
zandgebied dat sterk versneden is door
beekdalen. Daarbínnen komen enkele stuw-
walrestanten voor zoals de Lochemer Berg
en een minder ma]kant restant direct ten
noorden van Neede.

De vindplaats ligt aan de zuidoost
zijde van de stuwwal aan de rand van het
gordeldekzand, grenzend aan een dekzand-
welvhg en een beekdaloverstromings-
vlakte (behorend bij het rivierq.e de Berkel).
Bodemkundig gezien hgt de vindplaats op
de rand van een laarpodzol en een kalkloze
poldervaaggrond met respectievelijk grond-
watertrapVlenH.íDehamerisgevonden

1       De vindplaats ligt aan de rand van de niet gekarteerde bebouwde kom, waardoor de werkelijke liggíng
mogelijk iets afwijkt van de hier beschreven bodemkundige en geomorfologisch situatie.
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in een lager gelegen deel van de tuin op
slechts enkele meters van het hogere deel.
Dit suggereert dat de hamer is gevonden in
de genoemde overstromingsvlakte. Aange-
zien de vinder zich niet meer kan herinne-
ren of de hamer aangetroffen is in de gele
of zwarte grond, kan niet uitgeslotin wor-
den dat de vondst is aangetroffen in ver-
phatste grond. Hierbij moet eerder gedacht
worden aan verplaatste grond op het betref-
fende perceel, dan van elders aangevoerd
grond. h het hatste geval moet de hamer
aftomstig zim van de dekzandwelving/
gordeldekzand.

Losser íOzJ.) (Fig. 2)
A.D. Verlinde attendeerde mij op een ver-
gelijkbaar exemplaar uit Overijssel. h de
Oudheidkamer Twente bevindt zich een ge-
facetteerde hamerbifl aíkomstig uit Losser,
De Lutte gevonden bij boerderij de Duivels-
hof (inv.nr. 378). Over de exacte vondstom-
standigheden is niets bekend.ï De hamer~
biil is gemaakt van een grijs verweerd ge-
steente. De steelgatverstevigíng is licht af-
gerond. Zowel voor als achter de snede zijn
op de ziikanten een vijftal facetten aange-
bracht. De smede is licht beschadigd en
stomp. De lengte van de hamer is 26,0 cm,
grootste breedte 6,1 cm, hoogte bij snede
5,7 cm; hoogte bij doorboring 3,6 cm. Het
steelgat is 2,1 (bovenzíjde) tot 2,0 cm Ín
doorsnede. Het steelgatcentnm ligt op 10,6
cm van de top.

De vindplaats ligt aan de oostzijde
van de stuwwal op een gordeldekzandrug.
Bodemkundig gezien ligt deze op de rand
van een hoge bruíne enkeerdgrond en een
veldpodzol met resp. grondwatertrap VIl
en V. Uit de directe omgevíng zíjn enkele

trec hterbeker- en wikkeldraadscherven
bekend.

De vondstomstandigheden van beide ha-
mers geven geen eenduidige aanwijzhgen
over de omstandigheden waaronder deze
fraaie hamers Ín de bodem zijn terecht ge-
komen. Globaal zim er drie mogeliikheden:
(1) een verstoord graf, (2) een depotvondst
en (3) een verloren gegaan gebruiksvoor-
Werp.

Voor het Needse exemphaLr ligt het
voor de hand te denken aan een depot-
vondst; een verstoord graf kan echter niet
uitgesloten worden. De vondst van een ca.
27 cm lange gefacetteerde hamer uit Den-
demonde (België) Ín ``de turfgronden van
de Sint-Cholfspolder" geeft aan dat deze
fraaie hamers mogelijk ook gedeponeerd
werden (Mariën 1952, afb. 136, 146 e.v.). De
Overijsselse vondst wijst niet op een depot-
vondst, of het zou een moeilijk te verifiëren
``enkelvoudig droog depot" moeten zijn.

