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DE LAATPALEOLITIIIsalE EN MEsoLITIIISCHE SITES BU
GELDROP 0J.BR.). DEEL 5

door Jos Deeben

11. GELDROP 3-4
Deel vijf over de laatpaleohthische en meso-

äT|lásf#4:ÍBiJ:See:ft:o.?=Ïgï|d?lágdeeál;tf
ven door het BAl en is de meest oostelijk ge-
1egen site van de tot nu toe bekende sites

íg:e±:e|d£r6=fi¥=;:2mé:ïÏ=pg:1:r;pte3n
oosten van Geldrop 3-3 (Deeben 1996: fig.
64, 1997: 114). De grem met Geldrop 3-3
wordt gevormd door een vondstloze zone
met een minimale breedte van 1.5 in; de
grens tussen beide sites is getrokken door
de 533-gridcellen (fig. 146). Geldrop 34 is
in 1961 onderzocht in de werkputten 14 en
15a (Deeben 1995: fig. 27); gezamenlijk be-

:i:£dme2Tzrápäeft:=äïmo:=Ï#it;=ie
site zijn in de jaren 1960 nog twee vakken
(no. 30 en 33) gegraven en die hebben voor
zover bekend geen vondsten opgeleverd
(fig. 146). Een gedeelte van de archeologi-
sche gegevens uit Geldrop 34 is door J.-G.
Rozoy in 1978 in het kort beschreven (Ro-
zoy 1978: 40, P1. 13 no. 39) cm in 1985 door

:::ït=reËïriï:vtïriï(eD=:=tf;33ïrip-
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In paragraaf 11.1 wordt eerst inge-
gaan op de archeologische gegevens die tij-
dens het onderzoek in 1961 en 1986 zijn
verzameld. In 11.2 wordt de opbouw van
de ondergrond en de stratigrafische positie
van de vondsten besproken. In paragraaf
11.4 wordt de horizontale verspreiding van
de vondsten geanalyseerd. In paragraaf
11.5 wordt getracht om de site te dateren,
waamain11.6eenconclusievolgt.4

11.1 De fomatie van de archeologische ge-
8evens
Op de opgravingsplattegrond uit 1961
staan 579 vondsten ingetekend, hiervan
zijn517vondstenbewaardgebleven.5De
vondsten bestaan uit vuurstenen artefacten,
fragmenten oker, zandsteen en een frag-
ment bot. De verblijfplaats van de 62 ont-
brekende vondsten is onbekend; waar-
schijnhjk zijn de vondsten tijdens of na de
opgraving verloren gegaan. Van de 517 be-
schikbare vondsten heeft 34.8 % geen
vondstnummer. Sommige vondsten als
oker, zandsteen en bot hebben geen vondst-
nummer, op de opgravingstekering staan
die aangegeven met een aantekening of in

Sinds 1 januari 1997 liggen de sites in de gemeente Heeze-Leende.
De coördinaat van Geldrop 34 is 163.446 x 378.188.
Een samenvatting van de scriptíe is in 1988 verschenen in een bundel onder redactie van Marcel Otte over
het laat-Paleolithicum van noordwest Europa (Deeben 1988). Een gedeelte van de scriptie uit 1985 is voor
dít artikel omgewerkt en bijgesteld
Het onderzoek werd gesteund door de Stichting voor Ardeologisch Chderzoek, die wordt gesubsidieerd
door de Nederlandse Chgarisatie voor Wetenschappehjk Chderzoek Q\!WO). Dit artikel kon niet
gerealiseerd worden zonder de hulp van Pieter Dijkstm (Véldhoven) die de tekening van de vondsten
vervaardigde. Jan Groels (Best) fotografeerde de vondsten Liesbeth Theunissen (R0B) tekende met een
nieuwe versie van Autocad de verspreidíngsplattegronden en Willeke Boeken (ROB) bewerkte de
profieltekeningen.
Het gaat hierbij om de vondstnummers 4596 - 4942, in inkt geregistreerd als Ge '61-11144707.
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Figuur l46 Geldrop 34: Fre-
quentieljjnen van het totaal
aantal vondsten en de aan-

| 53, |532|533|534 |535|536|537|538|539| 540           =e|=6nodnïÈÏÏ:Ëdg:äi::|Tee.t

een kleur. De ongenummerde vuurstmen
artefacten zijn klein van formaat, ruim 88 °/o
is kleiner dan 16 mm (fig. 147). Typologisch
zijn de ongenummerde artefacten vooral af-
slagen (81.6% ).

Grondsporen zijn er blijkens de op-
gravingsplattegrond en profieltekeningen
niet aangetroffen. In 1961 zijn er vier profie-
len getekend; twee zuid-noord en twee
oost-west profielen (fig. 148). Uit de zuid-
noord profielen blijkt dat de site aan de
zuid- en aan de noordkant (fig. 149 A enB)

tot in de C-horizont verstoord is. Desalniet-
temín is in 1986 aan de zuidkant nog een
proefsleuf gegraven (fig. 146). In de proef-
sleuf, waarvan de ondergrond ook groten-
deels verstoord was, zijn geen vondsten
aangetroffen. Het profiel van de zuidwand
(102-gridcellen) van de proefsleuf (fig. 148)
is getekend en weergegeven in figuur 151.

De site is niet absoluut gedateerd en
er is ook geen materiaal voorhanden die
zo'ndateringmogehjkmaakt.L

1        In een artikel over de "Ahrensburg sit6" van Geldrop (Wouters l983), stelt wouters (1983:118) dat Geldrop
34 (G. H14) niets met de reeks Geldrop-sites te maken heeft, maar bestaat uit een reeks
oppervlaktevondsten uit de omgeving. Gezien de aanwezigheid van een opgravingsplattegrond met
bijbehorende genummerde artefacten, profieltekeningen, de typc>logische homogeniteit van de vondsten
alsmede de homogeniteit van het gebruikte vuumteen waarvan een groot gedeelte past, moet Wouters zijn
condusie op een misverstand berusten.
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Figuur 147 Geldi`op 34: Verhoudíng tussen de lengte van de genummerde en ongenummerde arte-
facten.

-J -
(J

--

J

profiel-oionzicht

11nl

1531153215331534153515361537153815391540           FiB:ï:Ïe:£Ëe°]:n:4:Lï8-

5



ARCH£oLOGJ£, No.9, 199

|                     533-104                  |                         533-105              |                       533-106               | 533-107               |                     533-108                  |                       533-109                |                         533-110
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Figuur 149  Geldrop 34: A. zuid-noord profiel 1angs de oostkant van de 533 gridcellen; 8. zrid-noord
profiel langs de oostkant van de 537 gridceuen. I.egenda: 1. veBtoord, 2. humeuze laag, 3. stuifzand,
4. A2-horizont, 5. B-horizont, 6. B/ C-horizont, 7. C-horizont, 8. ÜzerconcTeties, 9. vondst.

11.2 De stratigrafie
De zuid-noord profielen (fig. 149 A en 8) la-
ten zien dat de site aan de noord- en zuid-
kant emstig verstoord is. Beide verstorin-
gen reiken tot in de C-horizont van de haar-
podsolgrond. De verstoring aan de zuid-
kant is veroorzaakt door een zandweg die
ook in de proefsleuf van 1986 is gevonden.
De verstoring aan de noordkant heeft ver-
moedelijk eenzelfde oorsprong, waarschijn-
1ijk veroorzaakt door een reeks karren-
sporen die later weer met stuifzand zijn op-
gevuld.ï Het centrale gedeelte van de site
toont een intacte haarpodsolgrond die is af-
gedekt door een laag stuifzand met een
maximale dikte van 30 tot 40 cm (fig. 150).
De podsolgrond is gevomd in leemarm
dekzand dat is gelegm op een pakket le-

mig zand dat aan de bovenkant oranje tot
rood gekleurd is (fig. 151). De bovenkant
van het lemige dekzand vertoont een grillig
verloop, van 22.20 m +NAP in het westem
(gridcel 533-102) tot ca. 22.75 m +NAP in
het oosten (537-102) (fig. 151). Een overeen-
komstig verloop van de top van het lemige
dekzand is vastgesteld voor de site Gel-
drop 3-3 (Deeben 1997: 38). Het lemige dek-
zand wordt onderbroken door een
kuilvormige en twee erLigszins trechtervor-
mige sporen. Vermoedelijk zijn deze onder-
brekingen het gevolg van bomen die er
later gegroeid hebbm, het kuilvorrnige
spoor kan het gevolg zijn van een boomval.
Sporen van een Usselo-bodem zijn rúet in
het profiel -getroffen.

1       Dit kon niet meer gecontroleerd worden omdat dit gedeelte van het terr\ein door de aanleg van een
aardgasleiding sterk verstoord is.
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Figuur 150  Geldrop 34: oost-west profiel 1angs de 108 gridceuen. L:genda: 1. humeuze laag, 2. stuif-
zand, 3. A2-horizont, 4. BLhorizont, 5. B/C-horizont, 6. C-horizont, 7. Ëzerconcreties, 8. vondst.

Figuur 151  Geldi`op 34: west®ost piofiel 1angs de 102 gridceuen. Legenda: 1. verstoord, 2. verstoord
en karienspomn, 3. dekzand, 4. Ë.zemoncmties, 5. lemig dekzand.

Helaas ontbreekt in de profielen
van 1961 Ínformatie over de positie van het
lemige dekzand. Hierdoor is het niet een-
voudig om de profielen uit 1961 te koppe-
1en aan het profiel uit 1986. Uitgaande van
de verstoringen aan de zuidzijde van de
site en het rúveau van de ijzerconcreties in
het dekzand (fig. 149) lijkt een NAP-hoogte
van 22.90 m voor de nullijn in de profielen
van figuur 149 en 150 een reële schatting.

De vondsten bevinden zich blijkms
de profieltekening op twee niveaus (figuur
149). Het eerste niveau bestaat uit een ge-
ring aantal (n=3) vondstm in de A2- en 8-
horizont. Het tweede niveau bestaat uit 15

vondsten in het grijsgele zand van de C-ho-
rizont; de vondsten zijn gelegen j.uist boven
of tussen de ijzerconcreties in het dekzand,
20 cm of dieper onder de B-horizont.

Een vertaling van de positie van de
vondsten naar NAP-waarden geeft voor de
vondsten in de A2- en B-horizont een hoog-
te tussen 23.10 en 22.90 m +NAP en voor de
vondsten in de C-horizont stn hoogte tus-
sen 22.70 en 22.40 m +NAP. De vondsten
uit de A- en B-horizont worden rúet tot de

==l:::psiïeflgí::kge=:'si=ä=h:=n®bá,.
vijftal artefacten die door de hgging in de
A- of B-horizont van kleur zijn veranderd.

1       De NAP-hoogte van deze vondsten (23.10-22.90 m +NAP) vertoont ®n sterke overeenkomst met de
vondsten uit Geldrop 3i3, het vondstrúveau in die site ligt tussen 23.20 en 22.80 m +NAP (Deeben 1997:37).

7
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11.3 De materiële resten
Met uitzondering van de vijf artefacten die
aan een andere site worden toegeschreven,
omvat het assemblage 512 vondsten. De
vondsten bestaan uit 495 vuurstenen arte-
facten, 13 fragmenten oker, 3 stuks zand-
steen en één stukje bot (tabel 88).

Ruim 98.9% van het vuursteenmate-
riaal waarvan de vuursteensoort bepaald
kon worden (tabel 89), is donker van kleur

PFVPL N %
Brok 232834322482 5.0
Deoortjfjatie artefaict 6.1
Kemvemieuwingsstuk 7.4
"stag 70.5
Kling 10.5
StekemfsLag 0.
TOTAü 457 99.9
Overige m aterialm ïïïïïïïï+ïïï

E„t 1

brok oker 5
brok fij nkorre lige 2andsteen 3

TCÉaal 9
TOTAm 512

510 517/531 onbepaald
N N N

Spb 1 1 0
Boor 0 1 0
Steker 0 3 1

Conblnatiewerktuú 0 2 0
Schrabl.u 2 9 3
Ceneeoucheerde artehct 0 13 2
TOGnl 3 29 6

E'rok 0 19 4
Decortificatie aitefac( 0 24 4
Kemvemiüwingsstuk 1 30 3
Afsla9 1 296 25
Kllno 0 46 2
Sük®rafslag 0 2 0
Totaal 2 417 38

Tabel 89  Geldrop 34: verdeling van de catego-
rieën artefacten mar vuumteensoor[en (510 =
Maas-vuursteen, 517/531 = zwartbrurie en
zwartgrí|.ze vuuisteen en onbepaald).

die varieert van donkerbruin, zwartbmín
(vuursteensoort 531) tot zwartgrijs (vuur-
stecmsoort 517). De donkere vuursteensoort
heeft een zeer dichte, homogene fijnkorreli-
ge structuur met spaarzame cirkelvormige
verontreinigingen met dezelfde fijnkoneli-
ge structuur. Enkele artefacten bevatten
grijze, bandvomige, grofkorrelige veront-
reirúgingen. De vuursteen bezit aan de bui-
tenkant een dikke laag cortex met diktm
tot 26 mm (fig. 157 no. 1,2, 5 en 6). Bij het
passen van de artefacten bleek het onder-
scheid tussen vuursteensoort 517 en 531 in

g:áee:iegmÉtpË=ïg|bËeË:disïrruinb:eäf-
zwartgrijze kleur van een artefact bleek af-
hankelijk te zijn van de plaats van het arte-
fact in de oorspronkelijke knol. Opgemerkt
dient te worden dat sommige exemplaren
van beide soortm rode stippen en streep).es

=:°snËïkmakteristiekvmobourg

Tabel 88 Geldrop 34: Typologische samenstel-
1Íng vm het as#mblage.

1       In tabel 89 zijn beide soorten dan ook ondergebracht onder de 'soort' 517/531.
2       In het vervolg van de tekst wordt de 517/531-vuursteen aangedrid als bruinzwarte vuursteen.

8
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Figuur 152  Geldrop 3J1: 1 Gravette-spits, 2 b-
spits, 34 en 8-15 korte eíndschrabbeB, 5 dubbe-
1e eridschrabber, 6-71ange eíndséhrabbeis.
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Complet Gebroken
Splts 0 2
BCM,r 0 1

Steker 3 1

Comblnatlewerktulg 2 0
Schrabber 7 7
Geretoucheerd artehct 9 6
Totial 21 17

Tabel 90  Geldmp 34: verdelíng van werktui-
gen naar compleet en gebroken.

Slechts vijf artefacten zijn vervaar-
digd üt de zgn. Maasvuurstem (soort 510);
deze artefactm zijn geel of grijs van kleur;
hierbij valt het op dat het voomamelijk
werktuigen zijn (tabel 89). Wamschijnlijk
zijn deze artefacten elders vervaardigd en
kantLen-klaar meegebracht.

Het vuursteen heeft nauwelijks
blootgestaan aan kleurveranderingen of pa-
tinering. Vermoedelijk is de nederzetting
na het verlaten relatief snel met dekzand af-
gedekt. Opvallend is dat het dekzand als
harde korsten op de artefacten vastgekoekt
zit. De belangrijkste kleur- en structuurver-
anderingen van de vuursteen zijn rúet van
post-depositionele oorsprong, een bos-
brand ritgesloten, maar zijn veroorzaakt
door verhitting tijdms het gebmik van de
nederzetting. Door verhitting is de struc-
tuur van verschíllende vuurstenen artefac-

Onverbrand Verbrand
Spl6 2 0
lmr 1 0
Steker 4 0
Combinat!ewerktulg 2 0
Schrabber 7 7
GeretDuch eerde artetict 9 6
Totaal 25 13

Brok 9 14
Decortificatie artehct 18 10
Kemvemjeuwingssdk 27 7
Aklag 217 105
KIlng 42 6
Stekemfi5lag 2 0
Totial 315 142

Tabel 91  Geldmp 34: verdelíng van de artefac-
ten naar onverbrand en verbrand.

10

ten veranderd van glasachtig tot craquelé,
de kleur van grijs tot wit @v. fig. 157 no. 5).
Door de kleur- en structuurveranderingen
kon van 8.8% (n=44) van de artefacten de
vuursteensoort niet meer bepaald worden
(tabel 89).

De groep werktuigen vormt 9% van
het totaal aantal vondsten, het afval 89.2 %
en de overige materialen 1.8°/o . De werktui-
gen bestaan uit zeven categorieën, zes zijn
vervaardigd van vuursteen, de zevende
omvat acht fragmenten oker met slijpspo-
ren. Bij de werktuigm overheersm de ove-
rige geretoucheerde artefacten met 15
artefacten. Van de 12 geretoucheerde afsla-
gen zijn er vier exemplaren gebroken (tabel
90) en evenveel verbrand (tabel 91). De
lengte van de complete geretoucheerde af-
slagen varieert van 10 tot 26 mm (gemiddel-
de 18.1 mm s=5.8), de breedte van s tot 23
mm (gemiddelde 15.1 mm, s=6.2) en de dik-
te van 2 tot 6 mm (gemiddelde 3.75 mm,
s=1.5). De mate van retouchering verschilt
onderling sterk, van een intensieve steile re-
touche tot een sporadische retouchering
van de randen. Beide geretoucheerde k]Ín-
gen zijn gebroken m verbrand. Het ene
fragment is een uiteínde met een steile re-
touche van vuursteen met een dikke laag
cortex (fig. 153 no. 10). Het andere frag-
ment is het distale gedeelte van een klíng,
hiervan is slechts de rand geretoucheerd
(fig 153 no. 8). Het geretoucheerde kemver-
nieuwingsstuk van 48 bij 36 bij 22 mm (fig.
153 no. 9) is gebroken en vervaardigd uit
zwartgrijze vuursteen met grijze verontrei-
ni8Ín8-.

In aantal de tweede grootste catego-
rie zijn de schrabbers. De 14 schrabbers zijn
typologisch nader in te delen in 13 enkel-

Fíguur 153 Geldrop 34: 1 aíslagboor, 2-3 ra-ste-
kers, 4 beksteker, 5 meervoudige steker, 6-7
combínatiewerktuigen, 8 en 10 geretoudeerde
klíngen, 9 gemtoudeerd kemvemieuwíngs-
stuk, 11-12 en 14 klingen met gebruiksretouche,
13 af§1ag met gebrujksietoude.
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voudige en een dubbele (tabel 88). De dub-
bele eindschrabber (fig. 152 no. 5) en twee
lange eindschrabbers (fig. 152 no. 6 en 7)
zijn vervaardigd van klingen (tabel 92). De
twee laatstgenoemde zijn respectievelijk uit
een geelgríjze en een grijze vuursteen ver-
vaardigd (tabel 89). De klingschrabber (fig.
152 no. 7) is door de hitte van vuur bescha-
digd, de beschadigingen bestaan uit potlids
en een gedeeltelijk gebroken schrabberkap.

lYpe ru!n9 •T= MdÈrmm.sL Emk Totil
Srit=SkhraEbEk"Sdkertbihin.weimigDiversewerkdig 2 0 0 0 2

3 6 4 0 13
0 1 0 0 1

2 1 0 1 4
0 1 0 1 2
9 23 5 0 3

Totaal 16 32 9 2 59

Tabel 92  Geldiop 34: herleidjng gebruikte en
geretoudeerde artefacten tot halfpro ducten.

De dubbele eindschrabber (fig. 152
no. 5), vervaardigd van brujnzwarte vuur-
steen, vertoont ook langs beide randen re-
touche waarbij een gedeelte van de
retouche invers is aangebracht. Deze, door
het vuur aangetaste schrabber is intensief
gebruikt. De zijkantm zijn door gebnrik
sterk afgesleten, de distale, brede schrabber-
kap heeft op de werkkant afrondingen en
polijstsporen. Het is niet onwaarschijnlijk
dat de inverse retouche is aangebracht voor
de schachting van dit artefact. In geval van
schachting wordt de functie van de proxi-
male schrabberkap onduidehjk. Een andere
mogelijkheid is dat de retouche is aange-
bracht om de hanteerbaarheid te verbete-
ren, door een gedeelte van de scheipe rand
te verwijderen. De overige 11 schrabbers
(fig. 152 no. 34, 8-15) zijn korte eindschrabL
bers die vervaardigd zijn van afslagen of
kemvemieuwingsstukkm (tabel 92). Acht
exemplaren zijn gemaakt van de bruínzwm-
te vuursteen. Detemínatie van de vuur-
steensoort is door calcinering bij drie
schrabbers rúet mür mogelijk (tabel 89). Ze-
ven van de veertien schrabbers zíjn gebro-

12

ken (tabel 90). Breuk is in twee gevallen ver-
oorzaakt door verbranding. Ruim 64% van
de schrabbers bezit cortex. Deze zijn alle
vervaardigd uit de bruinzwarte vuursteen-
soort. De lengte van de schrabbers vertoont
een relatief grote variatiebreedte van 23 tot
71 mm (gemiddelde 38.7 mm s=15.5) waar-
voor de verschillende halfproducten (kling,
afslag ed.) (tabel 92) alsmede de fase in het
gebruik, en het aantal malen dat de schrab-
berkap vernieuwd werd, verantwoordelijk
zijn. De breedte en dikte van de gebroken
schrabbers (gemiddeld 22.1 mm, s=3.8 en
gemiddeld 7.4 mnb sÜ.9) en complete
schrabbers (gemiddeld 24.7 mm, s=4.3 en
gemiddeld 7.9 mnb s=1.9) vertonen onder-
ling weinig variatie. De spreiding van de
breedte en dikte van gebroken schrabbers
is geringer dan die van complete schrab-
bers.

In totaal zijn vier stekers gevonden,
waarvan één exemplaar slühts door een te-
kening bekend is (fig. 153 no. 2). Het is een
gebroken retouche/afslag steker (RA-ste-
ker) met veel cortex. De overige exempla-
ren zijn compleet. Een tweede RA-steker,
vervaardigd van een afslag, vertoont eve-
neens een hoog percentage cortex (fig. 153
no. 3, zie ook fig. 154 no. 6). De overige ste-
kers zijn te benoemen als een beksteker
(fig. 153 no. 4) en een meervoudige steker
(fig. 153 no. 5). De meervoudige steker
wordt gevomd door em RA-steker en een
beksteker. Alle stekers zijn vervaardigd uit
de bnrinzwarte vuurstecmsoort. Verbrande
stekers zijn rúet aanwezig (tabel 91).

h de site zijn twee spitsen gevon-
den. Een Gravette spits met een lengte van
43 mm (fig. 152 no. 1). De rechterzijde van
de spits is door een steile retouche afge-
stompt, de linkerkant van de basis vertoont
gedeeltelijk inverse retouche. De uit gri7.s
gevlekte vuurstem vervaardigde spits is ge-
broken. De top is, waarschijnlijk tijdens ge-
bnri]g gebroken. De steil geretoucheerde
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Figuu 15¢  Geldrop 34: 14 oker met poljjstsporen, 5 passende afslag en boor, 6 steker met passende
stekerafslag, 7-10 passende artefacten.
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:i:eoásn:"--iä::egvgegbeï+kk:::t=u¥:|
Een tweede spits met een lengte van 44 mm
is een b-spits (fig. 152 no. 2). Deze spits is
vervaardigd uit de bmínzwarte vuursteen-
soort. Door middel van een steile retouche
heeft men een gedeelte van de klïngrand
verwijderd. Ook van deze spits is de top ge-
broken.

De twee combinatiewerktuigen zijn
uit bruínzwarte vuursteen vervaardigd. De
ene een bestaat uit een combinatie van een
schrabber en RA-steker (fig. 153 no. 6) op
een natuurlijk splijtstuk. Het is een relatief
groot artefact (53 bij 50 bij 13 mm) waarvan
de schrabberkap sterke slijtage vertoont.
Het andere exemplaar is een combinatie
van een AA-steker en een boor (fig. 153 no.
7).

Er is slechts één boor gevonden,
deze is aangebracht op een afslag (fig. 153
no. 1). De breedte van de werkkant, het tot
boor geretoucheerde gedeelte, verloopt van
25 tot 10 mm. Waarschijnlijk is de top van
de boor tijdens het gebruik gebroken op
een plaats waar de vuursteen door indrin-
gende cortex verontreinigd is.

De gevonden rode oker kan in een
harde, grofkorrelige, min of meer donker-
bruine soort (n=9) en een zachte, fijnkorreli-
ge, rode soort (n=4) onderverdeeld wor-
den. De 13 fragmenten wegen gezaimenlijk
66.5 gram De meeste brokjes zijn kleiner
dan 20 mm en lichter dan 5 gram (fig. 158),
slechts twee zijn groter (fig. 156 no. 1 en 2),
en wegen 11.1 en 22.2 gram. Enkele stukT
ken vertonen slijpsporen (fig. 154 no. 1-4);

vijf fragmenten met slijpsporen konden

=o5f3-grïeË::tï#:Ëe=ïkkv=?ïhl:.-5
de, oölithische bruine soort. De passende
stukken zijn zeer waarschijnlijk tijdens het
gebruik gebroken, de passingen konden
pas verricht worden nadat het aangekoekte
gele zand was verwijderd. Twee fragmen-
ten van de zachtere, rode soort (fig. 154 no.
3 en 4) vertonen eveneens slijpsporen en
zijn naar de vorm te oordelen van hetzelfde
stuk afkomstig. Op de cortex van een aan-
tal vuurstenen artefacten zijn sporen van
rode oker aangetroffen ®v. fig.157 no. 6).

Het vuurstenen afval omvat zes catego-
rieën (tabel 88). De afslagen vertegenwoor-
digen met 322 artefacten (70.5 °/o ) de
grootste categorie. Van deze afslagen verto-
nen 11 exemplaren afsplinteringen ('ge-
bruik') vm de randen.

De tweede categorie zijn de klingen
met 48 stuks (10.5%), waarvan er 23 gebro-
ken zijn. Zes klingen vertonen afsplinterin-
gen van de randen. Hiertoe behoort ook
een kling met een lengte van 10 cm die ver-
vaardigd is uit de bruinzwarte vuursteen
en het grootste artefact is uit het totale
vondstcomplex (fig. 153 no. 11). De lengte
van de complete klingen varieert van 22 tot
100 mm. De meeste klingen (n=11) komen
voor in de klasse van 21-30 mm. De gemid-
delde lengte van ¢e 'gebruikte' klingen be-
draagt 50.7 mm met een relatief grote
ding om het gemiddelde (s=27.6 mm).

sJ:j:1-

gemiddelde lengte van de complete klin-
gen zonder gebruiksretouche is 30.7 mm

1        Wouters (1983: 117) twijfelt aan de herkomst van deze spíts. Volgens zijn waamemingen werd deze spits
als losse vondst op concentratie Geldrop 1 gevonden De spits bezit het vondstnummer 4788 dat later is
omgezet in een inktnummer. Dit nummer correspondeert met een artefact dat op de opgravingstekerhg
als spits is gedetermineerd. Aangezien er slechts twee spítsen bij het opgegraven materiaal aanwezíg zíjn en
beíde met een vondstnummer op de opgravingstekening voorkomen, n®m ik aan dat deze spits uit de site
Geldrop 34 afkormtíg Ís.

2       Het gemiddelde gewicht vanoker bedmagt 5.1 gr, na het passen6.7 gr.
3        De gemiddelde breedte bedraagt 23.7 mm (s=12.8), de díkte 4.5 mm (s=2.3).

14
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Figuur 155  Geldrop 34: 1 decortificatie arte-
fact, 2 sdrabber met passende geretoudeerde
afslag, 3 en 5 klíngen met gebruiksietouche, 4
passende kemvemieuwíngsstukken, 6-13 klín-
gen en kemvemieuwhgsstukken.
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(s=7.6).ïCortexkomtrelatiefveelvuldig
(47.9%) voor op zowel gebroken als comple-
te klingen, waarvan verschillende met een
hoog bedekkingspercentage ®v. fig. 155
no. 1 en fig. 157 no. 5). Dit zou er op kun-
nen wijzen dat vanaf het begín van de be-
werking van de ruwe vuursteen klingen
werden afgeslagen. Breuk bij klingen zal
dan ook voomamelijk samenhangen met
de herkomst van de buitenkant van de
vuursteenknol. Het onregelmatige opper-
vlak en de in de vuursteen dringende cor-
tex zijn vaak oorzaak van breuk.
Verbranding door vuur is slfthts zelden de
oorzaakvanbreukgeweest.2

De categorie kemvemieuwingsstuk-
ken is met 34 artefacten vertegenwoordigd.
Vier vertonen zogenaamde gebruiksretou-
che. Behalve kemvemieuwingsstukken zijn
dstortificatie-artefacten (tabel 88) de enige

:tri=íac=edï=:=d.3PHr:tpä?;:ekve=v=rTr-
nieuwingsstuk met een 76-100% cortex
bedekking is als een brok uit een vuursteen-
knol gebroken (fig. 157 no. 2). De overige
kemvemieuwingsstukken zijn 17 maal als
afslagverwijderden16maalalskling.4Bij-
na de helft van de kemvernieuwingsstuk-
ken bezit cortex, een relatief gering aantal
is verbrand (tabel 91). De term brok refe-
reert hier aan 23 artefacten die niet meer tot
een andere afvalcategorie herleid kunnen
worden. Dit is enerzijds veroorzaakt door
de secundaire inwerking van vuur, ander-

zijds door de structuureigenschappen van
de vuursteen zoals scheuren en de over-
gang van cortex naar vuursteen. Van de 23
brokken zijn er 14 verbrand. 12 exemplaren
(52% ) bezïtten cortex waarvan zes met een
bedekkingsgraad van 76-100% .