De hggíng duidt eerder op een verstoord
graf. De kans dat het verloren exemplaren
betreft lijkt kleín. Overigens is de overeen-
komst Ín locatie van beide víndplaatsen op-
vallend, namelijk in de randzone van een
gordeldekzand ten oosten van een stuw-
wal.

Bij de drie grote Nederlandse ha-
mers is de snede bot. Het is de vraag of
deze ooit scherp is geweest. Wanneer deze
hamerbiilen nooit een scherpe snede heb-
ben bezeten, zou dit een argument zijn om
eerder te spreken van ``pronkhamers" die
een statusverheffende functie hebben ge-
had, dan van hamerbiiflen in de zh van kap
werktuigen.

1        De hamer zou gevonden zijn bij ontgínníngswerkzaamheden, mogelijk bij de aanleg van een mestkelder of
varkensschuur. Het kan daarom niet uitgesloten worden dat de hamer gevonden is in aangevoerde grond
(mededeling A.E. Lanting).
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Gefiacetteerde hamerbijlen van vorm 1, Datering
en context.
De gefacetteerde hamerbiinen van vomi 1
kunnen in fase 2 van de Fhkelgrafcultuur
(EGK) gedateerd worden, d.w.z. tussen ca.
2800 - 2700 v. Chr. (Drenth en Lanting 1991:
42). Deze hamers zim karakteristiek voor
de Mdden-Duitse Sc7z7i7t7'ke7itz 7»c.k, de oostË}
1iike tegenhanger van de Fhkelgrafcultuur
(Lmting 1982a; Brímdt 1967:77 e.v., Karte
14), maar komen ook in Zuidwest-Duits-
land algemeen voor in de regionale ScJi7it{7`-
kertzm£.k. Overigens staat rúet vast dat alle
gefacetteerde hamers werkeüjk afkomstig
zijn uit Mdden-Duitsland. Zeker voor de
ffaaie exemplaren uit Neede, Losser en Sil-
volde zijn in het Mdden-Duitse gebied rúet
direct vergelijkbare stukken te vhden (zie
o.a. Matthjas 1974, 1982, 1987). De Midden-
Duitse exemplaren zijn in het algemeen ge-
drongener van vom, terwijl bijzonder lan-
ge exemplaren (20 cm) daar in verhouding
zeldzamer lijken te zijn. Bovendien bezitten
deze hamers geen middenrib. Alleen een
systematische gesteente- en vomamlyse
kan duidelijkheid verschaffen of deze ha-
mers werkelijk uit Mdden-Duitsland af-
komstig zim, of van elders. Overigens moe-
ten de Nederlandse gefacetteerde hamers,

wanneer deze inderdaad uit Mdden-Duits-
land aíkomstig zib, via het Ruhr-Lippe ge-
bied ons land bereikt hebben (Brandt 1967,
Karte 14).

h Nederland komt dit brpe vooral
voor in Gelderland (zie onderstaande ta-
bel), daamaast zijn exemplaren bekend uit
Heerlen (Brounen 1989) en Drouwen
(Lanting 1982a). h Mdden Nederland kan
dit Vpe a]s tegenhanger van de noordelijke
ELhamers worden beschouwd (Drenth &
I.anting 1991, noot 3). Met uitzondering
van een B/ A hamer uit Apeldoom, Beek-
bergen (Schut, 1996), ontbreken de EL
hamers in Mdden Nederland (Addink-
Samplorius 1968). De relatie met de A-ha-
mers wordt bij de hier beschreven exem-
plaren nog eens benadrukt door de aanwe-
zigheid van een middenrib aan de bovenzij-
de die t)perend is voor A-hamers (zie bo-
ven). De haaks op de snede staande rib van
het exemplaar uit Neede komt ook voor op
een A-hamer uit Valffle, Odoom (medede-
líng A.E. Lanting). De afgeronde steelgat-
verstevigíng van het Losserse exemplaar
benadrukt dit nog eens.