De twee stekerafslagen zijn onver-
brand, één exemplaar bezit cortex.

Behalve de eerder genoemde brok-
jes oker bestaan de overige materialen uit
drie fragmenten van fijnkorrelige grijsgele
zandstem waarvan er twee passen. De bü-
tenkant van de passende fragmenten heeft
een glad, bolvormig oppervlak, de scherpe
breukkanten zijn veroorzaakt door de in-
werkíng vm het vuur.

Slechts een klein gecalcineerd frag-
ment bot van enkele vierkante millimeters
omvang is aanwezig (fig. 156 no. 4).

h totaal zijn er 95 vondsten gepast: 88
vuurstenen artefacten, vijf fragmenten oker
en twee van zandsteen. Dit is 18.6% van
alle vondsten; wanneer de vondsten kleiner

£eïpïe°rc=ti¥:r£g.5mtgesIoten,bedraagt
Bij het vuurstecm gaat het om 36 pas-

sende eenheden, waarvan ruim 71 % bestaat
uit twee passende artefacten; het maximale
aantal is zes (fig. 159). In 15 van de 25 geval-
len is de splijting tussen twee artefacten ver-
oorzaakt door inwerking van vuur of door
breuk. Het afslaan van artefacten is de be-
1angrijkste oorzaak in de samenstellingen

De gemiddelde breedte bedraagt 12.5 mm (s=3.0), de dikte 3.4 mm (s=1.2 mm).
Een X2-toets van het verbrande en onverbrande afval geeft aan dat er tussen de categorieën een significant
verschil aanwezig is 0(2=20.548, df=5, significantie 0.001). Flingen (verwacht 14.9, aanwezíg 6) en
kernverrieuwingsstukken (verwacht 10.6, aanwezig 7) zijn minder vaak verbrand dan verwacht.
De decortificatie-artefacten zijn artefacten met een bedekkingspercentage van 76-100% of artefacten die
vonedig rit cortex bestaan. Deze zijn in Geldrop 34 onder te verdelen in: 22 afslagen, vijf klingen en een
kernvemieuwingEstuk.
De verschillende grondvormen zijn er de oorzaak van dat er een relatief grote spreidíng is rond de
gerriddelde afmetingen: de gemiddelde lengte van kemvemieuwingsstukken bedraagt 30.6 mm (s=11.8
mm), de breedte 23.8 mm (s=12.8) en dikte 7.4 mm (s=3 mm).
De percentages voor de vuuistenen artefacten bedragen voor het gehele assemblage van vuuistenen
artefacten 17.69/o, voor de artefacten groter dan 10 mm 22.49/o .
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Figuur 156  Geldrop 34: 1 oker met sljj.psporen (ca. 1;x ware grootte), 2 oker met slíjpsporen (ca.
2,25x ware grootte), 3 oker met slijpsporen (ca. 1,25x ware grootte), 4 verbrand bot (ca. 3x wam groot-
te), 5ú passende vuurstenen artefacten.

17



ARCHEoi,oGJ£, No.9, 1999

AJgeslagen GebToken Verbrand
Splti 0 0 0
BCN,r 1 0 0
Steke, 1 0 0
Combinati~rktuig 0 0 0
S€rirabber 0 2 3
Geretoucrieerde artefact 1 2 0
Totaal 3 4 3

Brok 2 1 3
Decofflicatje ar(efact 3 0 2
Kemvemleuwlngsstuk 9 3 2
„s]ag 26 6 6
Kling 11 0 3
Stekerafslag 1 0 0
Totaal 52 10 16

Tabel 93 Geldiop 34: voorkomen van vemdíl-
lende categorieën vuurstenen artefacten naar
b-eúkÍnrefittings.

van 3 tot 6 artefacten. De passende vuurste-
nen artefacten omvatten 10 werktuigen en
78 stuks afval (tabel 93). Vijf van de zeven

áaie.?oBï,=tw=rË¥s=enk==tg;::s==,or-
waarbij brokken, kemvemieuwingsstukken
en klingen vaker dan verwacht. h tabel 93
zijn de typen breuk van de verschillende
passende categorieën vuurstenen artefacten
aangegeven. Breuk door het afslaan komt
het vaakst (62.5°/o) voor, gevolgd door ver-
branding(21.6°/o)engebroken(i5.9°/o).2
Tussen de werktuigen en het afval blijkt er
een significant verschil aanwezig naar type
breuk (X2=6.392, df=2, significmtie=
0.0351); werktuigen zijn vaker dan ver-
wacht gebroken en verbrand. Het aantal

;:::a::#g:iïta(86:Ë)¥erktuigm(3)Éla-

Breuk door verbranding komt 19
maäl voor. Bij de werktuigen zijn het uit-
sluitend schrabbers (fig. 152 no. 12 en 15).
Bij het passende verbrande afval overheer-
sm de afshgen (tabel 93); het gaat om sa-
menstellingen van maxímaal twee afslagen.
Bij de brokken, dc*ortificatie-artefacten pas-
sen meerdere verbrande brokken op elkaar
(fig. 154 no. 8 en 10). Waarschijnlijk is de re-
latief grote dikte van de artefacten verant-
woordelijk voor de differentiële lempera-
tuurinwerking waardoor meerdere frag-
menten uit het oppervlak zijn gebroken
(spflJJ!.#g) (Stráhler & Strahler 1973:265).

De gebroken passende werktuigen
bestaan uit schrabbers en geretoucheerde
artefacten. De breuk bij de werktuigen lijkt
vooral veroorzaakt door bewerking. Figuur
152 no. 9 toont een schrabber waarvan bij
de bewerking, mogeüjk vemieuwing, de
schrabberkap cm het tegenoverhggende uit-
einde gebroken is. Daamaast is een gebro-
ken eindschrabber aanwezig waaraan een
geretoucheerde afslag past (fig. 155 no. 2).
De breuk tussen beide artefacten is typisch,
in die zín dat deze is ontstaan door het
'dubbelslaan' van de schrabber. Een type
breuk dat optreedt bij bewerking volgens
de contre{oupe methode (Wouters
1984:95, Van Grunsven 1987:47) van het
halfproduct tot eíndschrabber of bij ver-
rieuwing van de schrabberkap (Brézi]lon
1968;Cheyrier1949).4Eengebrokengere-
toucheerde afslag is onderdeel van een
kemvemieuwingsstuk; waarschijnlijk is dit

Dit is indusief de oker met slijpsporen.
Bij de beschrijving van de passende artefacten wordt dezx3lfde methode gebruikt als bij de eerder
beschreven sites uit Geldrop. Zie ook Cziffila (1986, 1990).
Voor de X2(chi-kwadraatLmethode is gebruik gemaakt van het computerprogramma Fisher 3.0 dat ook
geschikt is voor steekproeven met geringe aantallen (Vèrbeek en KDoonenberg 1990). Bij de toepassing van
de X2-methode wordt hier aangenomen dat wanneer de (geschatte) significantie kleiner is dan 0.1, de
waargenomen verschillen significant zijn
Een gevolg van het dubbelslaan kan zijn dat op de plaats van het breukvlak op de dorsale zijde van het
artefact kleine splinters afspringen die gemakkelijk als gebruiksretouche ge.hterpreteerd kunnen worden.
Hetzelfde verschijnsel is vastgesteld ín de site Geldrop 3-2 0ost (Deeben 1996: 46, figuur 83).

18
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Figuur 157  Geldmp 34: 15 passende vuurstenen artefacten, 6 fragment cortex met krassen en oker-
sporen (ca. 1,5x ware grootte).
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artefact eveneens tijdens de bewerking ge-
broken.

Bij het afval zijn er 10 gebroken arte-
facten die passen. Een afslag en twee kem-
vemieuwingsstukken zijn na passing
onderdeel van em werktuig. Bij het overige
passende gebroken afval is de breuk ver-
moedelijk ontstaan tijdms het afslaan van
artefacten van een kem, bijvoorbeeld op
plaatsen waar de vuursteen verontreinigd
is door insluitsels en door oneffenheden
aan de britenkant van de vuursteen en in
de steen dringende cortex. Bij de afgeslagen
passende artefacten zijn drie werktuigen
aanwezig (tabel 93). Bij een steker werd de
werkkant vernieuwd door middel van een
stekerafslag (fig. 154 no. 6). De afslagboor,
die op een afslag past, is het enige artefact
dat na het afslaan gemodificeerd is (fig. 154
no. 5). Alle afgeslagen passende werktui-
gen zijn met cortex bedekt. De steensamen-
stellingen waarvan werktuigen deel rit-
maken bestaan uit niet meer dan twee arte-
facten, met uitzondering van een samenstel-
ling met een geretoucheerd kemvemieuw-
ingsstuk. Dit artefact is onderdeel van een
samenstelling van 4 artefacten (fig. 154 no.
9).

Functie- of typenveranderingen Q)v.
verandering van een boor in een steker of
een RA-steker in een AA-steker) zim bij de
werktuigen rLiet vastgesteld.

De passende artefacten waaruit de
productie van artefacten afgeleid kan wor-
den zin vooral afkomstig van de buiten-
kant van vuurstecmknollen. Ruim 65% van
de artefacten bezit cortex, sommige bestaan
geheel uit cortex. Het aandeel van kemver-
nieuwingsstukken in steensamenstellingen
is groot. Het ontbreken van kemen in de ne-
derzetting, het veelvuldig voorkomen van
cortex op artefacten en het gering aantal ar-
tefacten waaruit de afgeslagen samenstellin-

20

Tabel 94 Geldrop 34: oppervlakte van de ver-
spreiding binnen veödíllende frequentielijnen.

gen bestaan (maximaal zes) kan erop wij-
zen dat van stukken vuursteen alleen de
buitenste delen werden bewerkt zonder
een vuursteenknol volledig tot een restkem
te reduceren.

De vijf passende fragmenten van oö-
hthische oker bezitten alle slijpsporen, het-
geen breuk door het slijpen kan indiceren.
Voor het shjpen kunnen vlakke oppervlak-
ken, zoals de fragmenten zandsteen, en
vuurstenen artefacten (bv. schrabbers) zijn
gebruikt. Okersporen zijn op deze materia-
len ffhter niet vastgesteld. Wel zijn ze aan-
wezig op de cortex van sommige vuurste-
nen artefacten, de sporen zijn niet overvloe-
dig en beperken zich tot wat vlekjes en
streepjes.

11.4 Het verspmidingspatroon
ln figuur lffl is de ruimtelijke spreiding
van de artefacten door contourlijnen aange-
geven. Uit het verloop van de contourlijnen
kan opgemaakt worden dat de versprei-
ding zich oorspronkelijk in zuidoostehjke
richting heeft voortgezet. De profielen (fig.
149) laten zien dat de bodem ten noorden
en ten zuiden van de concentratie ver-
stoord is. In het züdoosten is niet alleen de
haarpodsol maar ook een gedeelte van de
C-horizont en het rúveau van de vondsten
verstoord.
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De analytische eenheid van Geldrop

:Ín;=t:ítÉ3vgiïllint;?gvaTne=3dleze
cellen 579 vondsten geborgen. De gemid-

|deenldÉË=:t£e|i;.'6ï:=áes:5eorvceer|3(3=Ë?5C,:2-
De vorm van de verspreiding is cirkelvor-
mig; de vondstdichtheid neemt naar buiten
toe, in een min of meer concentrische vorm

Figuur 158  Geldrop34: Verdeling
van het gewidt van oker.

Figuur 159  Geldmp34: Verdelíng
van het aantal passende artefacten
die voorkomen Ín re¢ffl.#gs (n=36).

af (fig. 160). De meeste vondsten liggen in
de cellen 537-107 m 537-108; beide cellen
bevatten 71 vondsten. Het areaal dat wordt

;ÏiïiË;:;lríe:¥g::-ïetiáe4:,9:Zv=ï2Ë=51
94).

In totaal zijn in de site 46 werktui-
gen aangetroffen; van 35 exemplaren is de

1        De 33 gridcellen omvatten 533-107, 533-108, 534-105 tot en met 534-109, 535-105 tot en met 535-110 en het
onderzochte gebied ten oosten hiervan.

2       De gemiddelde dichtheid met uitzondering van de vondstloze cellen bedraagt l8.7 vondst (s=22.8).
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Figuur 161  Geldrop 34: vempieiding van de
werktuigen a.oven rechts).

:ï=#2w:reËpgpenï:í=qu(emn|ÏíedËeËËï

:#a=|63ve::'räodpeï:aedqeïne:Ë:Ë2e=Vmïtie
tot de passende verbrande artefacten (onder
línks).
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locatie bekend (fig. 161). Gegevens over de
locatie van drie vuurstenen werktuigen en

g:t:cr:tkäa.FD-e-3t5-woeïËrtuTiTgeisïj=Lorv=r-
spreid over 16 gridcellen; de gemiddelde
dichtheid voor het gehele geanalyseerde ge-
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Fíguur 164 Geldrop 34: veHpmidíng van de
werktuigen h relatie tot de geieconstnieerde
vuurhaarden @oven línks).

Hguur 165  Geldrop 34: verbíndingslí|.nen tus-
sen passende werktuigen ®oven rechts).

Figuur 166 Geldrop 34: overzidt van passen-
de artefacten (onder línks).

:::ts=|g):2gesl=tgtel.:e::rË#::6ï:Lq;-
gen in gridcel 537-108. De werktuigen hg-

ïï7Ïee:ts(:j:1::d;4ïi:É=we:ËËkdg¥ï=|Ïl=t

1       De locatie van het gevonden oker is wel op de opgravingsplattegrond aangegeverL maar door het
ontbreken van vondstnummers ís het onbekend waar de fi.agmenten met slijpporen liggen

2       De gemiddelde didtheid bij 46 werktuigen bedraagt l.4 per gridcel. De gemiddelde didtheid met
uitsluiting van de vondstloze ceuen bedraagt bij 35 werktuigen 1.1 per gridcel (s=1,5), bij 46 werktuigen 1.5
per gridcel. De gemiddelde dichtheid in de gridcellen waar werktuigen voorkomen is 2.2 (s=1.5).
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101-200                             201-300                              301400
afstand in cm.

- afgeslagen ] gebroken   E verbrand

op het eerste gezicht een nagenoeg aaneen-
gesloten verspreiding die mín of meer
noord-zuid georiënteerd is (fig. 161 en fig.
162).

De frequentielijn van 1 werktuig
per gridcel ligt vrijwel overal binnen de fre-
quentienjnvan10vondstenperm2,alleen
in het noorden van de site loopt de lijn min
of meer parallel met de lijn van 5 vondstm
per gridcel. De frequentielijn van 3 werktui-

g=Ïgebnïe=#:Pieedt:=e2|:::g|qát-
met 55 vondsten per gridcel af. Het gebied
met een relatief groot aantal werktuigen
perm2valtdussamenmethetareaalwaar
de meeste vondsten zijn gedaan. Een uit-
zondering hierop vomt gridcel 536-106
met 49 vondsten; in deze cel ontbreken
werktuigen.

Grondsporen of bodemverkleurin-
gen die samen zouden kunnen hangen met

Figuu l67 Gel-
drop 34: Vergelíj-
kíng van de lengte
van verbindingslí].-
nen naar type
breuk.

activïteiten of aangebrachte stmcturen zijn
niet vastgesteld. Het hoge percentage ver-
brande vuurstenen artefacten (31.3) is een
aanwijzing dat er in de site oorspronkelijk
een vuurhaard aanwezig is geweest. De lo-
catie van 113 van de 153 verbrande vuurste-
nen artefactm en twee fragmenten
verbrand zandsteen zijn door middel van

::#:ËJ::eteh-ËË:wáireaïi:eiïeäËbï=-
gen waameembaar, een zuidwestelijke in
en rond gridcel 535-106 en een oosteüjke in
en rond gridcel 537-107. Beide concentra-
ties worden gescheiden door de cellen 536-
106 en 536-107; in beide ceuen zijn
respectievelijk slechts 6.3% (n=3) en 7%

ínr=)dy2:eh:::::daem:f¥::£S:Tnvm:=h
combinatie met brandstofresten gevonden,

1       De lo@tie van 40 verbrande artefacten is onbekend.
2        In de gridcellen 535-106 en 537-107 gmt het respectievelijk om 39.39/o (n=11) en 32.4% (n=23) van het totaal
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terwij.l mag worden aangenomen dat die
oorspronkelijk wel aanwezig zijn geweest.

Waarschjnli7.k is de specifieke con-
structie van de vuurhaard a>v. oppervlakte-
haard) en de openheid van het landschap
er de oorzaak van dat de houtskoolresten
door winderosie zijn verdwenen. Dat eoli-
sche processen een belangrijke rol hebben
gespeeld na het verlaten van de nederzet-
ting kan worden afgeleid uit het dikke pak-
ket dekzand dat ter plaatse is afgezet (fig.
149 en 150). Mogehjk weerspiegelen beide
concentraties verbrand steenmateriaal de lo-
caties van verdwenen oppervlaktehaarden.
Het is echter ook mogelijk dat het om
dumps van verbrand materiaal gaat die zijn
gstreëerd door het uitruimen van vuur-
haarden elders; hiervoor hjkt bijvoorbeeld
de kleine opeenhoping in gridcel 535-106 in
aanmerking te komen. Qp grond van een
analyse van etnografische gegevens over

mobiele samenlevingen komt Murray
(1980) tot de conclusie dat in kortstondig,
door jagers-vissers en verzamelaars be-
woonde nederzettingen alleen de vuurhaar-
den worden ritgeruimd die in een woon-
structuur gelegen zijn. De locatie van een
vuurhaard binnen een woning is stabieler
dan daarbuiten (Binford 1983). Verbran-
dingsresten in haarden binnen woonstruc-
turen worden eerder uit de vuurhaard ver-
wijderd en elders gedeponeerd. Aanwijzin-
gen voor een woning ontbreken in de site
Geldrop 34 en op grond van het geringe
aantal vondsten is het waarschijnlijk dat de
bewoning maar van korte duur is geweest.
Op grond hiervan mogen we aannemen
dat de vastgestelde opeenhopingen van ver-
brand vuursteen de locaties van eertijdse
vuurhaarden aangeven die als vertrekpunt
kunnen dienen voor een nadere analyse
van de ruimtelijke organisatie van de site.

51-210                                211400
afstand in cm.

| afgesiagen l gebroken    EEE verbrand
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amtal vondsten.

Fíguur l67 Gel-
drop 34: Af5tan-
den van de verbin-
dingslijnen tussen
passende artefac-
ten naar type
breuk (afgeslagen
= 33, gebroken = 6,
verbrand = 11).
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noonleli]ke clüster zuid"s"jke elusdÈr
N N

Spit5 2 • 0 0
S€hrabber 12 40.0 2 14.3S"e, 0 0 3 21.4
Em, 0 0 2 14.3
Combinatie~ig 0 0 0 0
Ceretoiich®eTd aitelact 8 26.7 7 50.0
Oker mt slüpsporen 8 26.7 0 0
Totaal 30 100.1 14 100.0

Tabel 95  Geldiop 34: absolute en relatieve ver-
delíng van categoríeën werktuigen h het noor-
delËke en zuidwesteljjke duster (de werkkanten
van het combínatiewerktuig zijn respectievelök
bíj boor en steker opgeteld).

Helaas kan de exacte omvang van
de vuurhaarden op basis van verbrande ar-
tefacten rúet pr«ies vastgesteld worden.
Om een anälyse volgens deze methode toch
mogelijk te maken wordt voor de oostelijke

Ï=heaf=c:áep:reqmu2-Ïeáij:i:=:ogrv=br--
aangehouden, voor de zuidwestelijke
haard de lijn van 6 verbrande artefacten per
m2 (fig. 163). Figuu 1631aat zien dat de
passende verbrande artefacten Ín het ooste-
1i]ke vuur alle in of aan de rand van het
vuur gelegen zijn. Bij het zuidwestehjke
vuur zijn er ook een drietal verbindingslij-
nen met het omringende gebied. De oostelij-
ke vuurhaard heeft een diameter van ca. 2

:Ldezuidwestehjkeündimetervml.4
Wanneer we het aldus afgegrensde

vuurhaarden als tütgangspunt nemen en
vergelijken met de nrimtelijke spreidíng
van de werktuigen h figuur 164, dan val-
len twee clusters werktuigen op. Aan de
noordkant van de oosteliike vuurhaard hgt
een concentratie die voomamelijk schrab-
bers m geretoucheerde artefactm bevat. Bij
de zuidwestelijke vuurhaard ligt een con-

centratie met een grotere diversiteit in sa-
menstelling. h de oostelijke vuurhaard ligt
een aantal spitsen, geretoucheerde afslagen
en schrabbers; deze artefacten liggen voor-
namelijk in het noordelijke en oostelijke ge-
deelte. Naar type vertonen de artefacten in
de haard een grote overeenkomst met de
werktuigen ten noorden van het vuur-
haard. Tevens liggen in beide gedeelten
alle fragmenten oker, waarvan een achttal
met slijpsporen. Tussen deze concentratie
en de zuidwestelijke ligt een van het noord-
westen (gridcel 535-109) naar zuidoosten
(gridcel 537-107), gedeeltelijk door de ooste-
lijke vuurhaard verlopende 1 tot 1.5 m bre-
de zone met relatief weinig werktuigm.
l^Íänneer we deze zone beschouwen als de
scheiding tussen twee clusters werktuigem
en de aanwezige categorieën onderling ver-

gteehËT£ïe::*.gT=beï;:stg¥ftham„d::.
in de noordelijke cluster 30 werktuigen aan-
wezig zijn waarbij de schrabbers met 40%
overheersen. h de zuidwestelijke cluster
riggen 14 werktuigen waarbij de diverse ge-
retoucheerde artefacten (50% ) domíneren.

Een vergelijkíng tussen beide clus-
ters laat zien dat geretoucheerde klingen en
afslagen in beide gedeelten aanwezig zijD.
dit geldt evmecms voor schrabbers, hoewel
het aandeel in het noordelijke gedeelte aan-
zienlijk groter is. Spitsen en oker met po-
1ijstsporen aan de ene (noordelijke) kant,
stekers en borm aan de andere (zuidweste-
lijke) kant sluitm elkaar uit. Em X2-analyse
laat zien dat beide clusters significant van
elkaar verschíllen (X2=18.889, df=5, exacte
significantie 0.0005). CP basis van deze
kwalitatieve cm kwantitatieve verschillen
hebben we waarschijnlijk niet alleen te ma-

1       Deze diametem komen overeen met de door Gmenendíjk (1987: 88) opgesomde afmetingen van
opgegiaven laatpaleolithische vuurhaarden in de noordwest Europese laagvlakte,
Hierbij worden de werktuigen die ten noorden en ten oosten van de oostelijke vuurhaard gelegen zijn bij de
noordelijke duster gerekend. Het combinatiewerktuig, schrabberLsteker (fig. 153 no. 6) uít grídcel 539-108
wordt vanwege de excentrische ligging niet meegeteld.
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ken met niimtelijk ge.i.soleerde gedeelten
maar ook met verschfl in uitgevoerde activi-
teiten.

Het gedeelte in het noorden bestaat
vrijwel uitsluitend uit schrabbers, spitsen,
overige geretoucheerde artefacten en oker
met polijstsporen (tabel 95). De daar aanwe-
zige spits en twee lange eindschrabbers zijn
van afwijkende vuursteen vervaardigd, van
deze werktuigen wordt verondersteld dat
ze zijn meegebracht. Alle werktuigen van
de 'afwijkende' vuursteen zijn in dit gedeel-
te van de site gelegen. Aanwijzingen voor
de productie van werktuigen zijn er in dit
gebied niet. Passende gebroken werktuigen
zijn wel aanwezig; het gaat hierbij om twee
verbrande schrabbers (fig. 165 no. 1 en 2)
en twee schrabbers die mogelijk bij de ver-
vaardiging of vemieuwing van de schrab-
berkap gebroken zijn (fig.165 no. 3 en 4).

In het noordelijke gedeelte is een ac-
tiviteit uitgevoerd waarbij vooral schrab-
bers, oker en geretoucheerde artefacten
gebruikt zijn (fig.164). Een activiteit die
met huidbewerking samenhangt is de
meest waarschijnlijke. Oker wordt, behalve
voor decoratie, gebnri]d om in huiden te
wrijven vanwege de conserverende wer-
king. De ijzeroxyde in oker verhoogt de re-
sistentie van huid tegen bacteriën (Keeley
1978:77,1980). Oker wordt dm vooral in de
laatste fase van de huidbewerking ge-
bruikt. Experimentm van Emily Moss
(1983) tonen aan dat oker ook een zeer ef-
fectief middel is bij de reiniging van hui-

á:nópo:e=:;íegr?i=Ï:ïe=stc:Lti='d=ri
van de gevonden fragmenten vertonen
slijpsporen en enkele passende stukkm zijn
een indicatie voor een gebruik ter plaatse.
Informatie over de fase van de htridbewer-
king waarin men de oker gebruikte ont-

breekt. Met het blote oog zijn op de schrab-
bers en geretoucheerde artefacten geen spo-
ren van oker waameembaar. Slijtagesporen
op schrabberkappen die door oker kunnen
zijn veroorzaakt ontbrekm eveneens
(Keeley 1978); sl¢hts één schrabberkap be-
zit een afgeronde en glanzende werkkant
(fig. 152 no. 5). Moss (1983:228) veronder-
stelt dat de afwezÉgheid van slijtagesporen
samen kan hangen met het gebruik van
schrabbers en oker op een vochtige tot nat-
te huid. Slcx:hts een onderzoek van de ge-
bruikssporen kan meer inzicht geven in de
veronderstelde relatie tussen oker en
schrabbers.2Desalnietteminisderuimtelij-
ke relatie tussen schrabbers, geretoucheer-
de artefacten en oker evident; waarschijn-
lijk zijn deze tijdens dezelfde activiteit, de
bewerking van huid gebruikt. De be-
werk(st)er heeft langs de vuurhaard geze-
ten om bijvoorbeeld gebniik te kunnen
maken van het vuur als wamtebron, als
hulpmiddel bij de bewerking of uit sociale
overwegingen, bijvoorbeeld om met andere
mensen te praten. Binford (1983:172) merkt
op dat er een relatie is tussen de locatie van
huidbewerking en de kwantiteit huid. Gro-
te hoeveeH`eden huid worden perifeer ten
opzichte van gebieden met residentiële
(rond de vuurhaard) activiteiten bewerkt.
Kleine hoeveelheden huid worden eerder
in het centmm van de nederzetting be-
werkt, hetgeen in de nederzetting Geldrop
3-4 het geval kan zijn geweest.

De spitsen in dit gedeelte wijzen
waarschijnlijk op een jachtbuit die naar de
nederzetting is gebracht. De spitsen zijn bei-
de gebroken en daardoor vermoedelijk on-
bruikbaar als spits; mogelijk zijn deze
artefacten nog secundair gebruikt. Beide
spitsen zijn afgedankt op de plaats waar
het vuur gelegen is zonder te verbranden.

1       Voor een verdere üteenzetting over het mogelijke gebruik van oker in het paleolithicum en Mesolithicum
zie Odé (1990).

2       De artefacten zijn beschikbaar gesteld aan Tom van der Mast voor een onderzoek naar de gebruikssporen.
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Het gebied in het zuidwesten heeft
een andere artefactensamenstelling (tabel
95). Figuur 164 laat zien dat het merendeel
van de werktuigen als een halve cirkel tus-
sen het oostelijke en het zuidwestelijke
vuur en ten noorden van het laatstgenoem-
de haard gelegen is. Drie geretoucheerde af-
slagen, een geretoucheerd kemvemieuw-
ingsstuk en een schrabber zijn meer ge-
spreid, waarbij het opmerkehjk is dat de
meeste van deze verspreid liggende artefac-
ten verbrand zijn. Alle werktuigen in dit ge-
deelte zijn vervaardigd uit de bminzwarte
vuursteen; figuur 165 geeft aan dat enkele
van deze werktuigen ter plaatse gemaakt of
vernieuwd zijn. CP een boor past een af-
slag (fig. 165 no. 5) en is ter plaatste een
werkkant van een steker vemieuwd (fig.
165 no. 7). Van een geretoucheerd kemver-
nieuwingsstuk, dat onderdeel is van een
meervoudige steensamenstellíng (fig. 165
no. 6) is het door de lengte van de verbín-
dingslijn (zie verder) onzeker of het ter
plaatse geslagen is. De ruimtelijke associa-
tie van boren en stekers in het zuidwestehj-
ke gedeelte is een indicatie voor de bewer-
king van bot m/ of gewei. Op grond van ge-
bruikssporenanalyse wijst Moss (1983:116
e.v.) er op dat een ruimtelijke nabijheid van
stekers en grove boren een indicatie is voor
de bewerking van bot/gewei. De boren uit
deze nederzetting hebbm ook een 'grof' ka-
rakter, dat wil zeggen brede en dikke werk-
kanten (fig. 153 no. 1 en no. 7). De nabije
ligging van de passende stekerafslag en de
op een afslag passende boor zijn een aanwij-
zing dat deze werktuigen de globale locatie
van bot- en/ of geweibewerking aangeven.
In dit gedeelte van de nederzetting ligt ook
een tien centimeter lange kling met afsplin-

afgeslagen gebroken verbrand
kort 3 2 7
middellang 26 2 4
Iang 4 2 0
Zeff lang 0 0 0

Tabel 96  Geldrop 34: aístandsklassen van ver-
bindingslË.nen naar type breuk.

teringen langs de randen (fig. 153 no. 11) en
een schrabber met een onregelmatige werk-
kmt (fig.152 no. 4). Keeley (1978: 75 e.v.)
stelt vast dat overeenkomstige schrabbers
in de nederzetting van Meer (België) op ver-
se huid zijn gebruikt en als flesh!.7!g £ook
ge.hterpreteerd kunnen worden. Het is mo-
gelijk dat zowel de grote kling als de
schrabbergebruiktzijnbijdeslacht.L

Voor een nader inzicht in de ruimtehjke or-
ganisatie en het gebruik van de site ten tij-
de van de bewoning kan ook gebnrik
gemaakt worden van de 50 verbindingslij-
nen tussen passende artefacten (fig. 166). In
het voorgaande is al enkele malen op de
verbindingslijnen ingegaan. In de site Gel-
drop 34 zijn er 33 lijnen die afgeslagen arte-
facten verbinden (fig. 167). De lengte van
de lijnen varieert van 14 cm tot 3.70 m. De
gemiddeld afstand bedraagt 1.35 m (s=75
cm), ruim 87.9% van de verbindingshjnen
is korter dan 2.10 m, zeer lange verbin-
dingslijnen (> 4.01 m) zijn niet aanwezig (ta-
bel 96). Verbindingslijnen tussen gebroken
artefacten zijn in aantal geringer (n=6),
maü de gemiddelde afstand is langer (1.48

gctse=í;='rï=gdeiev:rïinddeinafggi:iaá=natïe-
breken eveneens (tabel 96). Er zijn 11
verbindingslijnen tussen verbrande artefac-

1        Slacht is moeilijk va5t te stellen wann®r botresten ontbreken (Sivertsen l980). Als slachtwerktuigen
worden heavy~duty chopping en cutting tools genoemd (Sivertsen 1980), de lange kling met
gebruiksretouche kan mogelijk als zo'n werktuig ge.hterpreteerd worden.

2       De mirimale lengte van verbindingslijnen tussen gebroken artefacten bedraagt 24 cm de maximale lengte
2.40 m
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Ilegenda bij de figuren 169 t/m 172.

o      boor

0      steker

o      sc:hrabber

n      geretoucheerd  ort.

/     stekerof`s\ag

oif`ges\agen

verbrQnc]

9ebroken
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Figuur 169  Geldrop 34: Verbindingsljjnen die
korter zijn dan 2.10 m tussen afgeslagen artefac-
ten ®oven links).

Figuur 170  Geldrop 34: Verbindingslíjnen die
korter zijn dan 2.10 m tussen gebroken artefac-
ten ®oven rechts).

Figuur 171  Geldrop 34: Verbindingslíjnen die
langer zijn dan 2.10 m tussen afgeslagen artefac-
ten (onder línks).

Figuur l72  Geldrop 34: Verbíndingslíjnen die
langer zijn dan 2.10 m tussen gebroken artefac-
ten (onder redts).



ARCH£oLOGJ£, No.9, 1999

ten; de lengte varieert van 6 cm tot 1.48 m.
Ruim 63% van de passende verbrande arteL
facten ligt bínnen 50 cm van elkaar; verbin-

Íorim8eseLímm:tí£eoLrïgnerfiainmdï68L:s°dceïenste
van de verbindingslijnen naar type breuk
grafisch samengevat.

Op grond van experimenten (zie
Deeben 1996: 59-60) wordt aangenomen dat
korte en middellange verbindingslijnen
(<2.10 m) tussen afgeslagen en gebroken ar-
tefacten globaal de locatie van productie en
gebruik van de artefacten weergeven. De
lange en zeer lange verbindíngslijnen
(>2.10 m), zullen eerder wijzen op verplaat-
sing van de artefacten. Ruim 87% van de
verbindingslijnen tussen afgeslagen en ge-
broken artefacten is korter dan 2.10 m. De
korte en middellange verbíndingshjnen
(fig. 169 en fig. 170) liggen voor het overgro-
te deel binnen de frequentieliú van 25 arte-
factenperm2,alleeninhetwestenvande
site strekken ze zich ook uit over het gebied
met 1 tot 10 vondsten per m2. De verbin-
dingslijnen van afgeslagen artefacten korter
dan 2.10 m concentreren zich hoofdzakehjk
in het oosten van de grote vuurhaard en
het gebied tussen beide haarden (vgl. fig.
164 en 169). Opmerkelijk is dat de passende
afgeslagen artefacten die in de oostelijke
vuurhaard liggen vrijwel nooit verbrand
zijn. Anders is dit met de passende afgesla-
gen artefacten die zich in en rond de kleine
zuidwestelijke vuurhaard bevinden. In
deze vuurhaard hgt bijvoorbeeld een ge-
dfflte van een door het vuur uiteenge-
sprongen brok vuursteen (fig. 163)
waarvan voorafgaande aan de explosie
twee afslagen en een kemvernieuwíngs-
stuk zijn afgeslagen (fig.154 no.10). Na de
productie van deze artefacten is de resteren-
de vuursteen in het vuur terstht gekomen
en geëxplodeerd.

Daamaast zijn in dit gebied enkele
artefacten met een hoog percentage cortex
verbrand die in enkele gevallen weer ge-
past konden worden ®v. fig. 157 no. 5)
Deze verschijnselen zijn een aanwijzing
voor een vuur op deze plaats tijdens de
vuursteenbewerking. Het gebrek aan afge-
slagen, passende, verbrande artefacten in
de oostelijke vuurhaard doet vemoeden
dat dit vuur niet of nauwelijks meer brand-
de tijdens de vuursteenbewerking in het
zuidwesten van de nederzetting. Irit zou er
op kunnen wijzen dat rúet alle activiteiten
in de nederzetting gelijktijdig zijn uitge-
voerd.

Slechts 13°/o (n=6) van de verbin-
dingslijnen is langer dan 2.10 m (fig. 171 en
172). Het merendeel van deze lange verbin-
dingshjnen verbindt het centnim van de
concmtratie aet gebied met 55 vondsten
perm2)methetwestelijkegedeeltevande
site. Als deze lijnen representatief zijn voor
de verplaatshg van artefacten binnen de
site dan is die gering geweest. Het patroon
van verplaatsing is voor vier van de zes ar-
tefacten oost-west. Cpmerkelijk is dat er bij
de lange verbindingshjnen vier werktuigen
aanwezig zijn. De reden voor de verplaat-
sing is moeihjk te duiden, het kan gaan om
het meenemen van artefacten naar een an-
der gedeelte bimen de nederzetting of bij-
voorbeeld om het weggooien van
onbruikbare artefac ten.

11.5 Datering
Het vondstcomplex van Geldrop 34 is niet
absoluut gedateerd omdat geschikt materi-
aal voor een C14-datering, voor zover be-
kend niet is aangetroffen. Stratigrafisch
hggen de vondsten in leemarm dekzand,
dit dekzand is vermoedelijk tussen 12.m
en 10.150 BP afgezet. In het dekzand zijn
geen stratigrafische eenheden zoals Usselo-

1       De gemíddelde lengte van de verbindingslijnen tussen verbrande artefacten bedraagt 49 an (s47.5 cm).
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bodem aanwezig die een meer precieze da-
tering toelaten. Voor een datering zijn we
dus aangewezen op de vondsten. De Gra-
vette spits, het voorkomen van steile retou-
che en de gebruikte bruinzwarte vuursteen
wijzen op een datering in het l.aat-Paleoli-
thicum, meer specifiek op een nederzetting
van Fedemesser jagers en verzamelaars. h
noordwest Europa dateert het merendeel
van de Federmesser vindplaatsen in de pe-
riode tussen het begin van het Bölling inter-
stadiaal tot in het l.ate Dryas (Dryas 3)
(Houtsma e£ ¢J. 1996:146, Street e£ fl!.
1994:17). I.anting en Van der Plicht
(1996:109-110) dateren de Federmesser be-
woning in Nederland op het einde van het
Oudere Dryas (Dryas 2) en het Alleröd in-
terstadiaal. I.aatstgenoemde auteurs geven
aan dat de bewoning in Zuid-Nederland

#aost3Táoe:rï:gt.Y-ó::ta#rtito¥;sh_
den nog geen periodisering van de Feder-
messer bewoning voorhanden is, is het niet
duidelijk in welke van de genoemde ecolo-
gische perioden (tussen ca. 12.m en 10.150
BP) we de nederzetting Geldrop 3-4 moe-
tenplaatsen.2

Wameer we aannemen dat het ne-
derzettingsterrein in Geldrop exclusief ge-
bruikt is door jagers en verzamelaars van
één culturele traditie dan lijkt een datering
die later is dan het midden van het l.ate
Dryas (10.950/ 10.800-10.150 BP) niet waar-
schijnlijk (zie bv. Deeben 1996: 72). Vemel-

denswaardig is de neolithische datering die
Rozoy (1978:140) aan het vondstcomplex
van Geldrop 34 geeft. De korte eindschrab-
bers, de geretoucheerde afslagen waarvan
sommige met altemerende retouche en de
Z7ecs bwr!."7z£s ¢Jfe77tés ®v. fig. 153 no. 1) zijn
de aanleiding voor deze datering. De met
deze datering strijdige artefacttypen uit

=lgïnodpe3cinïïiË:lti?e=kR:=osy#£:fomy-
vern`eldt eveneens dat aan de artefacten
nog geel zand kleefde (Rozoy 1978:140) ter-
wijl de naburige mesolithische concentra-
ties in de A2, 8-en B/C horizont van een
haarpodsolgrond liggen (Deeben 1996,
1997). Om met een neolithische datering in
overeenstemmíng te kunnen zijn (zie para-
graaf 11.2), moet Rozoy met het gele zand
het op de podsol liggende stuifzand bedoe-
len. Uit de profielen over de site blijkt ech-
ter dat de artefacten in de C-horizont van
de podsol gelegen zijn (fig. 149 en 150).4

11.6 Conclusie
Hoewel door verstoringen niet de gehele
site van Geldrop 34 is opgegraven, kan ge-
concludeerd worden dat we te doen heb-
bcm met een relatief klein vondstcomplex.
Proefvakken in de directe omgeving van de
concentratie (fig. 146) geven aan dat de site
zich in zuidelijke of oostelijke richting niet
voortzet. De vondsten bestaan voor 96% uit
vuurstmen artefacten, overwegend ver-
vaardigd uit een fijnkorreHge bruinzwarte

1       Het ís echter riet uitgesloten dat de beworing in deze contreien nog langer doorloopt (Deeben l988:363).
M de Bie en P. Vermeeisch (1998:36) geven er de voorkeur aan de Fedemesser bewoning in de Benelux te
koppelen aan het Aller d interstadiaal.

2       In c14 ].aren gaat het om een periode van l850jaar, in kalendeijaren om een periode van 2600jaar (tussen
ca. 14.100 Cal BP en 11.500 Cal BP).

3       Een in concentratie Geldmp 3-3 gevondeh gepolijst bíjlfragment zou volgens Rozoy de Neolithisch datering
van concentratie 34 bevestigen. Een dergelijk bíjlffagment is door mij in Geldrop 3€ rüet vastgesteld
(Deeben 1997). Wel zíjn in deze concentratie artefacten met een gladde rolsteenpatina aanwezig die na
passing onderdeel zijn van een groter stuk vuuisteen waarvan klingen afgeslagen zijn (Deeben 1997: fig.
126 no. 3). Het is echter geen bijlfragment. Het is rúet zeker of Rozoy deze artefacten bedoeld.

4       Waarschijnlijk heeft Rozoy bíj de analyse van de vondsten geen gebruik gemaakt van de
opgravingsgegevens zoals opgravingsplattegronden en profielen.
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vuursteensoort. Deze vuursteensoort komt
relatief frequent in Fedemesser nederzet-
tingen voor. Slechts een vijftal artefacten
zijn uit andere soorten vervaardigd. Vrijwel
uitsluitend zijn dit werktuigen (zoals een
spits en twee klingschrabbers) die niet ter
plaatse vervaardigd zijn, maff van elders
meegebracht. Afval dat wijst op bewerking
van deze Maasvuursteen is niet aangetrof-
fen. De zwarte en bruíne vuursteen (soort
517/ 531) is echter wel ter plaatse bewerkt;
diverse afvalprodukten en passende artefac-
ten wijzen hierop. Hetgeen niet wil zeggen
dat alle aanwezige artefacten van deze
vuursteensoort ter plaatse geslagen zijn.
Tenminste een gedeelte van de zwarte
vuursteen is als ruwe, onbewerkte stukken
meegebracht. Opvallend is dat een deel van
deze stukken nog bedekt is geweest met
een dikke laag cortex die pas in de neder-
zetting verwijderd is. Dit suggereert dat
deze vuursteensoort op de primaire lig-
plaats of in de directe omgeving daarvan
verzameld is. De primaire ligplaats van
deze vuursteen is tot op heden nog niet
vastgesteld. Als plaats van herkomst wordt
Obourg (België) (Hubert 1980) gesugge-
reerd, meer recent is gewezen op een moge-
hjke herkomst uit de toenmälig drooglig-
gende Noordzee (Driessens 1982). In secun-
daire ligplaatsen als rivierterrassen en afzet-\
tingen komt deze vuursteensoort met een
dikke laag cortex, voor zover ik heb na kun-
nen gaan, niet voor. Federmesser jagers en
verzamelaars hebben, gezien het veelvul-
dig voorkomen van deze vuursteen in de
nederzettingen, regelmatig het gebied be-
zocht waar de vuursteen in primaire lig-
plaats voorkomt. Of er sprake is van een
directe verkrijging of uitwisseling (exchan-

g:)dTri=cnh::ed=::Sne.ï8r°ependientnog
De vuursteenbewerking heeft in

Geldrop 34 in geen enkel geval geleid tot
de complete reductie van een stuk vuur-
steen; kemen ontbreken in de nederzetting.
Er zijn in de nederzetting vooral buitenkan-
ten van stukken vuursteen bewerkt. Vrij-
wel aue steensamenstemngen van drie of
meer artefacten bezitten cortex. Het maxi-
male aantal passende artefacten bedraagt
zes. Dit wijst op een relatief extensieve
vuusteenbewerking.

Evenals de genoemde bruínzwarte
vuurstemsoort komt de gevonden oker
niet van nature in de omgeving van de ne-
derzetting voor. Op sommige artefacten
met cortex komen sporen van rode oker
voor. Vermoedelijk zijn de okersporen het
gevolg van gezamenlijk vervoer, bijvoor-
beeld in een leren zak, naar de nederzet-
tin8.

De ruimtelijke spreiding van de
vondsten is geanalyseerd met als vertrek-
punt twee vuurhaarden die zijn afgeba-
kend op grond van de verspreiding van
verbrande artefacten. Als basisveronderstel-
ling bij de analyse zijn we er van uitgegaan
dat door de geringe omvang en de spaarza-
me materiële resten de nederzetting waar-
schijnlijk kortstondig bewoond is geweest.
Binford (1983:138, fig. 74) waarschuwt ech-
ter voor dergelijke simpele correlaties, hij
wijst op de relatie tussen aard en intensiteit
van de activiteiten en de archeologische
neerslag. Nederzettingen die worden inge-
richt om bijvoorbeeld de buit van een cari-
boujacht te verwerken kunnen Ín een korte
periode door relatief weinig mensen een
omvangrijke materiële neerslag tot gevolg
hebben. De materiële neerslag en omvang

1       0nlangs is er in Duitsland, in het dal van de Niers bij God een Federmesser site aangetroffen waar
eveneens uitgebreid gebruik Ís gemaakt van Obourg vuumteen (Heinen et al. 1996). Ook in deze site is
vastgesteld dat een Tjongerspits van een andere vuursteensoort, een nagenoeg transparante en zeer
homogene baltische vuursteen is vervaardigd aleinen et al. 1996:115).
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van Geldrop 34 geven echter geen aanlei-
ding om een langdurig verblijf of een bewo-
ning door een grote groep mensen te
veronderstellen. Ondanks de dominantie
van schrabbers en de categorie overige ge~
retoucheerde artefacten is de artefactensa-
menstelling relatief heterogeen zodat een
nederzetting die gericht was op één gespe-
cialiseerde activiteit kan worden uitgeslo-
ten. De typologische samenstemng en de
ruimtelijke rangschikking geven een beeld
van een variëteit aan activiteiten.

Een andere veronderstelling is dat
er nauwelijks grootscheepse verplaatsingen
van de gebruikte en bewerkte materialen
voorkomen (Murray 1980, WÍ]msen 1970).
De ligging van de artefacten zal daarom
tenminste de 8lobale gebruikslocatie weer-
spiegelen. Het geringe aantal verbindingslij-
nen die wijzen op verplaatsing van arte-
facten bimen de site Geldrop 34 1ijkt dit
idee te bevestigen.

Op grond van deze uitgangspunten
zijn tenrninste twee activiteitsgebieden op-
gespoord. Ten noorden en ten oosten van
de oostelijke vuurhaard huidbewerking en
ten zuidwesten van het vuur de bewerking
van bot/ gewei. In het laatstgenoemde acti-
viteitsgebied is waarschiblijk ook geslacht
en vuursteen bewerkt. Er zijn ook aanwij-
zingen dat voorafgaande of tijdens de vuur-
steenbewerking in het zuidwesten een
nieuwe kleinere vuurhaard is aangelegd,
terwijl het andere vuur gedoofd of doven-
de was. Een verklaring kan mogelijk gevon-
den worden in de etno-archeologische
studie van de Nunamiut (Binford 1978).
Binford (1978:348) vermeldt dat op het ne-
derzettingstenein verschillende vuurhaar-
den aanwezig zijn die nooit geli]ktijdig
gebruikt worden. Het differentiële gebruik
hangt vooral samen met de windrichting.
Jagers en verzamelaars leggen eerder een
nieuw vuur aan dan van zitplaats te veran-
deren of materialen te verplaatsen (Bínford
1983:159).

Voorlopig kan de site Geldrop 34
het best ge.hterpreteerd worden als een
kortstondig bewoonde nederzetting waar
een jachtbuit is verwerkt. De buit kan be-
stemd zijn geweest voor het levensonder-
houd van de bewoners van de nederzetting
bijvoorbeld voor een wemachting tijdens
een jachttrip. Een andere mogelijkheid is
dat de opbrengst van de buit is meegeno-
men naar een basisnederzetting voor het
onderhoud van een grotere groep ®v. een
fáririe).

h Staperts typologie van laatpaleoli-
thische sites behoort Geldrop 34 tot de klei-
ne sites (Stapert 1985:57), een kleine site
met minder dan 1500 artefacten die groter
zijn dan 1.5 cm en die wordt gedomineerd
door schrabbers. Door het ontbreken van
Federmesser vondsten in het omringende
onderzochte gebied is het niet waarschijn-
li].k dat de site een activiteitsgebied is van
een grotere, nabijgelegen nederzetting.
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ENKELE LIMBURGSE DEPOTVONDSTEN VAN IIALFFABRIKATEN VAN
VUURSTENEN BULEN

door Fmd T.S. Brounen

1. INLEIDING
Wie ooit is verhuisd en zelf de nodige do-
zen heeft ingepakt, weet dat de gevoelens
van een doorsnee mms ten opzichte van
(nog) bruikbare bezittingen zich bewegen
tussen twee ritersten, namehjk houden of
er afstand van doen. Aíhankehjk van onder
andere de sociaal, economisch, en/ of ideo-
logisch gedomineerde context waarin een
beshssing wordt genomen, zijn er in de om-
gang met overtomge of suiplusgoederen
tussenvormen en varianten te onderschei-
den. Het ter hergebruik aanbieden ('t kring-
loop-idee) geldt heden ten dage bijvoor-
beeld äls een gewaardeerd altematief voor
weggooien. Depositie is een andere manier
om schaarse of betekerúsvolle producten al
dan niet tijdelijk uit circulatie te nemen. De
intentie van de eigenaar bepaalt daarbij of
het om een vomL van bewaring dan wel om
schenking gaat: het simpele verschil tussen
voorraad en offer.

In het onderstaande zullen enkele
Limburgse bodemvondsten voor het voet-
1icht worden gebracht waarbij de prehistori-
sche depositie een kennelijk onomkeerbaar
karakter heeft gehad. Ofschoon de moge-
1ijkheid open blijft dat de oorspronkelijke
bedoeling van de deposant moet worden
vertaald in termen van een opvorderbare
reserve, lijken kenmerken van de artefacten
in kwestie, alsook de landschappelijke si-
tuatie waarin ze werden aangetroffen, eer-
der te wijzen op een peimanente afstand
van bezit.

2. MEGELSUM
Op woensdag 2 oktober 1974 groef P.A.
Verbeek (Megelsum) een rioleringssleuf
voor de overloop van een septictank (fig.
1).ï Een onverwachte pauze diende zich
aan toen het blad van de schop een steen
raakte, die Íntuí.tief als oud en door mensen-
hand bewerkt werd herkend. Nader onder-
zoek wees uit dat de bodem ter plaatse 3
van dergelijke 'vuistbijlen' bevatte. Zonder
veel ruchtbaarheid aan de ontdekking te ge-
ven, zouden de stukken bijna een kwart
eeuw worden gekoesterd als iets bijzon-

Figuur 1  Geografisde ligging van de vindplaat-
sen.1: Megelsum, 2: Bor8hamn, 3: Groot Haas-
dal (tek. J. van Dalen, ROB).

1       Ten aanzien van de vondstdatum de artefacten zijn verpakt in een krant van de dag waarop ze werden
gevonden.
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ders. Pas onlangs kreeg de archeologie
door tussenkomst van de ROB{orrespon-
dent M. van Rooij (Wanssum) weet van de
vondst en kon het complex worden gedocu-
menteerd. Voor de schrijver vomde het de
aanleiding om ook een tweetaLl andere mel-
dingen trit het Limburgse af te stoffen en in
schrift toegankelijk te maken.

2.1 Vondstsituatie en vondsten
Wat dhr. Verbeek op een diepte van 40 ä 50
cm onder het huidige maaiveld aantrof,
zijn 3 halffabrikaten van bijlen. Een oudtijd-
se ingra`ring is bij de aanleg van de sleuf
niet waargenomen, althans niet als zodanig
onderkend. Toch zal die zeker aanwezig
zijn geweest, aangezien de artefacten in

gï=uhriirig:,ËËn|ï.:r:too=á:,nYlaïe-grhoeïdver-
blijf in de bodem herinneren niet alleen klei-
resten in de af5lagnegatieven, maar ook
vlekken en aanhechtende kleine concreties
van ijzeroxide. Bovendien zib de artefactm
door het mineraal verbruind. Bij alle drie
de bijlen bezit een van de vlakke zijden
meer 8lans, (secundaire) kleur en concreties
dan de andere. De bedoelde zijde zal naar
het maaiveld toe gekeerd zijn geweest en
derhalve meer onderhevig aan bodemvor-
mende processm.

De gebruikte grondstoffen zijn van
Limburgse en Belgische origine, hetgeen
wordt onderstreept door morfologische
kenmerken van de werktuigen. Vooral de
ovale dwarsdoorsnede is karakteristiek
voor zuidelijke bijlen q`et West-Europese
type). Ook bij oppervlakkige beschouwing

valt op dat het kleine complex qua vuur-
steentypen nogal divers is.

Het grootste halffabrikaat werd ge-
slagen uit een betrekkelijk lichte, door wat
kleine fossielholtes verontreinigde variant

23van Füjckholt (I.anaye) vuursteen (fig. 2)
De brede bandering is geaccentueerd door
de postdepositionele inkleuring, waarbij
vooral de fijnkorrelige delen zijn aangezet.
Em klein vlakje aan een van de laterale zij-
den vertoont meer glans en afvlakking/ af-
ronding dan de rest van het halffabrikaat.
Bovendien is het wat bruiner dan de naast-
gelegen delen. Het betreft waarschijnlijk
een restant van een oud, natuurlijk sprijt-
vlak. De vuursteenknol zal derhalve zijn ge-
wonnen, dan wel verzameld in een
eluvium of een grindafzetting. Het halffa-
brikaat in kwestie is het ruwste exemplaar
van de drie, dat wil zeggen het mínst ver
gevorderd in de reductiesequentie. Aan bei-
de vlakke zijden zijn afslagen blijven 'han-
8en' ín hinge- ei\ stepf tactures, ter\ gevol8e
waarvan ongewenste verdikkingen in het
bijuichaam zijn ontstaan, die verdere be-
werking zouden hebbm gefrustreerd. De
doorsnede van de voltooide bijl had - af-
gaande op het deel vóór de zone met #2.77ges
(de snedehelft) en overeenkomstige ken-
merken van de 2 begeleidende stukken -
waarschijnlijk spitsovaal moeten worden.
Met andere woorden: wat men in zijn huidi-
ge vorm, om zijn tongvormige snede en
spitse top wellicht nog zal benoemen als
eer\ spitznad€íges Ftinl-Ovalbeil (Bramdt
1967:82), zou uiteindelijk tot het type d#7z7z-

1       De precieze rangschikking van de bijlen kan dhr. Verbeek zich niet meer herinneren wel is zeker dat ze op
elkaar götapeld waren

2       Maximaleafmetingenl90x79x41 mm.
3       De bandering en de (secundaire) lichtbruine kleu doen na een eerste inspectie twijfels ontstaan of het niet

om een variant van Valkenburg vuursteen gaat (onder andere bekend van de Schaelsberg exploitatíezone).
Zeker ook, omdat het karakteristieke grijsblauw en de grofkorrelige inshritsels van veel Rijckholt artefacten
ontbreken. Over het geheel genomen neigt het stuk echter het meest naar Rijckholt vuursteen.
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Figuur 2  Megelsum. Halffabrikaat van RÍ|.d<holt-vuumteen (tek. H. Peeters).
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blattigesFlint-Ova.lbeilheb:benbehoord
(Brmdt 1967:9o).ï

De grondstof voor de tweede bijl-
kling is afkomstig uit Zuidoost-Limburg,
meer specifiek uit de naamgevende regio

:=Ë;18V;lffi(gïr3¥#g9Ëí=o=ati&g:rg=-
vens (Felder & Felder 1998:115) moet de
primaire geologische herkomst worden ge-
zocht in de Kalksteen van Lanaye. Slechts
delen van het werktuig tonen de soms wat
vervloeid aandoende en bij de meeste Sim-
pelveld-bijlen alleen in zijaanzicht goed her-
kenbare laminering die het grondstoftype
kenmerkt. Andere gedeeltes ogen eerder ge-
vlekt, als gevolg van een onvoldoende dui-
delijk ontwikkelde gelaagdheid. De cortex-
resten op de beide vlakke zijden en de sne-
de geven aan dat het uitgangsmateriaal een
dunne, plaatvormige knol is geweest. Aan
een van de vlakke kanten zijn de hoge de-
len van de cortex dun en hebben ten dele
een lichte glans. De herkomst van de grond-
stof moet dus gezocht worden in een elu-
viale afzetting, of eem plek in de directe
nabiiheid van zo'n natuurlijk voorkomen.

Chgeveer hälverwege tussen de top
en de snede bevindt zich een verdieping in
het vuursteen. Het toch al betrekkelijk dun-
ne blad verhest op die plaats enkele mm
aan dikte (fig. 3). Een aangrenzende, aan de
topkant geplaatste afslag heeft bovendien
(te) veel materiaal weggenomen, zodat er
een grote vlakke del is ontstaan. Deze ver-
dieping vormt een zwakke plek, waarop de
bijl tijdens gebruik zou zijn gebroken. Mo-
gelijk heeft de vuursteenbewerker er daar-
om van afgezien het in feite shjpklare stuk
te voltooien. De bijl heeft een tameliiflc rech-
te snede, is spitstoppig, dun en spitsovaal
in dwarsdoorsnede, kmmerken die het arte-

£e.ct tot eer\ dümblattiges Flint-Ovalbeil "2+
ken.