Gefacetteerde ham erbijlen langer
dan 20 cm kunnen niet zonder meer op een
hoop geschoven worden met de kleinere

Vindplaats Lengte Gesteente Vondstomstandigheden Literatuur
Heerlen (L.) 15,2 basaft ost vondst Brounen 1988"
Putten (Gl.) 16 vlakgraf,  1 a beker, Elzinga  1964; Addink-

vuursteen bijltje, vuursteenspaanensliipsteen Samplonius 1968, 224,1

Ede  (Gl.) 15 (oorspronkelijk ca.17,5-18,5 cm) amfiboliet grafheuvel, la beker en Modderman 1954; Addink-
vuurs±een klin.q Samplonius 1968, 224, 2

Speulde (Gl.) Topfragment diabaas grafheuvel, mogelijk Bursx3h  19G3;  Addink-

engte ca. 6 cm.; geassocieerd met beker met Samplonius 1968, 226, 3
oorspronkelijk ca.17,5 cm 6 riien kruisies

Drouwen (Dr.) 19,2 diabaas osse vondst Lanting 1982a
Silvolde  (Gl.) 24 doleriet vlakgraf,  1 a beker endickblattigeFlint-Rechteckbeil,qebrokenkling? Bantelman e.a.1980

Neede  (Gl.) 25,5 wsch. amfiboliet osse vondst
Losser (Ov.) 26 osse vondst

Taibel 1  Overzicht van gefacetteerde hamerbijlen uit Nederlmd. De gebroken kling bij de b±jl van
Silvolde werd enige jaren na de opgravíng aangetroffen,. het Ís niet uitgesloten dat deze deel uitmaakt
van de (veffitoorde) graíinventaris.
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exemplaren. De grote variant steekt behal-
ve Ín de ahetingen ook af Ín de mate van
aíwei.kíng, gedetailleerdheid en zorgvul-
digheid van de ambachtman. Zij lijken bin-
nen vorm 1 een aparte groep te vomen.

De vondsten van Heerlen en Ede be+
horen bij de kleínere variant die in het alge
meen mínder zorgvuldig afgewerkt zin.
De vomL is gedrongener en de in bovenaan-
zicht vloeiende lijnen van de lange variant
ontbreken. In plaats daarvan zijn de con-
touren veel hoekiger. Deze laatste vomen
vertonen grote overeenkomst met de ha-
merbiilen uit Mdden-Duitsland.

De drie grote exemplaren vertonen
naast een aantal overeenkomsten ook een
aantal duidelíjke verschíllen. De midderLrib
op de bovenzijde van de hamer ontbreekt
bij het exemplaar uit Silvolde. Het Overijs-
selse exemplaar bezit slechts een beperkt
aantal facetten terwiil bovendien de steel-
gatverstevigirtg licht afgerond Ís h plaats
van hoekig zoals bij de hamers van Neede
en Silvolde. Of hier een chronologische be-
tekenís aan toegekend kan worden, waarbij
het Losserse exemphar de oudste va]`iant
en de Sflvoldse vondst de jongste variant
vertegenwoordigd, valt op dit moment niet
met zekerheid te zeggen.

me (vier?) van de vijf Gelderse ha-
merbiilen van vom 1 zim afkomstig uit gra-
ven. In twee gevallen uit vlakgraven (Put-
ten en Sflvolde), terwijl een exemplaar afk-
omstig is uit een graíheuvel (Ede, Bosbeek).
Het topfragment uit Speulde is eveneens
aíkomstig uit een grafheuvel. Het is echter
twijfelachtig, gezien het ffagmentajre karak-
ter, of deze wel tot vomi 1 gerekend kan
worden. Juíst de kamakteristieke snede en

scherp afgezette steelgatverstevigíng ont-
breken Ímmers. Bovendien zal de reden om
een dergelijk fragment aan de dode mee te
geven een andere zib geweest , dan die Ín
het geval van een complete hamer. Overi-
gens kan een fragpLent mogelijk een sym-
bolische herinnering zift geweest aan een
complete hamer.