De kleinste en veruit smalste bijl is
vervaardigd van een type gesteente dat

;ï=hí¥ÏËeiËstwh:rodftTfia;ïgi:wvovnudusrt-is
in de bodem sterk verbnrind. Aangezien er
geen resten van cortex of eventueel een
hardglanzend vlak bewaard zijn gebleven,
is over de aard van het uitgangsmateriaal
rúets te zeggen. Het halffabrikaat bevindt
zich net als de Simpelveld-bijl in een gevor-
derd stadium van bewerking. Het is echter
de vraag of het ooit tot een bruikbaar eind-
product zou zijn gekomen. Op een zestal
cm onder de top bevindt zich een groot,
grofkorrelig insluitsel, dat een lastige bult
vomt op de vlakke zijde (fig. 3). CP dezelf-
de hoogte is aan de andere zijde teveel
vuursteen weggenomen. Bovendien ver-
toont een van de zijkanten op dit punt een
Ínsnoering aet gevolg van pogingen om de
bult te verwijderen?). Deze factoren teza-
men zouden het optreden van een schok-
breuk tijdens het hakken waarschijnli).k
hebben bespoedigd. Het bijlblad heeft de-
zelfde kenmerken als het exemplaar van
Simpelveld vuursteen, dus ook hier gaat
het o" eer\ dümblattiges Flint-Ovalbeil.

2.2 Datering
CP de vindplaats zijn geen begeleidende
aardewerk scherven of scherp te dateren
gidsartefacten aangetroffen, zodat het eni-
ge houvast voor een ouderdomsbepaling
de halffabrikaten zBlf zijn. Zuidehjke vuur-
stenen bijlen zijn betrekkeliik lang in ge-
bruik geweest. Aan een eerste optreden in
een vol-Rössen context (Vroeg-Neolithicum
8) wordt in de regel getwijfeld (Fiedler
1979:124-126), maar associaties met laat-

1       Brandts typologie (1967) is met name van toepasshg op -niet of slechts weinig gebruikte -eindproducten,
maar lijkt in mindere mate geschikt voor het deterrrLineren van halffabrikaten.

2       Maximaleafmetíngenl74x80x26mm.
3       Maximaleafmetingenl53 x47xl61/2mm
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Rössen materiaal gelden als zeker (o.a.
Dohm-Ihmig 1983:55). Wanneer het einde
van de productieperiode valt is niet hele-
maal duidelijk. In de Vroege en Midden-
Bronstijd wordt weliswaar nog vuurstem
gebruikt voor de productie van dolken,
kleine huishoudelijke werktuigen en pijlbe-
wapening, maar goed gedocumenteerde
bijlvondstem ontbrekm vooralsnog in het

databestand (zie paragraaf 5).L Bronstijd ar-
tefactm met een gepolijst vlakje a>ijlafsla-
gen) zijn wellicht vervaardigd van oudere,
opgeraapte bijlen (p7.ck-«ps).

Een nadere datering van het depot
uit Megelsum is mogelijk op typologische
gronden. Ter Wal (1996:139-140) heeft de'looptijd' die Brandt (1967) voor dunbladi-

ge bijlen met ovale doorsnede gëft aange-

1        Andeis dan bijvoorbeeld Arora (1986) voor wat betreft het west-Duitse bruínkoolgebied van de
Aldenhovener Platte, is de schrijver níet ten volle overtuigd van de productie van vuurstenen werktuigen
in Zuid-Nederland tot in de IJzertijd ®rounen & Ploegaert 1992).
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Figuü 3 Megelsum. Halffabrikaeen van 'hdtgrü.s Belgísd' ®ag. 40) en Simpelveld-vuursteen (de2x3
pagína) (tek. H. Peeters).
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scherpt voor de Noord-Nederlandse situa-
tie. Bij de hLridige stand van zaken zou dit
type moeten worden gedateerd van het
Midden-Neohthicum 8 tot en met het Laat-
Neolitiiicuni A: ca. 3400 - 2450 voor Chr.
Schut (1991:42) wijst er op dat het mogelijk
nog (sporadisch) tm tijde van de Klokbe-
ker{ultuur (Laat-Neolithicum 8) is voorge-
komen.

2.3 Landschappelijke ligging
De vindplaats ligt op de bodem van een
smal beekdal. Het huidige beekje stroomt
in een oude restgeul van een laat-glaciaal
vlechtend riviersysteem ln de ondiepe on-
dergrond is in het gebied Oude Rïvierklei
aanwezig, die onder andere in de onmiddel~
lijke omgeving van de vindplaats op kleine
schaal is gewonnen om tot bakstenen te
worden verwerkt. De site is zonder meer
aan te merken als een 'natte' locatie.

2.4 Interpretatie
Over de aard van het aangetroffene hoeft
geen twijfel te bestaan. Het betreft een ge-
sloten vondst van verscheidene voorwer-
pen buiten de context van een nederzetting,
die bewust zijn verborgen. Het gaat dus om
ün mürvoudig depot.

De qua grondstof geschakeerde sa-
menstelling is opmerkelijk te noemen, daar
personen die in noorderijker streken soort-
gehjke depots hebben aangelegd vaak voor
een homogener geheel hebben gekozen (of
door een meer unifonn aanbod moesten
kiezen).LBijeenvondstgroepuitEen(Har-

sema 1979) zijn weliswaar verschfllende
vuursteentypen te onderscheiden, maar
blijkt het herkomstgebied toch zeer beperkt
van omvang (Beuker 1990:18). In het geval
van Megelsum zal het heterogene karakter
wellicht zijn oorzaak vinden in het brede
spectnim aan vuurstecmtypen dat in Zuid-
Nederland en aangrenzende gebieden kon
worden gewonnen of via uitwisseling ver-
kregen. Een andere verklaring kan zijn dat
er (deels) werd gewonnen uit een bron die
van nature divers materiaal aanbiedt, name-
1ijk uit Maasafzettingm.

Voor het beantwoorden van de
vraag of we te maken hebben met een de-
pot dat om stonomische dan wel om meer'religieus' getinte redcmen werd aangelegd,
kan worden gekeken naar twee verschillen-
de aspecten van de depositie. Een daarvan
is de specifieke landschappelijke ligging
van de plek waar de werktuigen zijn ver-
borgen. Natte laagtes worden door verschil-
lende auteurs vooral in verband gebracht
met rituele doeleinden (c/. Ter Wal 1996). In
het bovenstaande is al aangegeven dat de
kwahteit van de drie halffabrikaten niet als
uitzonderlijk goed kan worden beschouwd:
ze waren waarschijnlijk niet of slechts met
moeite tot een volwaardig eindproduct om
te vormen. Economisch gezien zal een der-
gehjke voorraad dus nauwelijks betekenis
hebben gehad. De interessante implicatie
van die veronderstelling is, dat de depo-
sant voorwerpen heeft 'geofferd' die welis-
waar in morfologisch opzicht voldeden aan
de criteria die aan een biilQ`alffabrikaat)

1       Noordelijke vuursteentypen zíjn moefijk van elkaar te onderscheiden (Beuker l990:18) en hebben door
glaciaal tranport een groot verspreidingsgebied gekmgen (ibid.). h de verondemtelling dat het om
betrekkelijk homogene vondstcomplexen gaat ligt - vanuit een optiek van geografisx=h herkomst - mogelijk
dus enige vertekening besloten. Ook een depot als dat van Holsloot (Achterop 1960), dat beneverB 1 kling
bestond uit 3 vuurstenen bijlen en 1 hardstenen exemplaar, lijkt erop te wijzen dat lithologisx:he
homogeniteit van een complex geen noodzaak is.
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mogen worden gesteld, maar zich niet
heeft bekommerd om relevante functionele
aspecten ervan.

2.5 Nogmaals depositie
Helaas gaan belangrijke vondsten na ver-
1oop van tijd soms (opnieuw) verloren of
boeten aan waarde in doordat gegevens
over de vondstcontext niet meer kunnen
worden achterhaald. Verschillende, op
voorbeelden uit de praktijk gebaseerde gru-
welscenario's zijn denkbaar. De vinder kan
het interesse verhezen en zonder oog voor
behoud van cultureel erfgoed afstand doen
van zijn archeologica, die vervolgens in een
grijs circuit verdwijnen. Eventuele erfgena-
men kunnen meer belangstelling voor goed
ogende objecten hebben dan voor de onbe-
grepen bulk van schervm_ en afslagen of de
bij de collectie behorende documentatie.
Wat rúet aanslaat, wordt daama afgedankt,
etc. Gelukkig is het onderhavige complex
een teloorgang bespaard gebleven omdat
dhr. Verbeek het depot in bruikleen heeft
afgestaan aan het Limburgs Museum (Ven-
lo), waar het na oplevering van de nieuw-
bouw zal worden geëxposeerd.

3. B0RGHAREN - Van der Heíjdenstraat
Rond de 20e juli 1976 werd in de Van der
Heijdenstraat te Borgharen handmatig een
bouwput uitgegraven voor een kelder (fig.
1). In verse stortgrond ontdekte mevrouw
Janssen (Bor8haren) 2 stenen die afweken
van de overige keien die naar boven wer-
den gehaald. Omdat een fämilielid ooit eer-
der een stenen bijl had opgeraapt en laten
determineren, herkende zij de vondsten als
soortgelijke prehistorische overblijfselen.
De stukken zijn, net als die uit Megelsun+
betrekkelijk lang buiten het blikveld van cur-
cheologen gebleven. Via P. Muermans

(Bor8haren), die een van de beide halffabri-
katen op 3 april 1993 toonde tijdens de Ar-
cheologiedag te Sittard, raakten ze uitein-
delijk in wijdere kring bekend.

3.1 Vondstsituatie en vondsten
Daar de put met de hand is uitgegraven,
kon de oorspronkelijke stratigrafische posi-
tie van de bijlen nog worden bepaald. Ze
bevonden zich op ca. 150 cm onder het hui-
dige maaiveld. De vinder beschrijft de op-
bouw van de Maasafzettingen ter plaatse
als volgt: klei tot 1 m diepte, vervolgens
een harde blauwgroene laag van ca 30 cm
dik, daaronder zand met slierten grind en
ten slotte grof grind en keien: het niveau
waarop de artefacten werden aangetroffen.

De Bodemkaart van Nederland
(Vleeshouwer & Damoiseaux 1990) classifi-
ceert de vondstlokatie en het omliggende
gebied als een Oude Rivierkleigrond be-
staande uit zware zavel en klei, met grof
zand en grind in de ondergrond en stenen
in de bovengrond. Oude Rivierklei wordt
verondersteld te zijn afgezet in het l,aat-
Pleistoceen of Vroeg-Holoceen (ibid:89).
Volgens de 'Maasterrassenkaart' vinden we
in de Van der Heijdenstraat l.aat-Pleistoce-
ne Afzettingen van Oost-Maarland 2 (For-
matievmKreftenheye).ï

Als men ritgaat van een dergelijk
hoge ouderdom van het hele,11/2 m dikke
pakket, moet ten tijde van de depositie een
flinke kuil aanwezig zijn geweest of gegra-
ven, om de genoemde diepte te bereiken.
Het verdient dan ook overweging of niet
een deel van de bodem, in de vorm van een
dek, heel wat later is afgezet dan wordt aan-
genomen (zie paragraaf 3.3). In die richting
hjkt ook een andere, ca 2 km noordelijker
gedane archeologische ontdekking te wij-
zen (Brounen & Hupperetz, in voorber.).

1       'Geologische kaart van zuid-Limburg en omgeving. Afzettingen van de Maas'. Schaal l:50.m. Uitgave
Fïjks Geologisch menst (NITG/TNO).
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Figuur 4  Borgharen. Halffabrikaten van RË.dc-
holt-vuursteen (tek. H. Peeters).
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Los daarvan bhjft de waamemjng overeind
dat de bijlen onder een pakket zand lagen
dat met een veel ouder, vlechtend riviersys-
teem in verband wordt gebracht. Daar kun-
nen ze alleen terecht gekomen zijn als die
laag doorgraven of anderszins verstoord
werd.

De grondstof voor de artefacten is
eenduidig van het Rijckholt-type. Een vlek-
je ruwe cortex aan de top van een der bijlen
en een vergelijkbaar resq.e nabij de snede
van de ander laten de conclusie toe dat het
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Ëèt;=?tsä::e4r,i:1dDges=ï,.:ed:=ä:SË?rt;se-
noemde bijl is aan beide zijden beschadigd,
waarschijnlijk als gevolg van hardhandig
contact met een pikhouweel of het blad van
een schop. Onder aanname dat de oor-
spronkehjke snede net zo'n keurig verloop
had als die van zijn tegenhanger, bestaat er
geen reden om het artefact als een rg.ec£ te
betitelen. De smid had zonder enig beletsel
kunnen overgaan tot slijpen. De andere bijl
zou wat dat betreft iets meer werk hebben
gevergd, omdat aan een van de zijden door
twee naast elkaar gelegen 7zz.72ges een lage
'trede' is blijven staan. Aan de top zijn bo-
vendien enkele afslagen stuk gelopen op
een verborgen, ondiepe scheur in het vuur-
steen. Aangezien de bewerker in een latere
fase de snede door drukretouche toch zijn
uiteindelijke vomi heeft gegeven, werd dit
blijkbaar niet als een zwaarwegend pro-
bleem ervaren. Het zaLl duidelíjk zijn dat
het hier om een interpretatie gaat. Twee
van de halffabrikaten uit Megelsum bezit-
ten immers ook een perfecte snede en wer-
den toch te licht bevonden.

3.2 Datering
Beide bijlen behoren tot het type sp!ïz7tflck!.-
ges FJz.77£-OzJflJbe!7 (Brandt 1967). Schut
(1991:32) neemt aan dat het vóór de op-
komst van de EGK verdwenen was, waar-
mee een datering beper]d zou blijven tot
het Midden-Neolithicum (welllicht iets eer-
der: Bischheimgroep): ca 4200 -2850 voor
Chr. Hier doet zich echter het probleem
voor dat de Zuid-Nederlandse Steingroep,
die doorloopt tot in het l.aat-Neolithicum
A, dit bijltype ook heeft gekend (z.bi.d.).
Spitznadcige Ftint-Ch)albeile zïin Ín het betre£-
fende gebied mogelijk dus langer vervaar-
digd dan in de rest van Nederland.

3.3 hndschappelijke ligging
De Van der Heijdenstraat hgt in het Maas-
dal, op zo'n 400 m van de huidige stroom-
geul. Het gaat om een relatief hooggelegen
deel van de rivierdalbodem, een zone waar
het l.aat-Pleistocene dalvlakteterras van
Geistingen bedekt is door Holocene afzet-
tingen, zonder dat daarbij het onderliggen-
de reliëf geheel aan het oog werd onttrok-
ken (geomorfologische eenheid 3T5; Van
den Berg 1989:24). De plek is hoog genoeg
om ook tijdens de overstromingen in de eer-
ste helft van de j.aren '90 (nog net) droog te
zijn gebleven. In de prehistorische situatie,
waarin de waterafvoer van de Maas zeker
mínder extremen kende dan tegenwoordig,
zou men er nauweli].ks ooit natte voeten
hebben gekregen.

3.4 Interpretatie
Bij de halffabrikaten is geen bewerkingsaf-
val (vergeüjk Brounen, Knippels & Orbons
1990) of ander archeologisch materiaal aan-
getroffen, zodat het geheel als een meer-
voudige depotvondst moet worden
beschouwd. Anders dan in Megelsum gaat
het niet om een natte locatie. De Maas
stroomt (anno 1999) op enkele honderden
meters afstand en ander open water is in de
directe omgeving niet te bekennen. De hui-
dige grondwatertrap (VII) geeft al aan dat
de irindplaats zeker 'droog' is.

4. GRO0T HAASDAL - Ravensbosch
Een mogehjk voorbeeld van een enkelvou-
dig 'nat' depot is het halffabrikaat dat H.
Vromen (Geleen) op 19 februari 1984 vond
in het Ravensbosch, nabij Groot Haasdal
(fig.1).2Naenkeledagenvanhevigeregen-
brien was de bijlkling losgespoeld uit de
stefle west-oever van het beekj.e dat aan de
voet van het hellingbos stroomt. Op het mo-

1       Maximaleafinetingenl99x 78x36mmenl91 x69x34mm
2       In een moment van onoplettendheid is het halffabrikaat voorzien van het opschrift 'Valkenburg-Savelsbos'.

Het Ravensbosch ligt tussen Groot Haasdal en Válkenburg aan de Geul.
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Figiiur 5  Groot Haasdal. Halffabrikaat van Val-
kenburg-vuursteen (tek. H. Peeteis).

ment dat de vinder het stuk ontdekte, lag
het al gedeeltelijk in het water, gedoemd
om te worden weggevoerd of opnieuw toe-
gedekt. Een treurig lot dat ten koste van
een paar natte sokken kon worden voorko-
men.
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4.1 Vondst
Het artefact is geproduceerd van een ken-
merkend grofkorrelige variant van het Väl-
kenburg vuursteentype (fig. 5).L Alleen
direct onder enkele nog aanwezige cortex-
resten is een dun streepje grondstof met
een wat fijnere korrel aanwezig. In een hol-
te bevinden zich kalkstemresten, zodat de
vuursteenknol zal zijn gewonnen in een pri-
maire geologische c ontext (waarschijnlijk
verweerde kalksteen). Ook hier geldt dat
het eventuele eindproduct door onvolko-
menheden in het materiaal geen lang leven
zou zijn beschoren. De tm tijde van de be-
werking mogelijk nog geheel.met kalksteen
gevulde holte aan een van de zijden zou na
voltooiing of wenicht al in een volgende
fase van de reductie onherroepelijk tot een
breuk hebben geleid. Het gat is ca 13 mm
diep, waarmee het bijllichaam op dat punt
ongeveer 40% van de totale dikte mist. Aan
de andere vlakke zijde is het ontstane op-
pervlak zeer onregelmatig, met enkele nau-
wehjks nog te verwijderen verhevenheden.

4.2 Datering
Een typologische bepa]ing van het halffabri-
kaat wordt bemoeilijkt door de betrekkelijk
ruwe staat waarin het zich bevindt. Verde-
re bewerking had zowel kunnen resulteren
ïn ecT\ spitznackiges als eer\ dünnadciges Ftint-
Oz)fl/Z7ezï (Brandt 1967). Daarmee wordt een
lange periode bestreken, vanaf zeker het
Midden-Neolithicum A tot en met het l.aat-
Neolithicum 8 (o.a. Schut 1991:31-32, 36), in
kalendeq.aren ca. 4200 - 2000 voor Chr. Het
geheel van dateringen van Valkenburg
vuursteen-winplaatsen, aangevuld met
vondstgegevens afkomstig van andere ty-
pen sites (Brounen & Ploegaert 1992; Brou-
nen 1998), is hiemee niet in tegenspraak,

hoewel moet worden opgemerkt dat be-
trouwbare data over bijlen van deze grond-
stof uit het Laat-Neolithicum 8 ontbreken.

4.3 Interpmtatie
Het bestaan van een enkelvoudig depot is
mínder makkelijk hard te maken dan dat
van een meervoudige vondst, omdat er
plausibele altematieven voor de veronder-
stelde context te bedenken zijn, zoals ver-
lies. Zo ook in dit geväl. Slsthts de
uitgesproken natte locatie spreekt ten gun-
ste van een interpretatie als depot. Bij enke-
le andere mogehjke verklaringen kan men
kanttekeníngen plaatsen. Dat het halffabri-
kaat bijvoorbeeld door stromend water zou
zijn aangevoerd, wordt weersproken door
de scheipe ribbm en zíjkanten van het
stuk. Evcmmin kan de vindplaats in ver-
band worden gebracht met een voomemen
tot slijpen op een eventuele polissoir in de
directe nabijheid van de waterloop (verge-
1ijk de lokatie van de megalithische slijpste-

Ï#:£:T#Ëne=¥9st84h,:2eE:tM£deï:c=sm
absoluut onvoldoende bewerkt om te wor-
den geslepen en het is de vraag of het ooit
tot een bruikbaar hakwerktuig zou zijn ge-
komen (zie boven). Misschien dat de bijl
via natuurlijk transport over de helHng in
het dal terecht is gekomen. I.angs de boven-
Uggende plateaurand zijn namelijk enkele
kleine productieplaatsjes ontdekt waar Val-
kenburg vuursteen is bewerkt. Het hoogte-
verschil bedraagt ongeveer 45 m, de langs
de helling gemeten afstand is ca. 230 m. Ge-
zien de steilte van het tenein en de schrale
bodem ligt een langdurig grondgebniik an-
ders dan als bos niet voor de hand. Bepaald

=oro#asc¥g.3oË:=rv¥=£=Ë,íkguË=t=:.

1       Maxímaleafmetingen200x90x37mm
2       Huyge (1991:49) verwijst naar ün depot van 4 halffabrikaten aan de voet van ën grote pohssoir in Ek)uville

Grankrijk).
3       Het halffabrikaat is bovendien gevonden op de andere oever dan die aan de hellingzijde.

48



ARCHEOLOGJE, No.9, 1999

heel uit te sluiten altematief is natuurlijk
een prehistorisch tafereel waarin een uit
zijn humeur geraakte vuursteensmid het
mislukte product als uiting van ongenoe-
gen in het water sodemietert.

5. TOT BESLuiTï
ln tegenstemng tot Nederlands noordelijke
provincies zijn meervoudige depots van
(vuur)stenen bijlen in het zuiden van het
land tot nu een uitgesproken zeldzaam-
heid. Er is slcrhts één complex uit Noord-
Brabant bekend, dat bovendien met erige
onzekerhedenomgevenis.2Hetgaatom2
vuurstenen bijlen die tezamen zouden zijn
gevonden met een bronzen randbijl (Hol-
werda & Smit 1917:17-18,19; Butler
1959:292). Als een mogeli].ke reden voor het
opvallende verschil tussen noord en zuid
kan onder andere worden gekeken naar cul-
turele factoren. Veel noordelijke depots
worden toegewezen aan de Trechterbeker

qRB) en de Enkelgraf cultuur (EGK) qer
Wal 1996:146), archeologisch gedefinieerde
gemeenschappen waarvan het versprei-
dingsgebied zich pas laat in de EGK (vanaf
ca. 2700/2600 voor Ch.,. Drenth & Lmting
1991) tot Zuid-Nederland uitstrekte. De
onevenredige geografische verdeling zou
wellicht enigszins worden gecorrigeerd als
'losse' vondsten van halffabrikaten en vol-
tooide, maar ongebruikte bijlen in het kaart-
beeld zouden worden betrokken. Het
zuiden kon bijvoorbeeld wel eens relatief
rijker blijken te zijn aan enkelvoudig gede-
poneerd materiaal.

Ook kan worden overwogen of in
het zuiden misschien minder (geschikte)
natte locaties voorhanden waren, of dat een
geringer aantal op de schop is gegaan, zo-
dat de vondstkans navenant kleiner was. Er
zijn aanwijzingen dat zulke plekken in het
ïg=hdaï.Eap°°kdamzkerbetekerishebben

1       Het artikel had niet tot stand kunnen komen zonder de meldingen van de heren van Rooij en Muem`ans,
de bruiklenen van de fámilies ]anssen en Verbeek en de heer Vromen alsook de tekeningen van Hans
Peeters. Erik Drenth heeft kanttekeningen geplaatst bij een eerdere versie van het verhaal. Hen allen ben ik
dank verschuldigd.

2       [Bron. ARCHB] Volgens het aanwinstenboek van het Noordbmbants Museum te 's Hertogenbosch zouden
ze zijn gevonden "op Koks te Nuenen". Holwerda & Smit (1917:19) schrijven: "Bronzen randbijl. Afk.
Nuenen op Koks, waar zij gevonden werd,1iggende tusschen de beide reedsgenoemde vuumteenen bijlen".
I+ater is in de kantlijn van het aanwinstenboek genoteerd "op Koks te Gemert", de plaats waar het toponiem
i.t.t. Nuenen wl voorkwam De provinciaal archeoloog G. Beex vermoedde dat de vondsten afkomstig
waren van Kolse Hoeve (Collsche Hoeve; Nuenen). Een keuze voor het nabij gelegen gehucht Kol
(tegenwoordig 't CoU) had uit het oogpunt van een veronderstelde naamsverwarring (Koks  Kol) meer voor
de hand gelegen. Butler (1959:292) vemeldt als vindplaats Gemert. Ook het complextype is niet eenduidig
te bepalen. "Tusschen" kan worden gelezen als 'te midden van', of als 'op een zekere afstand van 2 andere
punten' (dus 3 losse vondsten?). Of de melding betrouwbaar is, valt rúet meer na te gaan. Bekend is slechts
de naam van de uit 's Gravenhage afkomstige sdenker (Holwerda & Smit 1917), niet hoe hij aan de
artefacten of informatie over de vondstcontext kwam Voor een mogelijke interpretatie als depotvondst
spreekt de opvallende 'natte' locatie van Koks: bij de samenloop van Aa en Peelse IÁ)op (Anoniem 1998:16).
Overigens is ook 't Coll als 'nat' aan te merken Voor een Noord-Nederlands voorbeeld van een depot waar
geslepen vuurstenen werktuigen Q)eitels) zíjn geassocieerd met bronzen voorweipen zie Butler & Bakker
(1961).

3       De (overwegend post-Neolithische) rivíervondsten die bij baggerwerkzaamheden in Gelderland,
Noord-Brabant en Límburg zijn aangetroffen, worden vaak in verband gebracht met deposítie. Natte
laagten komen voor in bijvoorbeeld de midden-Limburgse gemeente Echt (diverse toponiemen met een
uitgang '-broek'). Hoewel precieze coordinaten ontbreken en de betrouwbaarheid van de vondstlokatie of
-context niet meer ís na te gaai+ wordt van veel bijlen uit de (oude) collectie F. Phílips Q7olkloristisch
Museun+ Asselt) aangegeven, dat ze afkomstig zijn uit verschillende van díe broeken'. Zeker een aantal
ervan is verbnrind en dus afkomstig uit een vochtige bodem Pron: ARCHS] .
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Butler (1996:238-239) constateert tm
aanzien van bronzen bijlen dat ze voorál af-
komstig zijn van natte plaatsen binnen de
droge helft van Nederland. Het zuidelijke
deel van Limburg is in dit opzicht fruste-
rend leeg te noemen. Wel werden juist uit
het hmburgse kalksteengebied enkele (mo-

:::jïe±maïr:Ëot::g:É:fd:ÍsWïu=Ï:%9,
beschrijft een qua samenstelling afwijkende
vondstgroep uit het exploitatie- en produc-
tiegebied van Rijckholt, die zowel win-
ningswerktuigen, productiemateriaal (2
klingkemen en een klopsteen), halffabrika-

:e=,v:lt:go|nkÉïros|et¥r=n=ï|ág#Xceth=stn
op verschillende tijdstippen en op telkens
dezelfde plek opgeploegde halffabrikaten
van bijlen. Het betrof goed met elkaar ver-
gelijkbare exemplaren die in feite gereed
waren om te worden geslepen. Op die
plaats trof S. Hutschemakers (Banholt) een
polissoiraan.3Deakkerligtopenkelehon-
derden m afstand van de winplaats. Als het
hier inderdaad om complexen gaat waar-
van de samenstellende delen gelijktijdig in
de bodem zijn verborgen, dan is vooral van-
wege het karakter van de sites (win- en pro-
ductieplaats) aan te nemen, dat de eigenaar
de intentie zal hebben gehad om de spullen
bij een volgende gelegenheid op te halen.
Economische overwegingen zullen dus de
drijfveer zijn geweest om de stukken tijde-
lijk aan het zicht te onttrekken. Een gerichte
inventarisatie of kartering zou in principe
meer depots nabij winplaatsen boven tafel
moeten kunnen halen. Het is echter de

vraag of dat zal lukken. Het zijn (te) beken-
de sites, waarvan de vondsten over een
groot aantal particuliere en museale collec-
ties verdeeld zijn. Bovendien zal een depot
tussen een veelheid aan artefacten wellicht
niet als een afzonderlijke eenheid worden
herkend.
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VONDSTEN UIT DE STEENTUD 0NDER ESDEKKEN

door Jos Deeben & Bert Groenewoudt

1. INLEIDING
Het archeologische onderzoek van de pleis-
tocene zandgronden richt zich in toenemen-
de mate op de zogenaamde 'essen', de
oude landbouwgronden van de dorpen en
buurtschappen. Archeologisch zijn deze ter-
reinen vaak zeer rijk omdat ze in het verle-
den aantrekkelijk waren voor bewoning.
Omdat deze overblijfselen worden be-
schermd door een dik pakket cultuurgrond
Uet esdek of plaggendek) zim de archeolo-
gische sporen veelal gaver dan elders in de
zandgronden. De in essen vastgestelde be-
woring gaat in sommige gevallen terug tot
in de steentijd. Het gebnrik van het terrein
in de steentijd manifesteert zich meestal in
een strooiing van stenen artefacten in het
onderste niveau van het esdek. Bij archeolo-
gisch onderzoek dat zich richt op de grond-
sporen worden dergelijke strooiingen vaak
over het hoofd gezien. Bij de aanleg en het
schaven van het vlak en bij het 'afwerken'
van grondsporen worden de artefacten wel
verzameld, maar men doet maar zelden po-

v8mi8;nv::::ahmaictïed¥]:L9t¥S)TIË|ee:m-
gevolg is dat de geborgen stenen artefactm
maar moeilijk te interpreteren zijn. Daar
komt nog bij dat het archeologísche vlak bij
grondsporen-opgravingen in esdekken
vaak Jagcr ligt dan het niveau waarop het
meeste vuursteen zich bevindt en veelal h-
ger dan het niveau waarop eventuele steen-
tijd-sporen zichtbaar zijn. Het enige dat
dan wordt gevonden is 'opspit' in de vul-

ling van jongere sporen en een enkel arte-
fact dat als gevolg van (post-)depositionele
processen een neerwaartse veiplaatsing
heeft ondergaan. De rest ligt op het stort.

Een systematisch onderzoek van si-
tes met (vuur)stenen artefacten is een ar-
beidsintensieve en tijdrovende aangele-
genheid en vereist een andere opgravíngs-
strategie dan bij grondsporen-gerichte op-
gravingen gebruikelijk is. Daarvoor moet
bewust worden gekozen m dat wordt tot
op heden slechts zelden gedaan, onder-
meer omdat een systematisch onderzoek
niet past in de doelstelling van het onder-
zoek die veelal gericht is op sporen uit late-
re perioden, of omdat er vanuit wordt
gegaan dat (vuur) steenstrooiingen onder
esdekken emstig verstoord zijn door latere
bodembewerkíng. Het is de vraag of de
laatstgenoemde aanname juist is. De laatste
jaren is op verschiuende plaatsen, zoals te
Raalte-Jonge Raan, Gennep-Maaskemp,
Gcmnep-West, Venlo-Groot Boller en 01-
denzaal-Schipleidelaan, geprobeerd om tij~
dens het onderzoek van esdekken meer
aandacht te besteden aan de aanwezige ste-
nen artefactm en de gegevens op een meer
systematische wijze te verzamelen. In dit ar-
tikel willen we ingaan op de aard en de
kwaliteit van dergelijke sites onder esdek-
ken evenals op methoden om deze te onder-
zoeken. Gegevens van de sites te
Raalte-Jonge Raan, Gennep-West, en Olden-
zaal-Schipleidelaan zullen daarbij als rit-
gangspunt dienen (fig.1). Alle drie

1       In de archeologísche líteratuur zijn er uítgebreide disx:ussiö over het begrip ``site'' (onder andere Binford
1992 en Dunnell 1992). In deze tekst wordt het begrip gebruikt voor de aanduiding van een concentratie of
cluster van artefacten, ecofacten en sporen die ge.ri`terpreteerd kan worden in temen van menselijk gedrag.
De site is dus de basíseenheid van interpretatie (zie onder andem Plog cf 4J. 1978).
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vindplaatsen zijn gelegen op dekzandnig-
gen.

In dit artikel gaan we eerst in op het
ontstaan van esdekken en op de archeologi-
sche gegevens. In hoofdstuk drie bespreken
we in het kort de processen die verantwoor-
delijk zijn voor de verspreiding van stenen
artefacten onder ecm esdek. h de hoofd-
stukken vier tot en met zes wordt de kwali-
teit en aard van sites met (vuur)stenen
artefacten in essen besproken aan de hand
van de archeologische gegevens uit de sites
Raalte-Jonge Raan, Gennep-West, en Olden-
zaal-Schipleidelaan (fig. 1). In hoofdstuk ze-
ven worden deze gegevens vergeleken en

ter discussie gesteld. In hoofdstuk acht
wordt een aanzet gegeven die moet leiden
tot een betere methodiek om steentijd-sites
onder esdekken op te sporen en te onder-
Zoeken.1 2

2. ESDEKKEN EN ESSEN
Esdekkm zijn ontstaan als gevolg van het
langdurig toepassen van plaggenbemes-
ting, dat wil zeggen bemesting met een
mengsel van mest en plaggen. Hierdoor is
een dik pakket cultuurgrond gevomd, het
esdek of plaggendek. De door bodemkundi-
gen aangehouden rinimum-dikte van es~
dekken bedraagt 50 cn+ maar vele zijn

bedridend dikker, met name in
Oost- en Zuid-Nederland. Es-
sen liggen in het algemeen op
relatief hoge plaatsen in het
landschap, zoals dekzandrug-
gen en lage stuwwallen.

De laatste jarm is geble-
ken dat de vorrring van veel es-
dekken niet al in de Volle
Middeleeuwen, maar pas vanaf
de 16de eeuw op gang is geko~
men (zie onder andere: Biele-
man 1987, 1989; Groenewoudt
e£ ¢J. 1998). Spek veronderstelt
een gefaseerde introductie van
de plaggenbemesting vanaf de
13de eeuw en vermoed daarbij
regionale verschillm (Spek
1992). Bij de ouderdom van es-
sen spelen ook factoren als om-
vang, ligging en bodemtype
een rol (De Rooij 1993; Groene-

Figiiur 1  Geografísde liggíng van
de besproken víndplaatsen.

1       Het gaat hierbij niet uitsluitend om sites uït de steentijd. Tot in de Mdden Bronstijd komen stenen
artefacten veel voor.

2       De afbeeldingen bij dít artíkel zij.n vervaardigd door J. Hulst, W. Boeken, N. van DijkhuizerL F. Hoedeman,
S. Cuppens (állen ROB). De tekeningen van de artefacten uït Gennep zijn vervaardigd door P. Dijkstra
(Veldhoven).
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woudt 1994). De oudste en veelal ook de
grootste complexen esgrond bevinden zich
op gunstig gelegen locaties ®ij beken en ri-
vieren) en van nature vruchtbare bodems.
Dergelijke essen zijn vaak zeer rijk aan ar-
cheologische sporen tüt diverse perioden,
met name vanaf de Midden Bronstijd.
Ogenschijnlijk zijn oudere sporen schaars,
maar wellicht is dat schijn en slechts het ge-
volg van de gebruikelijke wijze van opgra-
ven. Fdeinere complexen esgrond q)ouw-
1andkampen) en esdekken op rinder
vruchtbare bodems zijn in het algemeen re-
latief jong. Het te beschrijven complex bij
Oldenzaal bijvoorbeeld, is op zijn vroegst
in het midden van de 17de eeuw ontgon-
nen. De dichtheid en de variatie aan archeo-
1ogische sporen onder dergelijke kleine en
relatief jonge arealen esgrond is gering. In-
dien hier sprake was van beworLing, dan
had deze vaak eeri kortstondig karakter
(Groenewoudt ef ¢J.1998). Dekzandkoppen
met een esdek bij beken en vennen bevat-
ten vooral sites uit het Laat-Paleolithicum
en Mesolithicum.

De kwaliteit van archeologische spo-
ren onder esdekken is vaak hoog, maar niet
altijd. Afgezien van recente aantastingen
blijkt dat er ook voordat het esdek is ge-
vormd verstoringen zijn opgetreden. Met
name bij de eerder genoemde grote en gun-
stig gelegen essen zijn onder het plaggen-
dek cultuurlagen aanwezig welke duiden
op langdurige beakkering voorafgaande
aan de introductie van de plaggenbemes-
ting. In dergelijke situaties is het niveau
met archeologische sporen (in riteenlopen-
de mate) geërodeerd. Ook het graven van
ontginningsgreppels (vooral in Noord-Ne-
derland) en planmatige egalisaties (vooral
in de provincie Noord-Brabant) hebben
plaatselijk een aanzienlijke verstoring ver-

oorzaakt. De genoemde ingrepen vonden
plaats in de Late Middeleeuwen en het be-
gin vm de Nieuwe Tijd.

In dit artikel wordt het begrip es pri-
mair in zijn bodemkundige betekenis ge-
hanteerd, namelijk als een dik, door
plaggenbemesting ontstaan cultuurdek.
Vanuit een cultuurhistorisch perspectief
zijn essen/ enken grote areálen landbouw-
grond die door meerdere boeren gebrükt
werden. De kleinere terreinen met een plag-
gendek waren veelal in handen van één ei-
genaar (eskampen/ bouwlandkampen/
eenmansessen) en voldoen niet aan deze
definitie. De essen in Drenti`e en Gronin-
gen (Westerwolde) doen dat wel, hoewel
het cultuurdek daar dunner is als de bo-
demkundige mínimumnorm. Door de ge-
ringe dikte van het esdek is de (actuele)
aantasting van de archeologische sporen
hier groter dan elders.

3. VERSPREIDINGEN VAN STENEN AR-
TEFACTEN 0NDER ESDEKKEN
Het is in archeologisch onderzoek een goe-
de gewoonte aan het worden om de gebeur-
tenissen te analyseren die zijn opgetreden
nadat een terrein bewoond is geweest. Een
analyse van deze post-depositie processen
is noodzakelijk voor een juiste interpretatie
van de aard en omvang van de bewoning.
De processen die na de bewoning zijn opge-
treden kunnen in twee groepen worden in-

g?gc=:£nït;oifËgte:íd=r??etukuvrËkseitesüt
de steentijd die rúet onder esdekken gele-
gen zijn, weten we dat deze processen kun-
nen leiden tot een verticale verplaatsing
van de artefacten. Het vondstniveau be-
staat vaak uit een diffuse band van artefac-
tm met een dikte variërend van circa 30 tot
70 cm. De verspreiding in diepte is niet ge-

1       Voor een overzicht van deze processen zie bijvoorbeeld wood & Iohnson (1978), voor pleistocene gebieden
bijvoorbeeld Arts & Deeben (1987) en Barton (1992).
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hjkmatig, maar vertoont vaak een duidehj-
ke piek waar de meeste vondsten en ook
het mermdeel van de vondsten met de
grootste afmetingen gelegen zijn (Deeben
in druk).

De natuurlijke processen die een bij-
drage geleverd kunnen hebben aan de verti-
cale veiplaatsing zijn van biotische oor-
sprong. Hierbij kan gedacht worden aan
verplaatsing door planten @v. wortels en
boomvallen) en dieren Q)v. wroeten en gra-
ven).ïOokabiotischeprocessenzoalsero-
sie en sedimentatie door water en wind en
Vorstkumenffnrolspe|en.2

Genoemde biotische en abiotische
factoren kunnen ook de oorzaak zijn van
horizontale verplaatsing van artefacten.
Omdat het terrein onder veel esdekken Ín
latere pre- en (proto)historische perioden is
gebruikt en omdat de esdekken door de
mens zijn aangelegd kunnen antropogene
processen een belangrijke rol gespeeld heb-
ben in de horizontale en verticale versprei-
ding van (vuur)stenen artefacten. Globaal
kunnen twee processen onderscheiden wor-
den: hergebruik van het terrein en de ont-
gínning en aanleg van de es. Door de
genoemde biotische, abiotische en antropo-
gene processen kunnen sites met (vuur)ste-
nen artefacten het product zijn van een
c omplex fomatieproces.

Aan de hand van drie voorbeelden
waarbij tijdens het archeologische onder-
zoek van de es (vuur)stenen artefactm zijn
aangetroffei+ wordt ingegaan op het karakT
ter van de sites met stenen artefacten en

proberen we een inzicht te geven in de pro-
cessen die dat karakter bepaald hebben.
Per voorbeeld wordt aandacht besteed aan:
de bodemopbouw, de methode van onder-

?toákáded?r::fsoplfegähá.3Sporen,devond-

4. o LDENZAAL-s cHmLEIDELAAN
4.1 Inleiding
ln januari en maart 1998 is door de ROB
verkennend onderzoek uitgevoerd aan de
Schipleidelaan in de gemeente Oldenzaal
(Overijssel).4Iritonderzoekvondplaatsin
het kader van het speeipuntprogramma 'es-
sen' (ROB 1999). Object van onderzoek was
een kleine dekzandmg die bestemd was als
begraafplaats. Ten tijde van het onderzoek
was het een volkstuinen-complex, daarvoor
landbouwgrond. In de randzone van de be-
treffende bouwlandkamp (zie hoofdstuk 2)
bevonden zich post-middeleeuwse ontgin-
ningsgreppels (esgreppels). Verder heeft
het onderzoek alleen een kleine hoeveel-
heid stenen artefacten en fragmenten van
een wikkeldraadbeker uit de Vroege Brons-
tijd opgeleverd.

4.2 Methode van ondeEoek
Het onderzoek vond plaats door middel
van raaien kleine proefsleuven. Deze proef-
sleuven hadden een formaat van 2 bij 10 m
Het onderzoek richtte zich aanvankelijk uit-
sluitend op het opsporen van grondsporen.
Er is in principe één vlak aangelegd. Na het
verwijderen van het esdek is het vlak laag
voor laag en onder toezicht verdiept tot op

1       Voor het effect van boomvallen op de verticale en horizontale verspreiding van artefacten zie crombé
(1993).

2       In sommige gevallen is het ook mogelijk dat door winderosie de verticale spreiding wordt aangetast en de
stenen artefactei+ als een soort desri p4zJc7fflf, op één niveau komen liggen.3Ïl!`-í=*ïïjí:tï:ä::tÉTeyb:'r:t::bstru¥k¥Ïvtdvl=nhgee?*:t¥otá--Fisher3.odatook

ÏËátisoorïtHíè:nïm¥n'edna:ew=yüstrrá:&Ï=#sËË=¥eeigei¥!;äláid3.t|=dpeöwsïiggve=oieen
versmen significmt zijn.

4       De coördinaat van de vindplaats is 28H 257.50 x481.57.
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het 'leesbare vlak' dat in het algemecm on-
der de B-horizont van het begraven natuur-
1ijke bodemprofiel lag (zie onder). CP twee
locaties zijn proefsleuven uitgebreid tot op-
gravingsputten namelijk ter plaatse van een
cluster post-Middeleeuwse ontginnings-
greppels en paalkúlen en op de plaats
waar vuursteen is aangetroffen. Op de
laatstgenoemde locatie is de verspreiding
van vondstmateriaal binnen vakkm van 1
bij 1 m in kaart gebracht.

4.3 Stratígrafie
Het terrein is bedekt met eai 50 tot 80 cm
dik plaggendek. Het maaiveld ter plaatse
lag gemiddeld op 30.19 m +NAP, de onder-
kant van het esdek op gemiddeld 29.44 m
+NAP. Op grond van het jongste vondstma-
teriaal dat in de basis daarvan is aangetrof-
fen kan zowel de ontginning van het
tenein als het begín van het ontstaan van
het plaggendek omstreeks het midden van
de 17de eeuw worden geplaatst (tabel 1).
Chder het esdek bevond zich een afgedekte
natuurlijke bodem, een goed ontwikkelde
veldpodsol (fig. 2). Deze bodem is gevomd
in sterk lemig, fijnzandig Oud Dekzand
(Formatie van Twenthe; Ten Kate eí ¢J.
1995). Mogelijk gaat het om een gedegra-
deerde moderpodsol. De podsolering is ver-
moedelijk al lang geleden begonnen en
heeft zich hoofdzakelijk onder invloed van
natuurlijke processen voltrokken. Ook acti-
viteiten van de mens kunnen hierbij een rol
hebben gespeeld. Aangenomen mag wor-
den dat de vematting die in de 11de-12de
eeuw in de pleistocene zandgronden is op-
getreden, en die het gevolg was van groot-
schalige ontgínningen, aanleiding heeft
gegeven tot een intensivering van de podso-
lering.

Het voorkomen van relatief veel
kleine grindjes direct onder het esdek doet
vermoeden dat we te maken hebben met de
Laag van Beuringen, die het Oud Dekzand
1 van het Oud Dekzand 11 scheidt en die
ontstond als gevolg van uitblazing van

m +NAP

30.00

29.80

29.60

29.40

29.20

legenda

ZZZ
.:....=---.

E=
mlm

mHm

bouwvoor (d. gr./zw.)

esdek (zr. d. gr.)

rest A 1  (humeus d. gr.)

A 2 (l®dzand, 1. gr.)

8 2 (humeus d. gr.)

8 2 (Fe gvoerig)

Figuur 2  01denzaal-Schipleidelaan: bodempro-
fiel.

zand in het koudste en droogste deel van
het Pleni8laciaal (É!cser£ p®cmc77£).

De begraven veldpodsol bleek te
zijn afgetopt; de A1-horizont en een klein
deel van de hchtgrijze A2-horizont ontbra-
ken. h de bovcmkant van het resterende
deel van de A2-horizont waren spitsporen
te zien, die plaatselijk tot in de sterke ijzer-
houdende B-horizont reiktm. Vermoedelijk
lag het oorspronkenjke maaiveld gemid-
deld circa 10 cm hoger dan de bovmkant
van het resterende deel van de veldpodsol.

4.4 Grondsporen
Naar aanleiding van de vondst van aanvan-
kelijk sleK:hts één stuk vuurstecm in de A2-
horizont zijn in proefsleuf 4 vakken van 1
bij 1 m uitgezet en schavenderwijs met een
schop verdiept. Hierbij zijn nog meer vuur-
stenen artefactm aangetroffen, evenals frag-
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natuuriljk verstoring d!kti es agrarisN=h gebruik bewoning/begraving
bodentype ondergrond (cm) (m)

lüalte moderpod®l 10" 70" lJzeriijd Mesolithicum , Neolithicum-Vroege Bronstijd
Romeir" tijd lJzer(ijd- Vroeg Romeins£ tijd
1 2de eeuwLheden Late Middeleeuwen

Genmp moderpod®l 20L30 ca. 60" Vroege Bronstijd? Mesomhicum, Vroege Bronstijd
Middeleeuwenheden Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen

0[denzaal veldpodstl 10 50" 1 7de eeuw-heden Vroege Bronstijd?

Tabel 1  Karakteristieken van de besproken locaties.

menten van andere steensoortm. Chder de
A2-horizont, in de top van de B-horizont,
tekenden zich vele, ogenschijnlijk natuurlij-
ke podsolvlekken af. Deze hadden overwe-
gend een zeer donkergrijze kleur. Soms
was sprake van een ijzerhoudmde rand of
een üchtgrijze '1oodzand' kem. Degelijke
grondsporen worden bij opgravingen op
de zandgronden vaak aangetroffen, maar
zelden of nooit gedocumenteerd omdat
wordt aangenomen dat ze door natuulijke
processen zijn ontstaan.L Ze worden velal
met boomwortels in verband gebracht. h
Oldenzaal zijn ze gedocumenteerd omdat
de sporen leken te clusteren op de plaats
waar zich het vuursteen bevond. De moge-
hjkheid dat het om antropogene sporen zou
kunnen gaan die onder invloed van bodem-
vorming een natuurlijk aanzien hebben ge-
kregen kon niet worden uitgesloten.

Om zowel de steenstrooiing te kun-
nen karteren als om de verspreiding en het
karakter van de grondsporen beter te kun-
nen bestuderen is proef51euf 4 gefaseerd in
westelijke richting uitgebreid. Gedeeltelijk
is dit areaal schavenderwijs in vakkm van
1 bij 1 m verdiept. Bínnen een groot deel
van het vlak zijn alle grondverkleuringen
ingetekend. Het opgravingsvlak lag het
hoogst in de zuidoostelijke hoek (29.22 m
+NAP), hier bevonden zich de meeste pod-
solvlekken. Naar het noordwesten liep het
vlak af tot 28.91 m +NAP. Een hier gelegen

1       Zie echter van der Lee l998.
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grote gri]'ze vlek is waarschijnlijk een res-
tant van de A2-horizont.

Afgezien van een aantal evident na-
tuurlijke veldpodsolvlekken bestond het
merendeel van de sporen uit ronde of ovale
vlekken met een diameter van 20 tot 40 cn+
dus in de orde van grootte van paalkuilen.
Aanwijzingen dat ze del uitmaken van
één of meerdere gebouwstructuren zijn üh-
ter niet gevonden. Voor de zekerheid is een
steekproef van deze sporen gecoupeerd. In
drie gevallm bleken ze 20 tot 30 cm diep en
naar onderen spits toe te lopen. Twee van
deze drie kuílen hebben een kem van 'lood-
zand'. De vorm doet vermoeden dat het
penwortels van bomen betreft. Van de ne-
gen andere onderzochte poren is dat mín-
der waarschjnlijk. Deze zijn meestal
ondieper en hebben een vlakke bodem of
ecm mín of meer rond verlopende dwars-
doorsnede. De sporen met een donkergrijze
vulling zíjn relatief scherp begrensd. Deze
categorie sporen was merendeels al hoog in
de A2-horizont zichtbaff . Van de sporen
met een lichtere kleur is de begrenzing va-
ger. De laatstgenoemde sporen waren pas
onder de A2-horizont zichtbaar. Slechts in
een van de vele sporen is in de bovenkant
van de vumng een vuurstenen artefact aan-
getroffen. De nagenoeg vondstloze vulling
van de sporen zou tegen een antropogene
oorsprong pleitm, ware het niet dat de
grondsporm van de oudste gebouwstructu-
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ren die we van de zandgronden kennen
wel vaker zeer vondstarm zijn (zie bv. Ver-
linde 1994).

Al met al zijn er geen concrete aan-
wijzingen gevonden dat de podsolvlekken
een antropogene oorsprong hebben. Slechts
een nadere analyse van de verspreiding en
micromorfologisch onderzoek van soortge-
1ijke sporen zouden hiervoor indicaties kun-
nen opleveren. Een argument tegen een
interpretatie als antropogene sporen zou
kunnen zijn, dat de vulling van de kuil die
in de volgende paragraaf besproken wordt
(S13) een heel andere, en voor grondsporen
meer gebruikelijke, kleur en textuur had
dan de besproken podsolvlekken. Uit het
feit dat de beschreven donkere podsolvlek-
ken deels al in de A2-horizont zichtbaar wa-
ren, is af te leiden dat de vlekken in een laat
stadium of na de ontwikkeling van de veld-
podsol zijn ontstaan. Anders zou het bovm-
ste niveau van de sporen irnmers zijn
uitgeloogd.

4.5 De vondsten
Bij het uitbreiden van het vlak ten noorden
van het areaal dat schavenderwijs is ver-
diept, kwam behalve veel bodemverkleu-
ringen en enkele fragmenten natuursteen
onverwachts een concentratie scherven te
voorschijn. Het betreft scherven van een be-
ker met wikkeldraadversiering die in een
vroege fase van de Vroege Bronstijd geda-
teerd kan worden (omstreeks 1800 voor
Chr.). Het baksel is vrij. hard en sterk gema-
gerd met fijn steengniis. De doorsnede van
deze schervenconcentratie bedroeg 30 cm
Er omheen zijn tot op een afstand van 40
cm enkele kleine scherven gevonden. De
scherven werden pas opgemerkt toen het
vlak al tot onder de A2-horizont was ver-
diept. Verse breukvlakken deden vemoe-
den dat een deel van de scherven al door
de kraan was vergraven en wellicht zijn
ook in de 17de eeuw al scherven verdwe-
nen (zie onder). Een scherfje (met een vers
breukvlak) dat op een afstand van 2 m van

de overige scherven lag, is vermoedelijk
door de kraan verplaatst. De gevonden
scherven vertegenwoordigen minder dan
25% vm de beker (fig. 3).

Bij nader onderzoek bleek dat de
wikkeldraadscherven afkomstig waren uit
een kuilq.e (S13) dat nog 15 cm diep was, de
oorspronkeliik diepte moet zo'n 33-35 cm
hebben bedragen. De vulling had een lich-
te, vuilgrijze kleur en een afwijkend losse
structuur. Het mag rLiet worden uitgesloten
dat een klopsteen (fig. 4 no. 1) die bij de
aanleg van het vlak is opgeraapt uit de bo-
venzijde van de vulling van de kuïl afkom-
stig is. Het troffelen van de kuil leverde
behalve scherven nog 2 kleine af5lagen van
vuurstem, een fragmentje natuursteen en
enkele brokjes houtskool op. Enkele witte
spikkels zouden kunnen duiden op een mi-
nieme hoeveemeid verbrand bot. De kuil-
vumng is integraal verzameld (volume s
Uter) en archeobotanisch onderzocht. Dit le-
verde een minieme hoeveemeid houtskool
op van Eik (Qz{c7"s) en Wilg (S4Jri), maar
geen verkoolde zaden of artefacten (De
Man 1998).

Fíguur 3 0ldenzaal-Sdhipleidelaan: mconstmc-
tie van de Wikkeldraadbeker uit de Vroege
BronstËd(sdaall:3).
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Geconstateerd is dat de grotere
scherven zich verticaal in de vuning van de
kuil bevonden. Dit doet vermoeda\ dat we
niet te maken hebbm met een afvalkuil,
maar met een doelbewust begraven (deel)
van een pot. Andere aanwijzingen daar-
voor zijn het feit dat de scherven van één
pot zijn, het overigens nagenoeg vondstlo-
ze karakter van de kuilvuling, de geringe
omvang en de relatief grote diepte van de
kuí1. Desondanks is niet duideüjk gewor-
den of de pot in zijn geheel is begravm. De
schervm bevonden zich namelijk rúet meer
in 'organisch' verband. Verder bleken zich
in de resterende onderzijde van de kuil zo-
wel rand- als bodemscherven te bevinden.
Dit zou kunnen betekenen dat de pot in el-
kaar is gedrukt en dat de scherven vervol-
gens door post-depositionele processen zijn
veiplaatst. Een laatste mogelijkheid is dat
een incomplete pot begraven is.

Onder invloed van podsolering
heeft zich aan veel scherven ecm donker-
grijs aankoeksel gehqht. Soms bevond
deze korst zich aan de binnenzijde van de
scherf, in andere gevallen aan de buitenzij-
de. Dit wijst er op dat de schervm zich al tij-
dens de voming van de veldpodsol niet
meer in anatomisch verband bevonden.
Aangezien bodemvoming een continue
proces is, dat ter plaatse pas is gestopt toen
zich een esdek vomde, kan hieruit slcx:hts
worden afgeleid dat de fragmentatie voor
de 17de eeuw moet hebben plaatsgevon-
den. De kleine scherfjes die Ín de directe
omgeving van de kuil zijn gevonden zijn
ongetwijfeld uit de kuílvulling afkomstig
en verspreid geraa]st tijdens de ontginning
van het terrein. h de omgevhg van de kuíI
zijn schopstekm waargenomen die tot in
de A2-horizont reiken, verder zuidelijk
zelfs tot daar onder. De bovmkant van de
kuil moet dus in de 17de eeuw zijn verpit.

Omdat de mogelijkheid bestond dat
we met een graf of wemcht zelfs met een
grafveld te maken hadden is het vlak ver-
der in westelijke- en ook in zuidelijke rich-
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ting uitgebreid. Dit leverde geen enkele in~
dicatie voor de aanwezi8heid van graven
op. De directe omgeving van de kuil met
wikkeldraadscherven is vervolgens scha-
venderwijs verdiept, eerst 6 cm en later 12
cm Op beide niveaus bleef het kufltje als
een verkleuring zichtbaar, maar werden
verder slechts bodemverkleuringen waar-
genomen waaraan niets antropogeen§ te
ontdekken viel. Niets wees erop dat de
schervenconcentratie onderdeel vormde
van een grafkuíl. Als proef op de som is de
zuidelijke helft van de put machinaal 25 cm
verdiept. Dit leverde weliswaar enkele
vlekken met een 'rijksdaalderstructuur' op,
maar geen indicaties dat het grafkuilen be-
trof . Twee van deze vlekken waren rond
met een diameter van circa 60 cm. Twee an-
dere waren mim een meter lang en 30 tot
60 cm breed. Aan de onderzijde kon geen
duidelijke begrenzing worden vastgesteld,
hetgeen een natuurlijke oorsprong doet ver-
moeden.

Het steenmateriaal dat tijdens de opgra-
ving werd gevonden omvat 55 vondsten,
28 van vuursteen en 27 van andere steen-
soorten (tabel 2). Gemodificeerde vuurste-
nen artefacten (werktuigen) ontbreken in
het assemblage. De enige als werktuig aan
te merken vondstm zijn een ovaalronde
klopstem van hchtgri].ze kwartsitische
zandsteen (fig. 4 no. 1) en een langwerpig
süjpsteent).e van zeer fijnkorrelige donker-
grijze zandsteen (fig. 4 no. 2). De klopsteen
heeft een vlakke en bolle zijde en vertoont

VuurstEm overig stm
brok 7 24
ki&el 1 1

decortificatie artefact 3 0
afslao 15 0
mtlid 2 0
klopsteen 0 1

slijpstën 0 1

totml 28 27

Tabel 2 01denzaal-Schipleidelaan: verdelíng
van de vondsten naar grondstof.
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Figuur 4 0ldenzaalsdipleidelaan: (1) klop-
steen en (2) sljjpsteen (ware grootte).

-:-T-::
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aan beide uiteínden klopsporen
die gedeeltelijk op het vlakke ge-
deelte doorlopen. Het slijpsteen-
qe vertoont op de boven- en
onderkant krassen waarvan
sonrige elkaar kruisen.