h vergelijkíng met Duitsland is het
aantal grafvondsten van vom 1 in Gelder-
1andopmerkeliiktenoemen.ïBrandt
(1967), Hoof (1970) en Ehtehan (1982)
kennen uit hun studiegebied geen graf-
vondsten. Overigens is hiemee zeker rúet
gezegd dat deze vom Ín Duitsland niet in
graven voorkomt (Bantelman e.a. 1980;
I.antimg 1982b).

Bantelman (1982) noemt 35 gefacet-
teerde hamerbijlen, waarvan 15 van vomL 1
(43% ). Brmdt (1967) kent uit zim studiege-
bied 90 gefacetteerde hamerbijlen waarvan
21 (24% ) exemplaren tot vorm 1 gerekend
kunnen worden. Hoof (1970) noemt tien ge-
facetteerde hamers, waarvan slechts 1 ex-
emplaar van vomi 1 (10%).

Van de Gelderse gefacetteerde ha-

=oe#L#%#.24g)e==£b8"±de=zVÈ=ri
de collectie van het "ents Museum te As-
sen 3 gefacetteerde hamerbiilen, waarvan
één van vomi 1 (33%) (meded. E. Drenth).
Op basis van bovenstaande rijkt het aanne-
melijk dat de verhouding tussen vorm 1 en
2 rond de 25°/o zal liggen met uitzondering
van het gebied van Gelderland/ Noordrijn-
1and-Westfálen waar de vomL 1 een belang-
ri+kere rol speelt ( ca. 40-50% ).

Volgens Brandt varieert de lmgte
van de noordduitse hamers tussen 12,9 en

1       Het grote aantal vondsten uit graven h Nederland kan ook het gevolg zijn van de systematische onderzoek
van grafheuvels ïn Nederland.

2       Het gebruik van percentages gebaseerd op kleine aantallen betekent dat deze niet betrouwbaar zijn en hier
slechts tot doel hebben om een tendens aan te geven.
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23,6 cm. Slechts 4 hamers zim langer dan 20
cm(19%).LUithetRheínland(Duitslmd)is
een ca. 27 cm lang exemplaar bekend
(Struve 1955, 111, Täf. 9.11), evenals uit Eél-
gíë, Dendemonde (Mariën 1952). De lengte
van de Nederlandse exemplaren ligt tussen
de 15,2 en 26 cm waarvan er 3 groter dan 20

Ë:4z2í#ï2tÉ#flo::í:hNïdeerrsËdto=:oo:]
hamerbijlen zim daamee h verhouding
beduidend groter dan de Duitse exempla-
ren en komen bovendien Ín verhoudíng
vaker voor.

Qp basis van bovenstaande kan aangeno-
men worden dat (een deel van) de mooiste
en grootste exemplaren van vomL 1 via een
ingewikkeld ruilproces ín de periferie van
het verspreidrigsgebied zib beland. Blijk-
baar werd aan deze voorwerpen een dus+
danig gewicht toegekend dat er een voor-
keur bestond om deze hamers Ín graven
mee te geven. De vondstomstandigheden
van de hamers uit Dendermonde en
Neede(?), zouden erop kunnen wijzen dat
deze hamers ook bewust gedeponeerd zijn.
De vomi 1 hamers líjken met name een rol
te hebben gespeeld in de ``Mdden-Neder-
landse" regionale groep van de EGK. Vol-
gens Drenth (1990, 109) hebben Ín Mdden-
Nederland in fase (3?)4 de Grand-Pressig-
ny-doH¢n de rol van statusindicator over-
genomen van de hamerbijlen in het graf-
ritueel. Dat de lengte van de hamers daarbij
een rol heeft gespeeld zou opgemaakt kun-
nen worden uit het feit dat de gefacetteerde
hamerbijlen van vorm 2a (fase 3) en 2b
(fase 4) qua lengte beduidend kleíner zijn
dan vorm 1, respectievelijk 11,4-18,1 en 8,4 -

17 cm (Brandt 1967, 78). De hamers van
vomL 1 1ijken dan ook op basis van hun for-
maat en de zorgvuldige afwerkíng een
status verlenende functie te hebben, die
met name tot uiting líikt te komen in het
graffitueel.