Het merendeel van het
vuursteen bestaat uit afslagen
en brokken. De complete afsla-
gen (n=10) zijn vooral (n=7)
kort en breed. De aanwezigheid
van cortex of rolsteenpatina op
het slagvlak van enkele afslagen
geeft aan dat het slagvlak vaak
niet geprepareerd werd. Em af-
slag vertoont splinteringen
langs de rand die mogelijk het
gevolg zijn van gebruik. Het me-
rendeel van de onregelmatige
brokken vuusteen (n=5) is ont-

staan door het uiteen vallen van knollen tij-
dens de bewerking. Omdat afslagnegatie-
ven van eerdere artefacten ontbreken, üjkt
het testen van het vuursteen de meest waar-
schijnlijke verklaring. Een altematieve ver-
klaring is dat de brokken ontstaan zijn door
inwerking van vorst nadat deze op het ter-
rein zijn achtergelatm. De2£ laatste moge-
1ijkheid hgt echter rLiet voor de hand omdat
in de omgeving van de brokken dan pas-
sende stukken zouden zijn aangetroffen. Bij
de voming van de brokken lijkt verbran-
ding een ondergeschikte rol te hebben ge-
speeld, slechts twee exemplaren zijn
verbrmd.

De samenstelling van de schaarse
hoeveelheid vuursteenmateriaal hjkt te wij-
zen op het testen en voorbewerking van
brokken vuurstecm. Door het ontbreken
van diagnostische artefacten is het vuur-
steenmateriaal moeilijk te dateren. Het ont-
breken van de preparatie van het slagvlak
en de productie van korte e_n brede afsla-
gen üjkt een datering in het l.aat-Paleolithi-
cum of Mesolithicum uit te sluiten. Een
datering Ín het Neohthicum of Bronstijd
lijkt meer voor de hand te liggen. Deckers
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Figuur 5 0ldenzaal-Schipleide-
laan: vempreidíng van aue
vondsten.

gebruikt de lengte/ breedte
index (L x 10 : 8) van com-
plete afslagen als een indica-
tie voor de ouderdom
(Deckers 1980-1981 :200). In
Oldenzaal gaat het om korte
en brede afslagen waardoor
de Índex van zeven van de
tien keer tussen 6.4 en 9.1
|igt.ï Deckers berekmt voor
de TRB index-waarden van
15, de waarden van Olden-
zaal komen overeen met die
van de Standvoetbeker cul-
tuur (Deckers 1980-

•    wlkkoAhad beker                  i
K      klops®on                                         I

s     s''lp8,m                                ;

1

1--------1

1

1

1

1

1981:200). De index-
waarden voor Vroeg-Neoh-
thische, overige l.aat-Neolithische c ultuur-
groepen alsmede voor de Bronstijd zijn ons
niet bekend. De gegevens over de afmetin-
gen van de afslagen zijn in ieder geval niet
strijdig met een l.aat-Neolithische datering.
Omdat het vuursteenmateriaal is aangetrof-
fen in de omgeving van een wikkeldraadbe-
ker kan een datering in de Vroege Bronstijd
niet worden uitgesloten.

4.6. De verspreiding
Door het vlakgewijs verzamelen van
vondstmateriaal en het individueel inme-
ten van vondsten die elders bij het machí-
naal verdiepen van het vlak zim
aangetroffen, is een globale indnik verkre-
gen in de verspreiding van vuursteen en an-
dere steenfragmenten in put 4 (fig. 5). Wat
betreft de verticale verspreidíng van het
vondstmateriaal, is geconstateerd dat ruim

'1

1 2 '

1
8

1 1

1 1

2 4 2

1 ' I'

90% zich in de A2-horizont bevond (0-5 cm
onder schaafvlak) en minder dan 10% ri de
B-horizont (5-10 cm onder schaafvlak). De
horizontale verspreiding is mínder duide-
lijk. Het ziet er naar uit dat we te maken
hebben met een langgerekte vondstconcen-
tratie waarbinnen sprake is van een zeer
lage dichtheid. Deze cluster lijkt ongeveer
20 m lang, maar een voorzetting naar het
zowel het oostm als het westen is rúet uit te
sluiten. De breedte bedraagt circa 5 m. De
vondststooiing ligt op een flauwe helling
(tussen 29.10 en 29.20 m +NAP) en volgt de
hoogtelijnen.

Bínnen het gedeelte dat schavender-
wijs is verdiept, lijken zich 3 sub-clusters
met een omvang van slechts enkele vierkan-
te meters af te tekenen.

Binnen de geschaafde vakken is de
gemiddelde vondstdichtheid 0.7 vondsten

1        De gemiddelde index bedraagt 9.5 (standaarddeviatie 4.8). Het gemiddelde is aan de hoge kant door de
aanwezigheid van een afslag met een index van 21.2.
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Figuur 6 0ldenzaal-Sdipleide-
1aaLn: verspmidíng van het
"ursteen.

per m2 (n#).ï De genrid-
delde dichtheid aan vuur-
steen bedraagt circa 0.4 per
m2, voor de overige steen-
fragmenten circa 0.3. Binnen
de sub{1usters bedraagt de
gerriddelde vondstdicht-
heid circa 2 vondsten per
m2. De vlakvondsten direct
ten noorden van de meest
westehjke sub{luster wek-
ken de indnik dat deze sub-
cluster zich nog enkele
meters in noordehjke rich-
ting voortzet, hetgeen zou
betekenen dat deze sub{lus-
ter omvangrijker was dan
de andere twee. Onder de
vlakvondstm bevindt zich
het slijpsteentje en de klop-
steen. Laatstgenoemd arte-
fact stamt wellicht uit de
bovenkant van de vulling
van de kuil met de wikkel-
draadbeker of uit de directe
omgeving vm deze kufl.
Verspreid in de A2-horizont
bevonden zich partikels
houtskool. Dit houtskool en
ook het hoge percentage ver-
brand steen kan wijzen op
de aanwezigheid van opper-
vlaktehaarden, maar kan
evengoed het gevolg zijn

Figuur 7 01denzaalsdhipleide-
1aan: verspreiding van het na-
tuul§teen.

vuLPsm
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1        In totaal is 63.8 m2 onderzocht: 56 vakken volledig en l3 voor 45 tot 75%.
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onverbrand verbrand
brok 5 2
decortificatie ar(efact 3 0
afs'ag 10 5
potlid 0 2
totaal 18 9

Tabel 3 01denzaal-Schipleidelaan: verdelíng
van vuuBtenen ar[efacten naar verbrand en on-
verbrand.

van het herhaaldelijk afbranden van bos of
heide. Het feit dat het houtskool nergens in
concentraties is aangetroffen, maalst deze
laatste mogelijkheid de meest waarschijnlij-
ke.

Bij het interpreteren van de eerder
bovengenoemde vondstdichtiieden moet
worden bedacht dat het vondstmateriaäl
schavenderwijs met de schop verzameld is.
Zouden de vakkm troffelend zijn onder-
zocht of gezeefd, dan zou dat zonder twij-
fel meer vondsten hebben opgeleverd zoals
kleine vuurstenen artefactm.

4.7 Conclusie
De ogenschijnlijk beperkte omvang van de
site, de zeer lage vondstdichtheid en het
vondstmateriaal zelf doen vermoeden dat
we te maken hebben met een site waar een
beperkt aantal activiteiten is uitgevoerd.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan de exploitatie van specifieke natuurlij-
ke bronnen of een verblijfplaats van her-
ders. De ogmschijnlijke associatie met de
wikkeldraadbeker maakt een datering in de
Vroege Bronstijd het meest waarschijnhjk.
De afwezi8heid van aardewerk, afgezien
van de wikkeldraadbeker, pleit tegÉm een
interpretatie als húsplaats. Het feit dat het
vondstmateriaal in een grotendeels intact
natuurhjk bodemprofiel is aangetroffen
wekt de indnik dat de lage vondstdicht-

heid een authentiek kenmerk van de site
is.ïDebovenkantvandeveldpodsoliswe-
liswaar gedeeltelijk doorgespit ten tijde van
de ontginning, maar het is onwaarschijnlijk
dat het vondstmateriaal als gevolg hiervan
een grote verplaatsing heeft ondergaan.
Aangezim in het plaggendek nergens vuur-
steen is aangetroffen (en ook niet aan de op-
pervlakte) is het bovendien niet waar-
schijnlij.k dat de aftopping van de begraven
veldpodsol de vondstdichtheid in belangrï].-
ke mate heeft verminderd. Ook de aanwe-
zi8heid van grotere stukken wijst erop dat
we met een grotendeels intacte vondstlaag
te maken hebben (Deeben Ín druk).

Opmerkelijk is de zeer geringe verti-
cale spreiding en dus de geringe verplaat-
sing van het vondstmateriaal. WaaLrschijn-
1ij.k heeft dit te maken met de geleidelijk
verzuring van de bodem waardoor de bio-
logische activiteit verminderde en de sterke
podsolering die waarschijnlijk al voor de
Vroege Bronstijd is begonnen. Vooral het
vroege ontstaan van de B-horizont heeft
remmend gewerkt op de verticale verplaat-
síng (vergelijk Deeben 1996:24).

5. GENNEp-l^rEST
5.1 Inleidíng
h juni 1994 werd tijdens het IPponderzoek
van een Romeins en Merovingisch grafveld
in de gemeente Gennep (GE/ME/1994) in
het uitbreidíngsplan Gennep-West een ge-
deelte van een site uit het Laat-Mesolithi-
cum onderzocht.2 Het onderzochte terrein
ligt aan de westrand van een plateau dat
grotendeels bestaat uit dekzandmggen van
grove tot matig grove zanden. Límgs de
noordkant en westkant van het plateau lig-
gm afzettingen die respectieveliik door de
Niers en Maas zijn afgezet. Het opgegraven
terrein ligt op circa 15m m tm zuidm waar

1       Elders op de zandgronden zíjn beduidend hogere vondstdidtheden vastgesteld (zie paragraaf 7).
2       |aarverslag van de RO81994 a2081995,126).
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de afzettingen van beide rivieren samenko-
men, de noordkant van het plateau heeft
hierdoor het karakter van een soort schier-
efland. De huidige Maas stroomt op onge-
veer 1 km ten westen van de site; de door
de Maas gesedimenteerde klei ligt op een
afstand van circa 300 m.

De Mesolithische site werd aange-
troffen tijdens de aanleg van het vlak in
werkput 2. Hoewel op het gehele opgra-
vingstenein sporadisch vuurstenen artefac-
ten werden gevonden, ging het hier om een
relatief grote hoeveelheid artefacten. Om
een beter inzicht te krijgen in de aard, om-
vang en ouderdom van de concentratie arte-

;arcoteïo=fz::ksË¥:r"¥dj.Ejoloïáe=
perkte hoeveemeid tijd en omdat de concen-
tratie al gedeeltelijk door graafwerk-
zaamheden was aangetast werd besloten
om de site te bemonsteren door middel van
twee haaks op elkaar staande transecten.
Omdat de concentratie stenen artefacten als
een aparte eenheid wordt beschouwd bin-

:insft?Ëïg=ig/ïi::dFt/Ëe£á):2-geduid
5.2 Methode van ondeEoek
Het onderzoek van het Romeinse en Mero-
vingische grafveld werd op de gebruikehj-
ke manier uitgevoerd. Het vlak werd op
een niveau aangelegd waarin de sporen
van de graven zichtbaar waren. Het vlak
werd geschaafd, getekend en de graven na-
der onderzocht. Tijdens het schaven van
het vlak werden (vuur)stenen artefacten
aangetroffen die per werkput zijn verza-
meld. Bij het verdiepen, couperen en uitgra-

ven van de sporen werden eveneens
(vuur)stenen artefacten aangetroffen die
per spoor of een gedeelte daarvan werden
verzameld. De artefacten zijn over het alge-
meen aangetroffen met de schop, in sommi-
ge gevallen @ijvoorbeeld in graven) met
- troffel.

In werkput 2 waar een aantal arte-
facten bij de aanleg van het vlak werd aan-
getroffen werd een andere methode
toegepast. In deze werkput werd een grid
uitgezet van vakjes van 50 bij 50 cm (fig.
10). Per gridcel werd het zand uitgegraven
en in een kruiwagen geschept met in de bo-

im=äaËamneatt::=ä:3WË::emyt=a4v-
geschiedde naar onderscheiden lagen in
eenheden met een maximale dikte van 20
cm. Hierbij werd onderscheid gemaakt in
een grijsbruine laag qaag 20), een roodbrui-
ne laag qaag 30) en een gele laag (1aag 40)
Na het zeven werden de vondsten uit het
zeefresidu gezocht en per vak en onder-
scheiden laag in een zipzak|.e bewaard.

Om de ligging van een eventuele
opeenhoping van vondsten nader te bepa-
len werd eerst een rij vakken uitgegraven
(gridcel 408-203 tot en met gridcel 220408).
In het gebied waar de eerste vakkenrij meer
dan 10 vondsten per vak bevatte werd aan~
grenzend en aansluitend een tweede rij uit-
gegraven (de gridcellen 409-210 tot en met
408-221). CP de plaats waar in beide vak-
kenrijen de meeste vondsten werden aange-
troffen (gridcel 408-213, 408-214 m 409-213,
409-214) is daama een noord-zuid transect
gegraven. h zuidelijke richting verminder-
de het aantal vondsten snel. Daarbij was

1       Het team dat de site onderzocht bestond trit Jacob schotterL Roy Madhiels, I+aura Koopmans en de eemte
auteur.

2       De coördinaat vm de site is l95.020 x 412.220.
3       Deze zogenaamde zeefkniiwagen is ontworpen door Roy Machiels (Vénlo), door deze kruiwagen is niet

meer nodig om het zand in een zeef te scheppen waardoor veel tijd wordt bespaard.
4       In sommige vakken was de overgang van de roodbruine (laag 30) naar de gele oaag 40) onduidelijk, dan

werd het overgangpakket aangeduid met laag 34.
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lengte mm

|vlak  |spoor|siteF

het niet mogelijk om in die richting het on-
derzoek te vervolgen omdat ter plaatse een
brede profielsleuf was gegraven. In noorde-
lijke richting was echter een duidelijke toe-
name van de vondstdichtheid waameem-
baar. Een verdere uitbreiding was ook hier
niet mogelijk omdat ter plaatse de stort van
de opgraving van het grafveld was gedepo-
neerd. Om toch een beter inzicht in de
dichtheid van de vondsten en het verloop
van de concentratie te komen, werden nog
twee aansluitende rijen uitgegegraven (de
212 en 215-rij, fig. 10). Op deze manier wer-
den 58 vakken met een oppervlakte van
14.5 m2 onderzocht.

Om een inzicht te verkrijgen in de
stratigraf+..e van de bodem werd langs de
oostkant van de vakken 214403, 404 en 405
een profiel gegraven en ingetekend (fig 11).

Niet overal op het onderzochte ter-
rein waren de genoemde lagen nog aanwe-
zig. Door de aanleg van het archeologische
vlak voor het onderzoek van het grafveld
was ten westen van de 208 vakken de bruin-
gr|jze laag geheel verdwenen en van de
roodbruine laag circa 10 cm, tussen 208 en
212 was de grijze laag verdwenen maar de

Figuur s Gemep/site F/
1994: verdeling van de lengte
van stenen arteíácten naar
vondstcontext.

roodbruine nog intact. Ten oosten van de
212 vakken was de grijze laag nog overal
aanwezig.

Na het onderzoek zijn de stenen ar-
tefacten uit site F van het vlak en uit de spo-
ren gedetermineerd naar type, verbran-
ding, breuk, bedekkingsgraad van cortex
(in klassen van 25%) en de grondstof. Van
alle anorganische vondstm is de lengte be-
paald. De breedte en dikte is ook vastge-
steld van de gemodificeerde artefacten
(werktuigen) en de klingen.

5.3 S(ratigrafie
De bodem ter plaatse bestaat üt een hoge
bruine enkeerdgrond van grof zand
@EZ30). Het 60 tot 80 cm dikke, humushou-
dende dek bestaat uit donkerbruin, leem-
arm, grof zand dat naar onder toe een meer
grijzekleurkrijgt.ïHetdekligtopmatig
grof, humeus en leemami zand waarin een
roodbruine moderpodsol 8 is ontwikkeld
die geleidelijk overgaat in geel zand (C-ho-
rizont). De indeling in lagen volgt groten-
deels het bodemprofiel: laag 20 is de
onderkant van de grijsbruine ophogings-
1aag (onderkant esdek), laag 30 correspon-

1       De exacte dikte van het humushoudende (es)dek kon riet meer bepaald worden doordat een gedeelte van
het esdek al was afgeschoven.
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lengte mm

| vuursteen    | natuiirsteen

deert met de roodbruine B-horizont en laag
40 met de bovenkant van de C-horizont
(fig. 11)

5.4. De vondsten
ln totaal werden tijdens de opgraving 1817
stenen artefacten verzameld: 1643 in site F,
70 in grondsporen en 104 in het vlak. A11e
stenen artefacten kunnen op typologische
gronden in het Mesohthicum gedateerd
worden(tabel4).ïEenvergelijkingvande
vondsten uit de drie contexten levert enke-
le opvallende verschillen op. Het percent-
age werktuigen is bij de vlak- en
spoorvondsten aanzienlijk hoger dan in site
F.EenX2-testvandeverhoudingongemo-
dificeerde (afval) en gemodificeerde artefac-

:e:nr-í#Ëixïgk'||;2Ïdï:=:sjïï:c==:esta
nen artefacten een tegenstelling
waaimeembaar. Ruim 67% van de vondsten

Figuur 9 Gemep/site F/
1994: verdelïng van de lengte
van vuur- en natuuisteen.

uit site F is kleiner dan 11 mm, voor de
vlak- en spoorvondsten bedraagt het per-
centage vondsten kleiner dan 11 mm res-
pectievelijk slechts 3.9 en 2.9. De vlak- en
spoorvondsten hebben vaak afmetingen
tussen 21 en 30 mm (fig. 8). Voor de analy-
se van de stmen artefacten in relatie tot het
bovenliggende esdek wordt in het onder-
staande verder ingegaan op site F. De vlak-
en spoorvondsten zijn hiervoor ongeschikt
omdat er nauwelijks controle is over het-
geen wel en niet verzameld is en omdat er
geen infomatie is over de aanwezi8heid
van stenen artefacten in het esdek.

5.5 Site F
5.5.1 De vondsten
ln het gebied van site F zijn 1769 vondsten
aangetroffen, die naar grondstof in zes cate-
gorieën kunnen worden onderverdeeld.
Het overgrote gedeelte (93 % ) bestaat uit ar-
tefactm van vuursteen of kwartsiet van

1       Stenen artefacten zijn hier door de mensen geproduceerde voorwerpen van vuursteen en wommersom
kwartsiet of voorwerpen van andere steensoorten die zijn bewerkt (vgl. rondelle) of gebruikt (vgl.
slijpsteen) (tabel 4).

2       De verwachte aantallen werktuigen zijn voor site F 44.3, de sporen l.9 en het vlak 2.8 (voor aanwezige
aantallen zie tabel 4).
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Figuur 10 Gennep/site F/1994: verspmiding
van het totaal aantal vondsten. Een vak meet 50
x 50 m.

Wommersom. De overige categorieën (124
vondsten) kunnen worden onderverdeeld
in: natuursteen (3.8%), aardewerk (1.2%),
verbrand bot (1 % ), fragmenten van verkool-
de hazehoten (0.8% ) en houtskool (0.2°/o )
(tabel 5).

Het merendül van het vuursteen
(55.5%) is verbrand, waardoor van 31.5%
van de artefacten de gebniikte vuursteen-
soort niet bepaald kon worden. Voor de ge-
modificeerde artefacten bedraagt het
percentage 16.7, voor de ongemodificeerde
artefacten of het afval 31.8. Bij het steensoor-

tm die wel gedetermineerd konden wor-
den, bevinden zich Maasvuusteen (90.4°/o ),
Maasei-vuursteen (0.7% ), noordelijke of Bal-
tische vuursteen (2.2°/o ), zwartgrijze vuur-

:áËoÏ)`:áge'1e6ï.1WóL=e::seoriïk-gYd¥sdi:t
werktuigen uitsluitmd van de zogenaamde
Maasvuursteen en noordelijke vuursteen
(fig. 12 no. 1, 11 en 19) gemaakt zijn. Bij de
ldingen zijn alle onderscheiden steensoor-
ten vertegenwoordigd. Hierbij zijn twee
klingen met gebruiksretouche van respec-
tievelijk noordelijke vuursteen en Wommer-
som-kwartsiet inbegrepen.

Bijna 1.9 % (n=31) van de artefacten
is gemodificeerd. Deze werktuigen (tabel 7)
omvatten zeven categorieën, inclusief een
süjpsteen van kwartsiet (fig. 13 no. 1). De
ongemodificeerde artefacten bestaan uit
achtcategorieën.2Spitsenvormenbijdege-
modificeerde artefacten de belangri].kste ca-

|          214403          |          214404          |          214405         |

m + NAP

11.70

1 1 .50

1 1 .30

11.10

/11,                '1`..1.                                           1111                  __

1111111111,                                                                                                          ,11,

01m

Legenda

ZZ]m
E=

esdok (laag 20)

B-horizont (Iaag 30)

C-horizont (laag 40)

Figii.ir ll  Gennep/site F/1994: Noord-Zuid
profiel langs de 214 vakken.

1       Deze vuuisteen ís doorschijnend en licht van kleur en bevat vaak talloze fossielen De dichtstbijzijnde
lcHatie waar deze vuuisteensoort kan worden verzameld zijn de stuwwa]len in het noorden (Ríjk van
Níjmegen, RriJzs«JdíD. Ten oosten komt deze vuursteen ook voor in de omgeving van FGeef en Xanten
(Aroral981:250).
Bij de ongemodificeerde artefacten zíjn zes afslagen, negen klíngen en drie kemvemieuwingsstukken met
gebruiksretouche opgeteld.
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tegorie; het zijn alle microlithische spitsen,
waarbij de vierhoeken met zes exemplaren
overheersen. Het gecombineerd voorko-
men van vierhoeken (fig. 12 no. 1-3, 7-8)
met lange smalle gekerfde klingen (fig. 12

no. 9, 12-14, 16-17) laat een datering in het
l.aat-Mesolithicum toe. Er zijn geen diag-
nostische stenen artefactm uit andere perio-
den aangetroffm.

•`,i

Figuur 12 Gennep/site F/1994: 1-3 vierhoek, 4 b-spits, 5 segment, 6 sdrabber, 7-8 gebroken vier-
hoek, 9 gekerfde klíng, 10 kerfrest, 11 steflgeretoudeerde kling, 12-14 gekerfde klhg, 15 geretoudeer-
de kling, 16-17 gekerfde klhg, 18 kerfrest, 19 geietoucheerde kling (ware grootte).
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Gemodlfloeerde artefacten slte F Sporen vlak
spiti 13 1 1

steil geretoucheerde kljrig 2 0 0
b®r 1 0 0
scrirabber 1 4
geretoucheerd artefact 8 1 3
gekerfd artefact 5 1 0
afgeknotte kl!ng 0 0 1

slljpste€n 1 0 0
ausaesLilitLeTtes Stück 0 1 0
rondelle 0 1 0
Totaal 3, 9 9

Ongemodificeerd artefacteri sfte F Sporen vtak
brok 108 10
decortificatie artefáct 83 5 9
kem 5 11

kemvemleuwingsstuk 27 10 9
aftlag 905 26 44
kllng 9 11

potlid 386 3 1

kerfrest 0 0
Totaal 1612 6, 95
TOTAAL 1643 70 104

Tabel 4 Gennep-West/ Middeleeuwen/1994: ty-
pologísde samenstellíng van de stenen artefac-
ten uit site F, uit de giondspomn en van het
vlak.

N %
vuupsteen 1645 93.0
natuursteen 68 3.8
aardewerk 22 1.2

bo¢ 17 1.0

hüelnoot 13 0.8
houtskool 4 0.2
Totaal 1769 100.0

Tabel 5  Gennep/site F/1994: ver-
delíng van de vondsten naar
grondstof.

Ruim 60.9% (n=1ml) van het vuur-
steenmateriaal heeft een lengte die kleiner
is dan 11 mm en 85.2% (n=1401) is kleiner
dan 16 mm (fig. 9). De geringe grootte
wordt voomameHjk veroorzaakt door het
grote aandeel (55.5 % ) verbrande vuurste-
nen artefactm. Door verbranding zijn de ar-
tefactm uiteengevallen in kleine fragmen-
tm. Indicatief hiervoor is bijvoorbeeld het
relatief grote aantal verbrande brokken,
pothds (tabel 8) en maanvomige fragmen-
ten van klingen en afslagen.

Cemod mce€nde anefacten 510 6„ 512 517 ` OnbeD" 9 0 1 0 0 3
8t®Il oeneleLclt.®nde kllna 1 0 1 0 0 0
boor 1 0 0 0 0 0
schrabbei 1 0 0 0 0 0
t[emouche.d artdect 6 0 1 0 0 1

gek®rftl ar~ 4 0 0 0 0 1

TO„O' 22 ` ` ' Ö

Onmmodlflceerd® amricbn 510 51' 5,2 517 e3, OnboD
brok 58 0 0 0 0 50
de¢oiltflcall. aTtefact 57 ' 3 4 0 17

k®m 4 0 0 1 0 0
kemv.ml.uv`dnasstuk 23 0 0 1 1 2
afBlaa 625 6 14 39 0 221
kllna 64 1 3 6 6 14
Ddlld 160 0 2 14 2 208
kerfrest 4 0 0 1 0 0
Totsal 995 •. 22 66 9 512
TOT" 1017 e 2S e® e el7

Tabel 6 Gennep/site F/1994: verdelíng van categorieën
artefacten naar vuursteensoorten (510= Maasvuuisteen,
511=MaaseL512=noordelË.kevuursteen,517=zwart/grij-
ze vuursteen, 534=WommeHomkwartsiet).

Uit tabel 9 blijkt dat de verhouding
gemodificeerde versus ongemodifi-
ceerde artefacten sterk aíhankelijk
is van de lengte van de artefacten.
Wameer de artefacten die kleiner
zijn dan 11 mm buiten beschou-
wing worden gelaten, stijgt het per-
centage gemodificeerde artefacten
naar 3.3, bij de artefacten groter dan
15 mm tot 6.5. Voor de ongemodifi-
ceerde artefacten geldt omgekeerd
hetzelfde, de percentages dalen van
98.1 naar 97.6 tot 93.5 bij artefacten
groter dan 15.ï Ook in de samenstel-
1ing van de categorieën artefacten
treden veranderingen op; bij de ge-
modificeerde artefacten neemt voor-

1    ;:nïit::;sÈ-=dv;ä¥eiitfiíïïi:e:¥Ïoffïm:of2:=:3le;nËrhdË:t|ineäaïei:aË:ánËe:ïtiËdä;:d|Ë¥t=t

df=1, exacte significantíe=0.0002).
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al het aantal spitsen en overige geretou-
cheerde artefacten af. Bij de ongemodifi-
ceerde artefacten geldt de afname voor
vrijwel alle categorieën; de poflids nemen
bij een lengte van 15 mm zelfs af tot 2.1 °/o
van het aantal in het totale assemblage. Al-

1een kemen en kemvemieuwingsstukken
veranderen nauwelijks in aantal. Op grond
hiervan kunnen we concluderen dat de wij-
ze van verzaLmelen van grote invloed is op
de lengte-klassen van de vondsten die ver-
zameld worden en daarmee vaak van in-

Figuiir 13 Gennep/site F/1994: 1 slï|.psteen, 2-3 klíng, 4 aíslagkem (ware grootte).
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Gemodlfloeerde artehcten N %
Spns

b spits 3
segment 1

s)pïimetrische vlerhoek 21 ï
asymmetrlsch vlerhoek

ont»paalde vierh"k 3
onideníficeerbare micTospits 1 *

top van mFcrospitsgebrokenmlcrospits 11

Totaal 3
Stell gaetoucheerde kl lng

-ïï
emzljdlg 1

tvújdig 1

Totaal 2 6.5
Ek„r

onbepaBld 1 3.2
S€hrabba

enkelvoudlge koite eindschrabber 1 3.2
Geretoucheerde artefacten

geretcNicrieerde afslag 2
gGet-herde kl lng 4

geretoucheerd kemvemleuwfngsstuk 1

geretcucheerde brok 1

Ttm 8 25.8
Gekerfl areefact +ï . ï+Lïïl T+- _:`                ',-`                   ,

gekerfle klirtg
`-'ÏÍJ;Ä,f%/^zïí^ffë.Ï1%,;.i,,*5•!jií%f3Í#ï`rJ£;í£Í',ííí;íÍ,f,f.16.1

Overige gebruikte artefactem         slüpsteen
1 3.2r.    ,Tl

31 9EL

OngemodificeeTde artifacten N %
Drok 108 6.
düortificatie aitefac( 83 5.1
kem ïïïïÏïïfiïï;ï+

klingkem 2 tegenoverilg. slagvlakken
J.hff,-'r%Ífl/fif;íïïíïrï!i..R!,1

`íäíä`ÏÏ

afstagkem 1 slagvlak 1

afslagkem 2 slagvlakken 2
aftlagkem meerdére slaqvlakhei` 1

Ttiaal 5 0.3
kemvemleuwrusstiik 27 1.

afi5lag 905 5G.1
kling 94 5.8
potlid 386 23.
keffrest ï ïïï*ïïï

proxlmaal met kerf rectfts 2 `*

proximaal met kerí links 1 m

dlstaal met keTl llriks 1 is

•`` 4 0.2
TOT" 1G1 99L

Tabel 7 Gennep/site F/1994: typologísde sa-
menstellíng van het assemblage vuumtenen ar-
tefacten.

vloed op de samenstelling van het assem-
blage. Over het algemeen geldt dat bij een
opgraving die met een schop wordt ritge-
voerd meer artefacten 'gemist' worden, dan

Gem od ificeeTde artefácten Onverbrand Verbrand
spi6 7 6
stei beretoucheerde kling 2 0
boor 1 0
rirabber 1 0
geretoucheerd artefact 7 1

gekeTfd aTtefact 3 2
Totaal 2' 9

Ongem od ificeerde artefacten Onverbmnd Verbrand
b,ok 26 82
deoo rtificatie artefäct 43 40
kem 5 0
kemvemieuwingsstuk 18 9
aft5laI 544 361
klino 70 24
potlid 0 386
kerftest 4 0
Totaal 710 902

Tabel s Gennep/site F/1994: verdelhg ariefac-
ten naar onverbrand en verbrand (exd. drie
"uistenen kiezels).