Tot slot wil ik de heer F. Yben bedanken
voor het beschikbaar stenen van de vondst,
E. Drendi voor zijn adviezen en A.E.
Lanting voor zim uitvoerige commentaar
op een eerste concept.
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PREHISTORISCH VAKMANSCHAP 2

dom Frans Somffs

De aanleidíng voor het tweede deel van
``Prehjstorisch Vakmansc hap" vomen twee
hamerbíjlen uit Eext (Dr.) en Ter Apel (Gr.)
uit de collectie van dhr. P. "jkstra te Veld-
hoven. De bijlen zin aíkomstig uit de voor-
malige conectie van dhr. E. Hom.

Over de t)pologie van strijdhamers en
doorboorde hamers (of hamerbijlen) is
reeds veel gepubliceerd (Brandt 1967; Hoof
1970). Soms is er nauweliiks een scheidíng
aan te brengen dus deze twee. Strijdhamers
zijn doorgaans wat "gecompliceerder" van
vomi en duideli}k symmetrisch. Bovendien
kunnen ze versierd, of voorzien van een
"pseudo-gietnaad" zijn. Strijdhamers zim
vrij goed aan specifieke cultuurtradities te
koppelen, waardoor ze eveneens een zeke-
re chronologische toepasbaarheid hebben.
Algemeenwordtaanstrijdhamerseensym-
bolísche, of rituele functie toegekend, wat
wordt ondersteund door het gegeven dat
deze "pronkstukken" niet voorzien zijn van
een scherpe snede.

Van de hamerbiilen, of Arbe£.£sd.xfe
zou verondersteld kunnen worden dat zij
als splijt- en shgwerktuig hebben gediend.
Soms zm op de nek, of achterzijde shg-, of
klopsporen zichtbaar. Uiteraard zuuen on-
gebruikte exemplaren van dit type dan
scherper zib en weinig of geen slijtage-
sporen aan de achterzijde vertonen. Hoof
(1970) geeft aan dat de gewone A#be!.fsmf
misschien ook wel als wapen gebruikt kan
zijn. Bovendien is een ymbolische beteke-
nis niet uit te sluiten.

De Mesolitiúsche, of Vroeg-Nec+
lifl`Ísche doorboorde bijl, ook wel Spt.fzJM®te
genoemd, zou samen met de RÓ.sse7ze7' Ke7ï

m.i. tot de groep van de Arz7egtsä:£e kunnen
behoren.

Een ander brpe is de Ríesc7z"£, waar-
van er maar weírLig bekend zijn. Hoof op
pert dat deze stukken ploegscharen, of
pronkstukken zi].n. De exemplaren uit
Euskirchen en Düsseldorf-Lohausen zijn
maad. liefst 42 cm hg.

Hoof (1970) ziet in het door hem
beschreven gebied alle bekende t)pen
stijdhamers. Hij vemeldt ze in mín of meer
chronologísche vokorde :
a. knophmerbijlen;
b. dubbelmedige bijlen van het "Horgener"
qrpe;
c. gefacetteerde bijlen;
d. enkelgraf-bijlen;
e. nadengebogene Äxte, zoals de "BaHexe..[."
en "Muntendam " typen.

Verder besthrijft Hoof de Sc7Íei.Z7e7i-
ke7tJe (tmsse féfe Ín het Frans). Deze plafte dis+
cusvomige bijl met rechte of dubbelconi-
sche doorboring zien we Ín de Trechter-
beker-, H`kelgraf- en Michelsberg-cultuur
terug. Voorts zien we ín de late Klokbeker-
groep/ Wikkeldraad-fase strijdhamers van
het t}Te "Fhmen" en "Zuidlaren". De eerst-
genoemde is onversierd en de tweede bezit
versiering aan de bovenzijde en soms aan
de onderzijde (I.anting, 1973).

Het strijdhamert|.e uit Eext behoort tot het
Üpe "Baexem 1" en dateert uit de Bronstijd.
"t ype is vemoemd naar het Limburgse
plaat9.e Baexem, alwaar een soortgelijke
bijl is aangetroffen. In het steelgat van dat
exemphar werden restm van de houten
steel aangetroffen met enkele bronzen rin-
gen en nagels. Of deze bronzen dienden
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Figuur 1  De kamerbijlq.es uit Eext a.oven) en Ter Apel (onder) (tek. F. Somers).
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voor het vastzetten van de steel, of als ver-
siering is echter onzeker.

Het biiflq.e dat hier veel op liiH{t is het
brpe "Muntendam", dat echter jonger is.
Deze bi;1Ú.es zijn mogeli]k gebruikt bij o.a.
de winning van ijzeroer ten behoeve van de
ijzerproductie. De verdikkíng rondom het
steelgat is hier aan de boven- en onderzijde
minder geprononceerd (Achterop &
Brongers 1979).

Het biilq.e van Ter Apel is erigszíns geëro-
deerd aan de oppervlakte. "t exemplaar
kan als een eenvoudige doorboorde hamer-
biil worden beschouwd (Ró.sse7£er Ke£7).

Noemenswaardig is in ieder geval het feit
dat sommige strijdhamers van o.a. de
Trechter- en Fhkelgraf-cultuur (Standvoet-
beker-cultuur) bijzonder fraai zim. Vom,
kleur en gietnaad komen overeen met de
metalen voorbeelden uit Centraal en Zuid-
oost-Europa. Zelfs de polijsting is van be-
lang om hierdoor extra te geli;ken op de
bronzen, of koperen voorbeelden. Daarom
behoren deze voorwerpen dan ook tot de
fraaiste "staalq.es" van vakmanschap uit de
prehistorie.
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In Memoriam, Wim Schippers

h de vroege ochtend van vrijdag 7 novem-
ber 1997 overleed, geheel onverwacht, Wim
Schippers. Hij werd op 11 november onder
grote belangstellíng gecremeerd. Tijdens de
dienst werd Wím door zijn vriend en zwa-
ger Hans getypeerd a]s volgt: ``Me#se7t díe
Wim kennen noemden hem makkelijk. Dat is
echter mam. ten deh waar. Wim paaïde een
brede imteresse aan een grote diepgarLg en dus
raakte je zijn grerHzen riet gemdd<etijk. Als je ze
raakte, kon daar geen irisverstand over bestaan.
Htj was tolemnl, rriaar njet als het crver priná-
pes gin8.„

h 1976 raakte Wím dan eindelijk betrokken
Ín wat later zim grote hobby wordt: archeo-
logie. Hij legt kontakt met de archeologi-
sche vereníging `t Oude Slot die bezig was
met de opgraving in Westelbeers. Erg fana-
tiek bestuurde Wím de bestelauto van zim
zaak, waarin zich de opgravhgsspuuen
bevonden alsmede enkele leden van de ver-
eniging. Wím was een uiterst secure opgra-
ver en was erg leergierig. Er gírig dan ook
niets ongemerkt voorbíj als het ging om
grondsporen, bodemvomíng en op woens-
dagavond tijdens het detemineren van de
opgegraven vondsten van de afgelopen
week. Na enige tijd was Wim geheel opge-
wamd en kregen we ook te maken met
zijn droge humor, die natuurlijk bi].droeg
aan de steeds groeiende, wame sfeer tij-
dens het opgraven. H` dat was ook wel ncr
dig, want het opgraven van een Steentijd-
nederzetting behoort niet altijd tot de ple-
zierigste bezigheden. Alleen mensen die
daarin hun kermís en waarde toekennen
houden het vol...l^7ïm was er één van. Het
was daarom voor hem niet bepaald plezie-
rig te worden afgeschilderd a]s ``leken als
lieden uit het vak'', of denigrerend ``opgra-
vende amateurs van het Oude Slot" tijdens