Tabel 9 Gemep/site F/1994: typologísche sa-
menste]líng van alle stenen artefacten > 10 mm
en > 15 mm.

bijdeopgravingenwaargetroffeldwordt.ï
Bij de laatste wijze van opgraven worden
weer meer vondsten gemist dan bij het ze-
ven van het sediment over een maaswijdte
van 2 of 4 -.

De 70 fragmenten natuursteen be-
staan voor het overgrote deel uit brokken

1        Uit een onderzoek te Geldrop blijkt dat bíj een opgraving die met een sk=hop wordt uitgevoerd vooral de
vondsten met een gemiddelde lengte tot 13.9 mm (s=7.® mm) in Geldrop 3-1 (Deeben 1995:25) en 13.6 mm
(s=6.05 mm) in Geldrop 3-2 (Deeben 1996:6) gemíst worden
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kwartsiet (n=55), gevolgd door kwarts
(n=11), drie kiezels van vuursteen en een
fragment fijnkorrelige zandsteen. Op grond
van scheurtjes in de natuursteen en kleur~
veranderingen kon worden vastgesteld dat
55.1 % van het natuursteen verbrand is.L De
lengte van de natuursteen is altijd groter
dan 10 mm, ruim 66% heeft een lengte tus-
sen 11 en 25 mm (fig. 9).

Tevens werden 22 fragmenten aar-
dewerk gevonden. Deze omvatten 20 frag-
menten van handgevormd prehistorisch
aardewerk, een roodgeglazuurde scherf en
een fragment baksteen. Tien scherven kun-
nen door hun geringe omvang en het ont-
breken van typische kenmerken niet nader
gedateerd worden dan: prehistorisch. Ne-
gen scherven hebben een wikkeldraad ver-
siering, één randscherfje vertoont perfora-
ties (fig.14). Deze tien scherven dateren uit
de Vroege Bronstijd. Het formaat van de

scherven varieert van 20 bij 15 mm tot 40
bij 28 -.

De overige vondsten bestaan uit 17
fragmenten verbrand bot en 13 fragmenten
van hazelnoten. Het gaat vrijwel altijd om
fragmenten die kleiner zijn dan 1 cm. Daar-

=aeaïsdt.2Zímn°8Vierstukjeshoubkoolverza.

5.5.2 De verspreiding va;n de vondsten
De 1769 vondstm hggen verspreid over 56
gridcellen; een gridcel bevat gemiddeld
31.6 vondst, vertaald naar vierkante meters
bedraagt de dichtheid 126.3. De grootste
vondstdichtheid ligt in het noorden van
site F, rond gridcel 404-214 (fig. 10). De
dichtheid ten westen van de 212 gridcellen
is aanzienlijk lager; dit wordt veroorzaakt

Figuur 14  Gennep/site F/1994: scherven van
Wikkeldraadaardewerk (ware grootte).

1       Er is geen significant verschil tussen de aantal verbrand vuur-en natuursteen o(2@.004, df=1, exacte
significmtie=1.00).

2       Het houtskool is niet systematisch verzameld. De verzamelde fragmenten zijn ten ormchte aangezien als
fragmenten van hazelnoten.
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Figuur 15  Gennep/site F/1994: verspreiding van de vuurstenen artefacten. A totaal, 8 laag 20, C laag
30, D laag 34 en 40.

doordat ter plaatse de onderkant van es en
een gedeelte ook de bovenkant van de rood-
bruine laag reeds verwijderd was (zie para-
graaf 5.2 methode van onderzoek).

Het vuursteen (n=1645) is aangetrof-
fen in 56 vakken; de gemiddelde dichtheid

:::r=3ïÉ:.t4gr=r:a:t=Eif::ld::=L:.i
vuursteen concentreert zich in en rond grid-
cel 404-214 (fig. 15). De uitgegraven transec-
ten laten zien dat de aantaLllen in zuidelijke

continue verspreiding. In vergelijking met
de opeenhoping van het vuursteen ligt het
natuursteen meer in het westen en het mid-
den van het noordehjke gedeelte.

Het prehistorische aardewerk
(n=20) ligt verspreid over 12 vakken van 50
b#g::älc:fl?S..31Ë,erát"gËdedïá.17Ëc-herf

draagt drie scherven per gridcel. Het aar-
dewerk komt vooral voor langs de randen
van het centrale deel van de site.

vuurstün nmursteem aardevwm bst hazelnoot houtskml totaal
laaa 2D 476 60 19 14 1 0 570
laaq 30 995 7 2 3 7 3 1017
laaq 34 79 0 1 0 3 0
laag 40 95 1 0 0 2 1

totaaJ •`+ 68 22 17 13 4 1

en westehjke richting afnemen (fig. 15). De
verspreiding van de gemodificeerde artefac-
ten (fig. 16) toont een overeenkomstig
beeld: de grootste dichtheid met een min of
meer aaneengesloten verspreiding in het
noorden van de site en losse verspreidíng
met maximaal één werktuig per vak in de
restvanhetgebied.2Deverspreidingvan
het vuursteen laat zien dat de grenzen van
de l.aat-Mesolithische site F nergens zijn be-
reikt.

Het natuursteen (nú8) ligt ver-
spreid over 32 gridcellen met een gemiddel-
de dichtheid van 2.1 fragment per gridcel.
Het merendeel van de vakken bevat slühts
één tot drie fragmenten; in de vakkenrij 212
bevatten twee gridcellen vijf en één gridcel
negen stuks (fig. 17). In de omgeving van
deze vakken is er sprake een min of meer

Tabel 10 Gemep/site F/1994:
verdeling van de verschí11ende
categorieën vondsten naar de
ondersdeiden lagen.

De 13 fragmenten hazelnoot liggen
verspreid over 6 vakken, ze komen uitslui-
tend voor in het noordehjke deel van de
site en vallen samen met de dichtste concen-
tratie vuurstenen artefaéten (fig. 19). De
meeste fragmenten liggen in vak 404~214.

Het verbrande bot komt voor (fig.
20) in 11 gridcellen, het maximale aantal is
twee fragmenten per vak. In de versprei-
ding kunnen mín of meer drie concentra-
ties worden waargenomen: in het noorden,
in het westen en in het zuiden.

Verticaal ligt het merendeel van de
vondsten verspreid over een traject van cir-
ca 50 cm, tussen 11.70 en 11.20 m +NAP. De
verticale spreiding van de vondstm (tabel
10) 1aat zien dat deze niet evenredig over
de onderscheiden lagen verdeeld zijn. De
meeste vondsten (n=1017) komen voor in

1       Het vuursteenmateriaal is exclusief de slijpsteen van kwartsiet, maar indusief de drie rolstenen van
vuursteen.

2       Deze verspreiding is inclusief de slíjpsteen van kwartsiet in gridcel 408-216.
3       Het fragment baksteen en de r`oodgeglazuurde scherf zijn gevonden in gridcel 409-219.
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de roodbruine laag (laag 30), gevolgd door
de onderkant van esdek aaag 20) met 570
vondsten. In laag 34 en 40 zijn slühts 182
vondsten aanwezig. Tussen de verschíllen-
de categorieën vondsten zijn ook verschfl-
len waameembaar: circa 80% van het
natuusteen, aardewerk en bot ligt in laag
20, maar ligt slechts 28.9% van het vuur-
steen en 7.7% van de hazelnoten.L Het me-

Leaní„:v=Ï=:o:¥í6ori5aoá,3äï2de
Het is mogelijk dat de verschillmde

aantallen natuur- en vuursteen in de onder-
scheiden lagen het gevolg zijn van een ver-

Fíguur l6 Gennep/sit F/1994: verspreidíng
van de stenen gemodíficeerde ar[efacten.

Fíguur l7 Gennep/site F/1994: verspreidíng
van natuumeeen. A totaal, 8 laag 20, C laag 30,
D laag 34 en 40.

schil in afmeting (tabel 12). Hiertoe is het
voorkomen van vuursteen en natuursteen
met een lengte groter dan 10 mm tussen de
lagen 20 en 30 met elkaar vergeleken. Er

:ÏÏïxÏ=n8:i#Cd-f--tl,V:=stc:efls:-#:äg-te
tieí}.0000). In laag 201iggen slechts 186
vuurstmen artefacten terwijl er 220 ver-
wacht worden, in laag 20 ligt aanzienlijk

="in::¥5S.t6=3nD(enz#+edt=sth£tovoek"m?tcgh:e
voerd voor vondstm van vuur- en natuurs-

bTftáieetgeorfcrhËflËiáË?ïg&Èf:ä.2dl¥
df=1, exacte significantie=0.0000). Vuurste-
nen artefactm groter dan 30 mm zijn onder-
vertegenwoordigd in laag 20 en overver-
tegenwoordigd in laag 30. Voor natuur-
steen geldt omgekeerd hetzelfde. Hieruit
kan opgemaakt worden dat het verschíl in
voorkomen naar laag rúet het gevolg is van
de lengte van de vuur- en natuursteen
vondsten. Een mogelijke verklaring voor
het stratigrafische verschfl is dat beide ma-
terialen rLiet op hetzelfde moment zijn ach-
tergelaten. Door de hogere ligging is het

1       Een x2-toets van het vcx}rkomen van de verschillende categorieën vondsten i`aar onderscheiden lagen
(waarbíj laag 34 en 40 zijn samengevoegd) laat zien dat er geen significante verschillen zíjn in het
voorkomen van natuuisteen, prehístorisch aardewerk en bot. Significante verschíllen zijn aanwezig tussen
het voorkomen naar laag van natuuisteerL prehistorisch aardewerk en bot aan de ene kant en vuursteen en
ha2£lnoten aan de andere.2    ÏË|:o::nvod£:ï|.ü#'Xd2Ëït:mütinests#1Ëá=#-ïÏ:ËËtü=nn£e:ov=:k=T=f:ä=n=nün en
hazelnoten voor (n=5) dan verwacht (1.4).

3       Voor laag 30 vuuisteen verwadt 355.6, aanwezig 390. Natuursteen verwacht 41.4 en aanwezíg 7.
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®.npdific..ri). aimcen
laag 20N laa9 30N bag 34N h®9 40N

SpiB 5 8 0 0
sbibebbuch-rd. klini 0 2 0 0
bo®r 1 0 0 0
sclinbb.r 1 0 0 0
].bbücb-d arerhc* 4 4 0 0
g.k.rfl amct 0 4 0 1

sUpse"l, 0 1 0 0
Totaal '' 9 0

Oiig.m®dMc..rd. artmce.ii
laa9 20N ba9 30N mo84N bal 40N

bmk 26 78 3 4
d.c®rtificati. armct 24 48 6 5
k,m 2 3 0 0
k.m`mmi.iiwihissaik 10 15 1 1

at3Ial 257 550 54 44
klll'l 31 52 4 6
p®tlld 115 226 11 34
k®dh" 0 4 0 0
roba/ 465 976 79 94

Tabel 11  Gennep/site F/1994: typologísdie sa-
menstelling van de stenen artefacten naar on-
derscheiden laag.

natuursteen mogehjk van een jongere ou-
derdom.ïlnlaag20isereenduidelijkeas-
sociatie tussen natuursteen, de fragmenten
verbrand bot en het prehistorische aarde-
werk.2Hetnatuursteenenhetbotzijnmoei-
1ijk te dateren, maar het wikkeldraad
aardewerk laat zien dat het vondstmateri-
aal uit laag 20 uit versx:hiuende perioden
stamt. Laag 20 is vermoedelijk de voormali-
ge A-horizont van de moderpodsol en daar-
mee lange tijd het loopvlak geweest in de
pre- en protohistorie. Door de stratigrafi-
sche positie (tabel 10) en het samenvallen
met de dichtste concentratie vuursteenma-
teriaal (fig. 15 en fig. 19) behoren de hazel-

#oeos:ihál:nh:="wsto:iËgj3ktotdeLaat-

®modificeem artefah
laa9 30 laa9 34 laa9 40

HO H HO H5 HO *5
spjts 5 3 0 0 0 0stdariqich.d. üina 1 1 0 0 0 0
Boq 0 0 0 0 0 0
schnmq 0 0 0 0 0 0
arioucheed .r.ebd 3 3 0 0 0 0gddd aft" 4 4 0 0 1 '
sllpaefl 1 1 0 0 0 0Tml 4' 7Z a 7

Oi`amodmceed. aitetiden
laag 3t' laa9 34 laa9 40

„0 H HO H5 >10 H5
bmk 46 23 ' 0 3 2
decoTGlicatki aredad 26 13 3 2 1 0km 3 3 0 0 0 0
lem`r-nlan"aBst`J[ 14 '2 1 1 ' 1aü '97 8' 7 7 22 6
m® 4' 21 3 2 4 1

D®üid 47 5 2 ' 14 1ke- 2 1 0 0 0 0
. 376 7„ 7 9 45 7

iTdaai                                                      1             3®11          --151i               i7i                13[               4ei                i

Tabel 12 Gennep/site F/1994: typologísde sa-
menstellíng van de stenen arteíácten naar laag
en lengte-khsse.

Op grond van de verticale versprei-
ding van de vondsten (tabel 10) kan wor-
den aangenomen dat er ook nog in het
esdek boven laag 20 vondsten aanwezig
zijn geweest. Die lagen zijn echter niet on-
derzocht waardoor het aantaLl en de aard
van de vondsten onbekend zal bhjven.

Omdat het reguliere aLrcheologisch
vlak voor het onderzoek van grondsporen
altijd onder de onderkant van het esdek of
dieper wordt aangelegd is nagegaan wat
de gevolgen zijn voor de verschillende
vondstcategorieën; bij een aanleg van het
vlak op laag 30 wordt 28.9% van de vuur-
stenen artefactm, 882 % van het natuur-
steeru 77% van het prehistorische aarde-
werk, 82.4% van het bot en 7.7% van de ha-
zelnoten 'weggeschept' (tabel 10). De gevol-
gen voor het aardewerk, prehistorisch
aardewerk en verbrande bot zíjh dus desa-

1       Het kan uiteraard riet worden uítgesloten dat een aantal van de (vuur)stenen artefacten behoort tot het
I+aat-Neolithiam of Vroege Bronstijd, op typologische gronden zij.n hiervoor echter geen aanwijzingen
Hetzelfde geldt voor het natuursteen, een aantal zou in het ljaat-Mesolithicum gebruikt kunnen zijn. De
slijpsteen van 138 bij 43 bij 26 mm is in laag 30 aangetroffen
De scherf roodgeglazuurd aardewerk en het fragment baksteen komen uit de onderkant van het esdek
(laag 20) en zijn gevonden in gridcel 409-219. Chdat overeenkomstige vondsten dezelfde laag in het
onderzochte gebied ontbreken, zijn ze vermoedelijk uit hoger gelegen lagen van het esdek door een
verstoring @v. een diergang) in de onderste laag terecht gekomen.
De hazehootschelpen zijn rriet absoluut gedateerd.
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Figuur 18  Gennep/site F/1994: verspreiding
van het aardewerk.-1
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Figuur l9 Gennep/site F/1994: verspreidïng
van hazehootfragmenten.

streus. Ruim 71 % van het vuursteen blijft
echter bewaard in de resterende bodem.
Uit tabel 11 blijkt dat met de verwijdering
van laag 20 er ook 35.5yo van de gemodifi-
ceerde artefacten verdwijnt, de boor en de
schrabber verdwijnen geheel uit het assem-
blage. Aangenomen dat de verspreiding
van stenen artefacten in laag 30 en onderlig-
gende lagen wordt onderzocht, dan is de sa-
menstelling van het assemblage afhankelijk
van de toegepaste opgravingsmethode. Bij
een methode waarbij alle artefacten 10 mm
worden gevonden, worden 15 van de 19 ge-
modificeerde artefacten aangetroffen (tabel
12). Op een wijze waarbij artefacten groter
dan 15 mm worden verzameld, worden
nog 13 exemplaren gevonden. Ongeacht de
methode worden alle categorieën gemodifi-

Figuur 20 Gennep/site F/ 1994: vempreiding
vmbotfragmenten.
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ceerde artefacten aangetroffen. Getalsmatig
zijn de microliti`ische spitsen het belangrijk-
ste slachtoffer van de verzamelwijze.

Bij de ongemodificeerde artefacten
neemt bij een opgravhgsmethode gericht
op de ontdekking van artefacten 10 mm het
percentage brokken, düortificatie artefac-
ten en kerfresten met meer dan 40 af, afsla-
gen en poflids respectievenjk met 65% en
76% . Het aandeel kemen en kemvemieu-
wingsstukken blijft nagenoeg gehjk. Dezelf-
de relatieve afnaine is aanwezig bij een
methode waar de artefacten 15 mm worden
opgegraven (tabel 12).

Bij de aanleg van het vlak Ín het
gele zand qaag 34 en 40) worden nog
slechts één gemodificeerd artefact, een ge-
kerfde kling en nog slechts 174 ongemodifi-
ceerde artefacten aangetroffen. Slffhts elf
gridcellen bevattm dan nog artefacten (fig.
15).

5.7 Conclusie
Het zandplateau waarop het onderzochte
terrein Ín Gennep-West is gelegen is in de
loop van tijd een aantrekkelijke locatie ge-
weest voor verschillende vormen van land-
gebruik zoals beworLing en de aanleg van
grafvelden.LDoordeontgirLningendeaan~
1eg van het esdek zijn de archeologische
sporen te Gennep-West aangetast, maar de
afdekking heeft tegelíikertijd ook een be-
langrijke bijdrage geleverd aan de conserve-
rin8.

Op verschillende plaatsen op het ter-
rein zijn stmen artefacten aangetroffen. Een
vergelijking van de verhouding tussen ge-
modificeerde en ongemodificeerde stenen
artefacten leverde een groot verschil op tus-

sen de sporen en de vlakvondsten aan de
ene kant en site F aan de andere. Het is mo-
gelijk dat site F een 'werkelijke' nederzet-
ting weerspiegelt en de vondsten van het
vlak en uit de sporen een refl«tie zijn van
sporadische activiteiten. Waarschijnlijker is
echter, dat de tegenstelling wordt veroor-
2aakt door tenrinste drie post-depositio-
nele factoren. De eerste is de aanleg van het
grafveld. Door het graven van grafkuilen,
de aanleg van grafmonumenten en daar-
mee samenhangende rituelen zijn de aan-
wezige concentraties verstoord en over het
terrein verspreid geraakt. De tweede factor
is het niveau waarop het archeologische
vlak bij het onderzoek van het grafveld in
1994 is aangelegd. Door de aanleg van het
vlak in laag 30 of 40 is vermoedelijk het me-
rendeel van de stenen artefacten 'wegge-
schept'. De derde factor is de wijze waarop
vervolgens de stenen artefacten zijn verza-
meld. Dit geschiedde grotendeels met de
schop en in graven soms met de troffel. Op
plaatsen waar zich geen grondsporen be-
vonden, werd z£lden dieper gegraven. Het
is dan ook niet opmerkelijk dat bij een ver-
gelijking van de gemodificeerde en onge-
modificeerde artefacten groter dan 15 mm
uit site F (tabel 12) met die uit de sporen en

±eíiLeankíib;]e2gerri=2nsigrificantiver-

h het gebied van site F zíjn vondsten aan-
getroffen die dateren uit het l.aat-Mesolithi-
cum en de Vroege Bronstijd. Het vuursteen
is vrijwel zeker Laat-Mesolithisch en de ha-
zelnoten vermoedelijk ook. Het natuur-
steen en het verbrande bot is vemoedehjk
jonger. De l.aat-Mesolithische vondsten

1       Dit kan ge.fllustreerd worden aan de talrijke oppervlaktevindplaatsen (Mooren l994) en bijvoorbeeld de
opgraving van het IPP op de Maaskemp aleidinga & Cfflenberg 1992). Tijdens laatstgenoemde opgraving,
die op ca. 4m ten noordwöten van site F is gelegen zíjn drie concentraties vuurstenen artefacten (site Y, site
J en site S) uit het Vroeg-Mesolithicum onderzodht.

2     y=gheehtj#= g\3tüd:3ä;'ná::'ne=cí:sS|Priorie|n-«t2|::oïi'5dod;.=1, e-de stgnffi-tie-369, met de vondsten
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duiden op een nederzetting; de aard van de
activiteiten die bij de overige vondsten ho-
ren is onbekend. De bewoning, onbekende
activiteiten en bodemvormíng hebben een
rol gespeeld in de verticale mobiliteit van
de vondsten. Uit de Romeinse tijd of Vroe-
ge Middeleeuwen zijn geen vondsten of
sporen van bewoning of begraving aange-
troffen. Het gebruik van het terrein in deze
periode heeft geen waarneembare invloed
gehad op de verspreiding van de vondsten.
Waarschijnlijk zijn bodemvorming en
fr¢772pjz.7zg de belangrijkste factoren die in
die periode hebben geleid tot de verticale
verspreiding van de verschillende materi-
aalcategorieën.

Vermoedelijk heeft het prehistori-
sche aardewerk en het merendeel van de
natuursteen in de bovmkant van de moder-
podsol (de A-horizont en mogelijk ook nog
de bovenkant van de B-horizont) gelegen
en zijn later grotmdeels in de onderkant
van de es (laag 20) opgenomen. De mesoli-
thische vondsten hebben voor een gedeelte
ook in deze bodemhorizonten gelegen,
maar voor een gedeelte ook in de daaron-
der gelegen 82- en C-horizont. Op grond
van de aanwezi8heid van kemen en het
grote aantal gemodificeerde artefacten in
laag 20 en 30 kan er van worden uitgegaan
dat het laat-mesolithische bewonings-
niveau in beide lagen heeft gelegen, meer
specifiek waarschijnlijk op de overgang
van de oorspronkelijke A-horizont (nu laag
20) naar de B-horizont en bovenín de B-ho-
rizont qaag 30).

De vondsten in laag 20 zijn het ge-
volg van de ontginring van de bovenkant
van de moderpodsol. Het geconcentreerd
voorkomen van de vondsten, het samenval~
len van de gridceuen met de meeste vuur-
stenen artefacten in laag 20 en 30 (fig. 15),
hjken er op te wijzen dat de vondsten rúet

1       Centrumcoördinaat van de opgraving 216.20 x 490.30.
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over grote afstanden verplaatst zijn. Ook
de relatief grote afmeting van enkele wik-
keldraadscherven duidt er op dat de ont-
girLrLing vermoedehjk niet erg intensief is
8eweest.

6. RAALTE-]ONGE RAAN
6.1 Inleiding
Van juni tot september 1997 werd door de
ROB en het DLO-Staringcentrum onder-

:„ükn:ÉtË:áoÉrtdGFmh::Loonugát¥#Ïïggdse,.ge.
Behalve verspreide huisplaatsen uit de
IJzertijd en de Vroeg Romeinse tijd en agra-
rische structuren uit de Middeleeuwen en
later, werden tijdens de opgraving ook me-
solithische en neolithische vuurstenen arte-
facten gevonden. Dit materiaal bevond zich
zowel in Ú.ongere) grondsporen als in het
onderste niveau van het esdek. In het kader
van het onderzoek naar het gebniik van het
terrein vanaf de Middeleeuwen is een deel
van het esdek laagsgewijs gezeefd. Bij het
zeven is gebniik gemaakt van een grote
zeefinstallatie die is ontwikkeld voor het
reinigen van grond en de recycling van
puin en grind.

6.2 Stratigrafie
Het betreffende terrein (een dekzandkop)
vormt het westelijke uiteinde van een oost-
west georiënteerde dekzandrug die is opge-
bouwd uit lemig Oud Dekzand. Het plag-
gendek is op de meeste plaatsen 70-80 cm
dik, maü in de laaggelegen randzone
slechts 40L60 cm (fig. 21). Van hoog naar
laag waren oorspronkelijk de volgende bo-
demtypen vertegenwoordigd: moderpod-
solgronden (zone 1 en ID, veldpodsol-
gronden (zone 111), gooreerdgrond (zone
IV) en moerige eerdgronden (zone V)
(Groenewoudt ef flJ. 1998: 71-98).
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In de l.ate IJzertijd-Vroeg Romeinse
tijd is het hoogste deel van het terrein beak-
kerd, wellicht ook al in de Vroege IJzertijd.
Uit het zeven van het esdek is gebleken dat
het terrein in de 12de eeuw opnieuw in cul-
tuur is gebracht. Het plaggendek is vanaf
de 16de eeuw gevormd. Direct vooraf-
gaand aan de voming van het esdek is het
hoogste deel van het terrein (zone 1) afge-
topt, waardoor de dekzandkop het aanzien
van een plateau kreeg. Hier hjkt een circa
20-30 cm dikke laag grond te zijn afgegra-
ven om de lage randzone van de eskamp
op te hogen. In tegenstelling tot het hoogste
deel van het terrein is het natuurhjke bo-
demprofiel in de randzone nog grotendeels
intact. Lmgs de rand van het 'plateau' (in
zone 11) bevond zich een omvangrijk sys-
teem van, vermoedelijk 14de eeuwse, ont-
gínningsgreppels. Lager op de flank van de
dekzandkop en daaromheen waren het na-
tuurlijke bodemprofiel en de archeologi-
sche sporen veel beter bewaard gebleven.
Wel zijn ook hier in de 16de-17de eeuw
plaatselijk ontginningsgreppels gegraven.

Logm

EËAnlbcH.wto,

E
]Cdokzand

Figuur 21  Raalte-Jonge Raan: bodemprofiel put
27, vak 1.
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Het meeste vuursteen is aangetrof-
fen in zone 1, mínder in de zones 11 en 111.

6.3 Methode van ondeHoek
Een deel van opgravingsput 27, welke het
terrein van hoog naar laag doorsrújdt, is on-
derverdeeld in vakken van vijf bij vijf me-
ter (fig. 22). Het esdek (dikte 80 cm) is in 4
lagen met een gemiddelde dikte van 20 cm
gezeefd (fig. 21):
- I.aag A: onderste 15-20 cm bouwvoor
- Laag 8: bovenste 15-20 cm esdek
- Laag C: onderste deel 20-25 cm esdek
- Laag D: grenslaag ongeroerde grond (cul-
tuur- cq. mollenlaag: 20-25 cm)

Elke 'vak/ laag€enheid' (VLE) is
met een kraan uitgegraven en vervolgens
met een loader in de zeefinstauatie gedepo-
neerd. Deze was uitgerust met een zK3ef met
een maaswijdte van 4 mm. Het zeefresidu
werd in een kruiwagen opgevangen en
daama met water schoongespoeld. Na dro-
ging is het zeefresidu op archeologica on-
derzocht. Het vondstmateriaal is
onderverdeeld in 16 vondstcategorieën
waaronder vuursteen en natuurstm.

6.4 Het steenmateriaal
De opgraving heeft in totaal 115 vuurste-
nen artefacten opgeleverd (tabel 13). Het
vuurstem is over het algemeen fijnkorrelig
van structuur en is vaak aangetast door
vorstscheuren. De cortex op het vuursteen
is met uitzondering van een of twee stuk-
ken sterk verweerd en gerold, in sommige
gevallen komt dat tot uiting in een glanzen-
de rolsteenpatina. Vermoedelijk is het vuur-
steen aan het oppervlak verzameld uit
afzettingen met daarin noordelijke en zui-
delijke vuursteen.

Technologisch zijn er grofweg twee
afslagtühnieken te onderscheiden. Een ad
Jzoc techniek waarbij de productie van de ar-
tefacten grotmdeels bepaald is door de
vorm van de brok vuursteen en onvolko-
menheden in de structuur van het vuur-
steen (bv. vorstscheuren). Veelal zijn dit de
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025m

Figuur 22  Raalte-Jonge Raan: 1igging van de voor chronostratigrafisch onderzoek geselecteerde vak-
ken (gerasterd).

afslagkemen met meerdere slagvlakken.
Een tweede techniek is meer gericht is op
de productie van min of meer regelmatige
klingen. Klingkemen zijn schaars maar de
slagvlakken op het schaarse aantal klingen
(n=8) wijzen op een preparatie van de slag-
vlakken. Opmerkelijk is het relatief grote
aantal brokken (22.4%) (tabel 13), deze zijn
het gevolg van onvolkomenheden in de
structuur van de bewerkte vuursteen, bij-
voorbeeld uiteengevallen langs breuken in
de vuursteen of veroorzaakt door verbran-
ding. In het laatste geval is het niet altijd
duidelijk of het om bewerkte stukken gaat.