de opgravhgscampagne op de Panberg Ín
Eersel.

Naast het opgraven, heeft Wím ook
vele víndplaatsen ontdekt, later ook samen
met zin zoon Tom aan wie hij deze moeilij-
ke materie eigen probeerde te maken. Wim
werd zelí§ gevraagd lessen te geven op
scholen. Het ging hem nog goed af ook en
de jeugd waardeerde het ten zeerste. Tir
dens zijn vakanties kon hij genieten van de
vele musea op het gebied van de Steentijd,
met name die Ín de omgevíng van Les Ey-
zies h de Dordogne. Daar kon hij vele uren
h vertoeven met het geduld en de rust die
hem eigen was. Als practisch alle bezoekers
waren vertrokken, kwam Wim nog eens
afzakken en regelmatig werd hij dan door
Bemadette aangespoord toch wat vlugger
te zin.

Maar Wím is er rLiet meer. Hij heeft
een nieuwe víndplaats gevonden, zo'n su-
per vhdplaats waar alles op en aan zit en
waarover hij dikwijls tegen mij filosofeer-
de. Fh het ergste is dat we niet meer de
vondsten die hij destijds h een broodzak
stopte, kunnen bewonderen. m, zoals
Hans zijn zwager het treffend verwoorde:
``Aïcheologie, dit paste bij hem. Hij probeerde

steeds verder i:n de tijd terug te gaan om het
heden beter te begrijpen. En Wim heeft zjch zo
i:n de tijd verdjept da:l vei'leden, heden en toek-
omst voor hem hetzelfide zijn ge'u}orden. Wim
heef t het begrip tij d ri:u overwon:i'ien."

Na nog in de vooravond aan een artikel
voor een publicatie over Westelbeers te heb-
ben gewerkt met enkele vrienden van de
verenigíng `t Oude Slot is Wím Íngeslapen.

``Wím, rust Ín vrede, in alle tijden."

Pieter Dijkstra
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Zand,. Een neohthisdie vondstgroep van de Zittert tussen Grave en Velp; Een neolitiiísde bijl van
gabbro uit Boxmeer; Asagittis Hunorum Nos Defende Dorie.

A7`cJteoJogí.e, No. 6 (112 p.; priË FL 33,--)
De laatpaleohdiische en mesohthísche sites bij Geldrop. Deel 2; De Hamburgcultuur van Bakkeveen-
Hamsdobbe ; Beworingsresten uit het Laat-Mesolifficum/ Vroeg-Neolitiricum bij Almere; Nogmaals
Eemster; Een biface uit Neer; Pijlspitsen uit de Drunense Duínen; Over een Ahrensburgspits en een
neolithísche bijl; Een aparte vondst

Arc72eoJogi.e, No. 7 (112 p.; priË F1. 33,-)
De laatpaleohtiiisd`e en mesolithísde sites bij Geldrop. Deel 3; De opgravíng van de Mesolidrisdhe en
Vroeg-Neohthísde bewoningsresten van de víndplaats "Hoge Vaart' bij Almere; Oud- en Midden-
Acheuléen-vondsten uit een opspuiting bij Boxmeer; Een nieuw bípe stenen bijl van ''De Ster" te St.
Niklaas, Waas]and; Vondstmeldrig: een bijzondere bladspits bij Rijsbergen; Prehístorisd vakman-
sd`ap 1.