De artefacten zijn uit verschfllende
vondstcontexten afkomstig (tabel 13). Tij-
dens de reguhere opgraving, d.w.z. bij de
aanleg van de opgravingsputten, het leesba-
re archeologische vlak en het uitgraven van
de grondsporen werden 34 vuurstenen arte-
facten gevonden. Het merendeel van de
vuursteenvondsten (81) is afkomstig uit de
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gezeefde vakken. De vondsten uit de regu-
liere opgraving bestaan, met uitzondering
van een klingschrabber, uitsluitend uit on-
gemodificeerd materiaal en geven nauwe-
hjks Ínzicht in een datering. De vondsten
kennen een grote verspreiding over het on-
derzochte areaal. Vaak bevatten de grond-
sporen niet meer dan 1 tot 4 artefacten. Een
uitzondering hierop is een kuil met houts-
kool (spoor no. 2751). Hierin werden 17
vuurstenen artefacten en een brok kwart-
siet aangetroffen (tabel 14). Het gaat uitslui-
tend om ongemodificeerde artefacten
waarvan ruim 64% verbrand is. Het houts-
kool uit de kúl is met de C14-methode ge-
dateerd op 7660 ± 35 BP (GrN-23374). Op
het stort naast de haardkuil zijn ook enkele
vuurstenen artefacten gevonden die naar
alle waarschijnlijkheid uit de bovenzijde
van de vulling of rit de directe omgeving
van de haardkufl afkomstig zijn. Vermoede-
1ijk gaat het om een haardkuil uit een latere
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Gmodific®eid® arofact®ri Sl). vl. G Va totilqh 0 0 0 3
boor 0 0 0 1 1

schmbbo 0 0 1 1

st*u 0 0 0 1 1

am artricL 0 0 0 2
Tot"' ' 0 7 8

Onamodffiic®rd® artefact®i. Sl,. vl. ® W totaal
brok 2 1 1 20 24
docoiliricdi® artofact 0 0 0 5 5
k®m 3 0 0 7
kemv®rTti®uwinaduk 2 0 1 10
d8'q 14 3 1 34 52
kllm 4 0 0 8
sttirislaq 0 0 1 ' 1

Ttml 2S 4 74 07

Tabel 13  Raalti-Jonge Raan: verdelíng van de
verschíllende typen vuuistenen artefacten mar
vondstconbext. Iiegenda: sp=spoor, vl=vlak,
es =esdek, vak=vak dronostratigrafisd onder-
zoek.

fase van het Midden-Mesolithicum (82CXL
7600 BP). De geringe grootte van de veelal
verbrande artefacten en de afwezi8heid
van werktuigen zijn mogelijk een aanwij-
zing voor de bewerking van vuursteen in
de nabijheid van een brandende haard.
Hoewel het voorkomt dat Mesolithische
haardkuilen buiten de verspreiding van
vuurstenen artefacten gelegen zijn (Groe-
nendijk 1987:9), mag op grond van de aan-
wezi8heid van vuursteen in de haardkuil
worden aangenomen dat ook rond de vuur-
haard vuurstenen artefacten hebben gele-
gen. Vemoedehjk zijn die bij de aanleg van
het archeologische vlak weggeschept. Het
archeologisch leesbare vlak in Raalte-Jonge
Raan is aangelegd op een niveau waar al-
leen nog de vuurstenen artefacten worden
aangetroffen die in sporen terecht zijn geko-
men, dan wel de vondsten die verwijzen
naar de onderkant van het vondstniveau.

Tijdens het chronostratigrafisch onderzoek
van het esdek zijn 81 vuurstmen artefacten
geborgen (tabel 15), hiervan is 8.6% te clas-
sificeren als gemodificeerd artefact en
91.4% als ongemodificeerd. De vuurstmen
artefacten zijn niet gelijkmatig over de on-
derscheiden eenheden verdeeld. Over het
algemeen neemt het aantal artefacten met
de diepte qagen) toe. Daamaast is de ver-
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brok vuursteen 2
brok kwartsiet 1

decortificatie ahefact 0
kem 1

kemvemieuwingsstuk 2
afslag 11

kling 1

stekerafslag 0
Totaal '8

Tabel 14  Raalte-Jonge Raan: typologísdhe sa-
menstellíng van het vuuisteenmateriaal uit de
kufl met houtskool (spoomr. 2715).

spreiding in de bovenste laag, de onder-
kant van de bouwvoor groter (9 vakken) en
de gemiddelde dichtheid per vak geringer
(2.2 artefact) dan in de lagen daaronder (ta-
bel 16). De grootste gemiddelde dichtheid
per vak met vuurstenen artefactm wordt
bereikt in laag D, de cultuur- cq. mouen-
1aag onder het esdek. Hier ligt ook het vak
(1D) met de meeste artefacten (n=11) (tabel
17).

In de vakken zijn zeven geretou-
cheerde artefacten aangetroffen (tabel 15).
Daarvan zijn vooral de spitsen bruikbaar
voor een datering. In laag A (vak 11) is een
gebroken spits met oppervlakteretouche en
een holle basis (fig. 23) aangetroffen. Deze
spits kan het beste in het Laat-Neolithicum
of Vroege Bronstijd gedateerd worden. De
twee andere spitsen komm uit laag D (vak

Tabel 15 Raalte-Jonge Raan: verdeling van de
vuuisteenvondsten naar type in de versdíllen-
de gezeefde lagen.
O®modmc®®rd® artfficl®n A B C D 'otaal
sDlts 1 0 0 2 3
boor 0 1 0 0 1

s'eker 0 0 0 1 1

9qd. aftdact. 0 0 2 0 2
' C,ea' 7 Z J

Ong®iriodfl ¢.ed® aró.faict.i` A B C D totaal
l)rok 5 1 7 7 20
de¢ortlflcaü® ar(ric( 0 2 0 3 5
k®m 1 0 2 1 4
k®mveml®`mlngssluk 0 4 1 2 7
afslao 12 5 9 8 34
kllna 1 1 1 1 4
slek®mfslaq 0 0 0 0 0
Tc,,,' . 'J ' z« 74
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Figuur 23 Raalte-Jonge Raan: bladspitsen uit het Neolithicum-Vroege Bronstöd (schaal 2:1).

1 en 8). De spits uit vak lD is relatief dik
met een bolle basis en nagenoeg geheel aan
het oppervlak geretoucheerd (fig. 23); deze
druppelvormige spitsen worden over het
algemün in het Midden-Neolithicum geda-
teerd. De spits uit vak Ds heeft rechte zij-
den en een nagenoeg rechte basis (fig. 23).
Deze spitsvom` is gedurende het gehele
Neoliti`icum in omloop. De specifieke uit-
voering van dit exemplaar, zoals het ontbre-
ken van een gehele vlakdekkende retouche
en de relatief grote dikte, maakt een date-
ring in het Vroeg-Neolithicum. of Midden-
Neoliti`icumwaarschijnlijk.LVermoedelijk
behoren de andere vuurstenen artefactm
die in laag D zijn aangetroffen eveneens tot
deze periode(n). De ouderdom van de arte-
facten uit het bovenste gedeelte van het es-
dek (laag 8) en het onderste deel (laag C)
kan niet op typologische gronden worden
bepaald. Het is niet duidehjk wat de her-
komst van deze vondsten is. De herkomst
is afhankelijk van de wijze waarop het es-
dek is ontstaan. Opmerkelijk is dat de loca-
tie van de vuursteenvondsten in de onder-
kant van de es (1aag C) een sterke overeen-

1        Mondelinge mededeling Dm. W.J.H. Hogestijn Q`OB).
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§?l=tv::ï:aoangtBm(eáfi:1h"1.aËgnDk2h-::=lvfie
de aantanen vuurstenen artefacten in de la-
gen 8, C en D laat bij een verwerpingsge-
bied van 5°/o geen significant verschil zien
(X2=13. 76, df=8, significantie=0.08) tussen
de lagen. Een dergehjke verspreiding zou
kunnen pleiten voor een lokale ontginning
waarbij de vondsten nauwelijks verplaatst
zijn, bv. door spitten of ploegen. Dit zal
vooral gelden voor het ontstaan en de aan-
wezi8heidvanvondsteninlaagC.EenX2-
test geeft geen significant verschil in het
voorkomen van vuursteen in laag C en D
(X2=0.630, df4, significantie 0.959). m is
gezien de dikte van het pakket rinder
waarschijnlijk voor laag 8. Wanneer de arte-
facten uit laag 8 oorspronkelijk tot de
vondstverspreiding in laag D behoord heb-
ben, is een proces als bioturbatie waarbij de
vondsten omhoog zijn verplaatst het meest
waarschijnlijke. Mogelijk is het significante
verschil in het voorkomen van vuursteen
tussenlaag8enlaagD(X2=11.567,df=4,
significantie=O.02) een indicatie voor een
verschil in mechanisme waarop de vond-
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aantal vakken toúal aantal gemiddelde per
met vondsten vondsten vak met vondstm

Laag A 9 20 2.2
Laag 8 5 14 2.8
Laag C 5 22 4.4
Laag D S 25 5.0

Tabel 16  Raalte-Jonge Raan: enkele karakteris-
tieken van de verdehng van het aantal vuuiste-
nen artefácten per vak naar laag.

sten verplaatst zijn. De relatie tussen de
vondsten in de bouwvoor (1aag A) en de on-
derliggende lagen is onduidelijk. De vond-
sten in laag A hebben een afwijkende
locatie ten opzichte van de hgging in de on-
derliggende lagen (tabel 17). Dit zou bij-
voor- beeld het gevolg kunnen zijn van het
regelmatig bewerken van de ondergrond
waardoor de artefacten verplaatst zijn en
niet meer zo duidehjk clusteren als in de on-
derliggende lagen. Een ander mogelijkheid
is dat de vondsten die zijn aangetroffen in
laag A aangevoerd zijn met verplaatste
grond. De in laag A aanwezige spits uit het
Laat-Neolithicum/ Vroege Bronstijd is een
indicator voor een andere oorsprong van
het vuursteenmateriaäl in de bouwvoor.

Op grond van de gegevens üt het
chronostratigrafisch onderzoek is ook de
verspreiding van het natuursteen (tabel 18
en 19) geanalyseerd. In de bouwvoor is
slechts een gering aantal fragmenten gevon-

Tabel 17 Raalte-Jonge Raan: verdelíng van het
aantal vuuistenen arteíácten naar vak en laag
(de vakken zonder cffers zÍ).n niet onderzocht).

aantal vakken totaal aantal gem]ddelde pG
met vondstem vondsten v@k nNst vondsten

Laag A 7 21 3.0
Laag B 4 16 4.0
Laaa C 5 119 23_8
Laag D 5 93 18.6

Tabel 18  Raalte~Jonge Raan: enkele karakteris-
tieken van de verdeling van het aantal natuur-
steen per vak naar laag.

den, slechts de helft van de gezeefde vak-
ken bevat natuursteen en de gemiddelde
dichtheid per vak met vondsten is gering
(3.0). Het aantal fragmenten natuursteen is
vooral groot in de onderkant van het esdek;
alle onderzochte vakken bevatten natuurs-
teen en de gemiddelde aantal per vak be-
draagt ruim 23 (tabel 19). Hoewel het aan-
tal fragmenten geringer is, zet dit patroon
zich voort in laag D. Toch is er een signifi-
cant verschil tussen het voorkomen van na-
tuurstecm in beide lagen. Dit verschil wordt
veroorzaakt door de aantaLllen in vak 17 (ta-
bel ig).1 2

Hoewel de verticale verspreiding
van het natuursteen grote overeenkomsten
vertoont met die van het vuursteen (tabel
16 en 17), is de verdeling over de lagen in

íËË7T?3ti;;:Ëz3Í,c:ítägci=fiíti=±gL##::.d
geleken met het vuursteen is de hoeveel-
heid natuursteen in de lagen A, 8 en D
mínder dan verwacht, in laag C aanzienlijk
meer (aanwezig 119, verwacht 106.4). Als
de totale aantallen van vuur- en natuur-
steen uit de onderste lagen (C en D) met el-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 Totaal

A 0 1 4 0 2 2 0 1 4 2 3 0 1 0 20
8 1 3 8 1 1 14
C 9 3 4 5 1 22
D 11 4 0 3 5 2 25

1       X2=13.13, df±=±, geschatte signifimitieü.0107.
2      =íefiyfiFgt[í#ï=gïroté=;#,eäïg3e,tenátä=ít£=Ï:íaeg=gïe3n63.met uítzondering vm vak ]7 g®ft geen
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nË::etr8::estkË=r£::gd(¥2L=SL:#;ednËL];-
significantie=0.2609). Het vuur- en natuurs-
teen ligt in de onderste lagen grotendeels
op hetzelfde niveau, een verticale segrega-
tie is niet aantoonbaar. Het relatief hoger
aandeel van natuursteen in de onderkant
van het esdek (1aag C) kan mogelijk ver-
klaard worden door de grotere gevoelig-
heid voor verplaatsing omdat de fragmen-
ten natuursteen gemiddeld groter zijn dan
het vuursteen. Anderzijds kan de relatieve
schaarste van natuursteen in laag D er op
duiden dat het merendeel van het natuur-
steen jonger is dan steentijd. In de opgra-
ving is natuurststn vooral in sporen uit de
IJzertijd en de Vroeg Romeinse tijd aange-
troffen. Dat het natuursteen (merendeels)
niet via bemesting is aangevoerd blijkt urit
de relatieve schaarste in het bovenste ni-
veau vm het esdék qaag 8).

6.5 Conclusie
Op grond van de typologische samenstel-
ling van de vuurstenen artefacten en de ge-
dateerde haaLrdkuil kan geconcludeerd
worden dat op het terrein van Raalte-Jonge
Raan bewoning is geweest op het einde vah
het Midden-Mesolithicum en in het Vroeg-
en/ of Midden-Neolithicum. De interpreta-

Tabel 19  Raalte~Jonge Raan: verdeling van het
aantal natuuHteen naar vak en laag (de vakken
zonder cüíèrs zön niet onderzodt).

tie van de spits uit het I]aat-Neolithicum/
Vroege Bronstijd is door de locatie in de on-
derkant van de bouwvoor problematischer.
Het kan bijvoorbeeld gaan om een niet te-
ruggevonden nederzetting uit die periode,
de neerslag van een jachtpartij op het ter-

;eoËräfaer::f::[.qeaanlegv-deesaamge-
Door de toegepast methode levert

het chronostratigrafische onderzoek in
werkput 27 de beste infomatie over de
neerslag van het vuursteenmateriaal op het
terrein en de formatieprocessen van de on-
dergrond. Het eerste wat opvalt is de lage
dichtheid aan vuurstenen artefacten; de
maximale dichti`eid per vak in de onderste
lagen (C en D) is 20 artefacten per 25 m2.2
De lage dichti`eid kan veroorzaakt zijn
door de perifere ligging van de gezeefde
werkput ten opzichte van de eigenlijk ne-
derzetting of door de specifieke aard van
de nederzetting. Voor het laatste zou de sa-
menstelling van het assemblage kunnen
pleiten. Opvallend is het gebrek of het ont-
breken van artefacten ®v. schrabbers) die
samenhangen met onderhouds-activiteiten
die kenmerkend zijn voor bv. basisneder-
zettingen. De aanwezi8heid van twee spit-
sen zouden kunnen duiden op een kort-
stondig bewoond jachtkamp met een gerin-
ge materiële neerslag. Er zijn echter ook
duidelijke aanwijzingen dat de lage vondst-
dichheid (mede) het gevolg is van post-de-
positionele verstoringen. Het feit dat vuur-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 Totaal

A 0 0 0 1 1 0 0 4 0 3 3 5 4 0 21
8 5 8 0 2 1 16
C 27 38 23 20 11 119
D 27 31 17 10 8 0 93

1        Tegen de laatstgenoemde mogelíjkheid pleit de vondst van een wikkeldraadsx:herf die tijdens het
aanvullende onderzoek in 1998 in laag D is gevonden.

2       Het gaat hierbijomdevakkenlcenlD.
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Figuur 24  Raalte-Jonge Raan: profiel van een esdek en spitsporen.

steen behálve in de ondergrond ook aanwe-
zig is in het esdek en zelfs in de bouwvoor
wijst op verstoring en op verplaatsing van
vondstmateriaal. Hierbij lijkt het zowel te
gaan om de gevolgen van 'reguliere' grond-
bewerking als om een planmatige verplaat-
sing van grond van de top naar de laag-
gelegen randzone van de dekzandrug. De
lage vondstdichti`eid is dus vrijwel zeker
geen autiientiek kenmerk.

7. DISCUSSIE
Over het algemeen hebben we nog nauwe-
lijks inzicht in de omvang, vorm, aard en
gaafheid van sites met stmen artefacten on-
der een esdek. Bij het reguliere onderzoek
van steentijdnederzettingen in jonge ontgin-
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ningen en 'natuurgebieden' is het gewoon-
te geworden om de verstoorde grond ook
op te graven en/of te zeven en reeds eerder
verzamelde vondsten te inventariseren.
Hierdoor wordt een beter inzicht verkre-
gen in de gaafheid, de aard en de omvang
van de site. In deze paragraaf winen we de
gaaffleid, de aard en de omvang van sites
met stenen artefacten onder esdekken on-
der de loep nemen en de relatie onderzoe-
ken tussen specifieke bodemkundige
karakteristieken en de mate van gaaflieid
van steentij d-sites.

7.1 Gaafheíd
De bepaling van de gaafheid van sites is es-
sentieel om vervolgens iets te kunnen zeg-
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gen over de aard en omvang. De gaafheid
verwijst na de verstoringen die zijn opgetre-
den naar het verlaten van de site (zie Groe-
newoudt 1994:22 ev). Uit het voorgaande is
gebleken dat alle sites met (vuur)stenen ar-
tefacten tot aan de aanleg van de es in de
Middeleeuwen of in de Nieuwe Tijd heb-
ben blootgestaan aan processen waarbij een
verticale segregatie van de vondsten is op-
getreden. Deze band of zone van vondsten
met een dikte van meestal enkele tientallen
centimeters heeft tot gevolg dat de site min-
der 'kwetsbaar' is geworden voor een totale
verstoring bij latere bewoning, ontginning
of aanleg van de es zoals uit hoofdstuk 3 is
gebleken. De kwetsbaarheid voor versto-
ring is aflankerijk van de aard van de late-
re ingrepen, maar ook van de positie van
de vondstverspreiding in de ondergrond.
Als generalisatie zou kunnen gelden dat
met de toename van de ouderdom van de
site, de kans op afdekking groter is en de
verticale segregatie verder zal zijn voortge-
schreden. De kans dat (Laat-)Paleolithische
en Vroeg-Mesolithische sites zijn afgedekt
door bijvoorbeeld een laag dekzand is gro-
ter dan voor l.aat-Mesolithische of neolithi-
sche. Voor het verticale traject waarover de
vondsten verspreid zullen raken geldt het-
zelfde; deze zal groter zijn voor (Laat-)Pa-
leolithische dan voor Neolithische sites.
Door dit verschil in verticale spreiding zijn
(Laat-) Päleolithische en Mesolithische
vondstlagen soms nog grotendeels intact
terwijl Neolithische beworingssporen em-
stig verstoord zijn. Dit verschfl is van groot
belang voor de waardering van vuurstem-
vindplaatsen. Bij het beoordelen van de
gaafheid van de vuursteenvindplaatsen
dient er eveneens rekening mee gehouden
te worden dat de dichtheid aan stenen arte-
factenperm2inLaat-PaleohthischeenMe-

sohthische sites over het algemeen groter` is
dan in sites uit het latere Neolithicum of
Bronstijd. Dit heeft ongetwijfeld te maken
met de afname van de betekerLis van vuur-
steen in de wijze van bestaan.

Uiteraard moeten deze 'vuistregels'
gespecificeerd wordcm voor lokale geologi-
sche en bodemkundige omstandi8heden
van de vindplaats. Niet overal is in het l.aat
Glaciaal of Vroeg-Holoceen nog dekzand
gesedimenteerd; een leemlaag onder de site
beperkt de verticale mobihteit en niet in
alle bodemtypen is de intensiteit van de bio-
logische activiteit hetzelfde; de biologische
activiteit in moderpodsolgronden is veel
groter dan in veldpodsolgronden. Hetzelf-
de geldt voor het moment dat de vondstver-
spreiding wordt afgedekt en de dikte van
het esdek. Door het opbrengen van mest
zal aanvankelijk de biologische activiteit
toenemen, ook in het rúveau onder het cul-
tuurdek. Naarmate de dikte van het esdek
toeneemt zal de biologische activiteit in de
onderliggende bodem afnemen en zal deze
bodem fossiel worden.

Genoemde gcmeralisaties in combi-
natie met de lokale omstandi8heden maken
het mogelijk uitspraken te doen over de
gaafl`eid van de strooiing van stenen arte-
facten onder esdekken. De gaafheid van de
vondstverspreiding hangt eveneens nauw
samen met antropogene processen die op
tpeden bij het later gebruik van het terrein.
Deze zijn onder drie noemers te vatten, na-
melijk (1) hergebruik voorafgaande aan de
aanleg van de es, (2) Q`er)ontgínning en
aanleg van de es en (3) het actuele grondge-
bruik.

Hoe intmsiever en langduriger de
post-steentijd bewoning m de agrarische

äceËu:fägt:o;:Ïe:ari-ddeevae=t:=¥gBee:-o-

1       De mate van veistoring kan uiteraard gespecificeerd worden naar periode, een nederzetting uít de pzertijd
zal over het algemeen minder 'schade' aanrichten dan een hat Mddeleeuwse. De duur van de bewoning,
het aantal nederzettingselementen en de mate van vergraving is bíj de laatstgenoemde groter dan bij. de
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ning en begraving resulteert in een versto-
ring in de vorm van puntlocaties, beakke-
ring in een vlakdekkende verstoring (en
erosie). Door herbewoning in latere perio-
den kunnen door onder andere de bouw
van huizen en schuren, het graven van
greppels en waterputten de concentraties
stenen artefacten verstoord en de artefacten
verplaatst zijn. De verplaatsing kan over ge-
ringe afstanden plaatsvinden, maar ook
over grotere, bijvoorbeeld doordat vuurste-
nen arte- facten uit de ondergrond ver-
mengd met afval uit de nederzetting zijn
gebruikt voor de bemesting van akkers.

Als de stmen artefacten vlak onder
het 'nieuwe' loopvlak liggen kunnen betre-
ding (fr#mpJ2.7tg), het verslepen van materi-
aal en het wroeten van huisdieren ®v.

£k:TïS)aanzienhjkeverstoringenveroor-
Van oorsprong vruchtbare bodems

a)v. moderpodsolen) zijn vaak langduriger
bewoond en intensiever beakkerd dan mín-
der vruchtbare bodemtypes. Hoe groter de
reliëfverschillen in het oorspronkelijke land-
schap, des te groter kans op erosie en egali-
satie van de hoogste delen van het land-
schap. Het hoogste deel van steile dekzand-
koppen en ruggen is bijna altijd verstoord.

Het tweede antropogeen proces dat
van belang is, is de a`er)ontgiming en de
ophoging ten tijde van het ontstaan van de
essen. In reliëfrijke gebieden met bijvoor-
beeld dekzandruggen en depressies of ven-
nen zijn voorafgaand aan de vomíng van
het esdek egalisaties uitgevoerd, waarbij de
hogere delen van het landschap zijn afge-
graven om depressies op te vullen of de
laaggelegen randzone van dekzandruggen
op te hogen. Sites met stenm artefacten,

veelal gelegen op de hogere delen langs de
depressies kunnen hierdoor emstig ver-
stoord raken en over een groot oppervlak
verspreid worden. Op basis van het
vondstmateriaal in ophogingspaketten is
het in sommige gevallen aantoonbaar dat
de aangevoerde grond inderdaad van de
hogere delen van het terrein afkomstig
moet zijn (zie bv. Groenewoudt eí ¢J. 1998:
hoofdstuk 4). Bij zeer vondstame ophogin-
gen, zoals die in Zuid-Nederland zijn vast-
gesteld, moet worden aangenomen dat de
grond op andere (nooit bewoonde) plaat-
sen in het landschap is afgegraven.

Het graven van esgreppels had een
geringer verstorend effff t (zie bv. Kleij e£
flj. 1993:42). Zelfs kan deze vomi van bo-
demverbetering tot op zekere hoogte de
'redding' van sites hebben veroorzaakt, na-
melijk als het vondstmateriaal door het om-
spitten dieper in de grond terecht is geko-
men en daardoor buiten het bereik van late-
re verstorende processen is gebleven.2 Er
bestaat een relatie tussen het natuurlijke bo-
demtype onder esdekken en de aanwezig-
heid van ontgimingsgreppels (esgreppels)
en spitsporen. In van nature vruchtbare bo-
dems (moderpodsolen) komen beide vor-
men van verstoring minder voor dan in
mínder vruchtbare bodems (velpodsolen,
gedegradeerde moderpodsolen) (fig. 24).

Een ander mechanisme waardoor
stenen artefacten in het esdek terecht kun-
nen komen, is door de aanvoer van plag-
gen van elders bijvoorbeeld van de heide of
uit beekdalen. Hierbij dient opgemerkt te
worden dat het vuursteen zich meestal
hoofdzakelijk in het onderste rriveau van
het plaggendek bevindt, waardoor aanvoer
van elders rinder waarschijnlijk is. Boven-

eerste. Hetzelfde geldt voor een umenveld in vergelijking met een Merovingisch rijengrafveld.
1        De verstoring door huisdieren behoort tot de groep van natuurlijke @iotische) processen.
2       Dit verséhíjrisel is vastgesteld tijdens de opgravingscamFmgne in Raalte-Jonge Raan (campagne l998). Van

een mcolithische site was vrijwel alleen in de vulling van esgreppels nog vondstmateriaal aanwezig. De
'schone grond' tussen de greppels was praktisch vondstloos.
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dien zijn de plaggen, althans in Oost-Neder-
1and, veelal gestoken in laag gelegen dek-
zandvlakten. In dit landschapstype
ontbreken steentij dnederzettingen vrijwel
geh-1.

De laatste groep van antropogene
processen die van invloed is op de gaafheid
en de verspreiding van vondstmateriaal is
het actuele gebruik van de essen. CP veel
plaatsen is sprake van een directe fysieke
aantasting, bijvoorbeeld in de vorm van
ontgronding of de aanleg van woonwijken
of bedrijventerreinen. Ook de modeme
landbouw eist haar tol. Bepaalde cultivatie-
technieken (diepploegen, mengwoelen) en
de teelt van specifieke gewassen (vooral de
aspergeteelt) brengen grote schade toe. Met
name op reliëfrijke essen is ook sprake van
een sluipende erosie. Deze is vooral het ge-
volg van een steeds intensievere bodembe-
werkíng in combinatie met het gebruik van
steeds zwaarder materieel. Hoe dunner het
esdek en hoe meer reliëf, des te groter de
kans op actuele verstoring en verspreiding
van vondstmateriaal als gevolg van agrari-
sche bodembewerking. Met name in Dren-
the en Westerwolde (Groningen) is de
ondergrond sterk aan 'slijtage' onderhevig.
Ook in dit opzicht zijn het met name de
hoogste en archeologisch meest kansrijke
plekken in het reliëf van de ondergrond die
het meeste gevaar lopen.

7.2 Aard en omvang
Omdat er over de aard en omvang van sites
onder esdekken nog maar weinig bekend
is, vormen de sites uit het Laat-Paleohthi-
cum tot en met de Bronstijd die elders zijn
aangetroffen de beste basis voor een verge-
1ijking. Helaas is zo'n vergelijking een ha-

chelijke zaak omdat de gaafheid van de on-
derzochte sites, de toegepaste methoden
van onderzoek en de mate waarin de ver-
spreiding is onderzocht nogal variëren. Om
sites in temen van menselijk gedrag te kun-
nen analyseren en vergehjken is het nood-
zakelijk een inzicht te hebben in bijvoor-
beeld: (1) de mate van verstoring van de ho-
rizontale en verticale verspreidhg (gaaf-
heid), (2) de wijze van verzamelen (schop,
troffel, zeven), en (3) de mate waarin de ho-
rizontale verspreiding 'vlakdekkend' is on-
derzocht.

Een systematisch overzicht van de
onderlinge vergelijkbaarheid ontbreekt tot
op heden. Gelukkig ondememen onderzoe-
kers in toenemende mate pogingen om
door bronnenkritiek' de sites onderling
vergelijkbaar te maken, bijvoorbeeld voor
een definitie van de typen nederzettingen.

Het is hier niet de plaats om ook
dergelijke vergelijkingen te maken. Wel is
duidelijk dat de kennis over de variatie in
sites voor het Nederlandse l.aat-Paleoliti`i-
cum en Mesolithicum groter is dan voor
hetNeolithicumendeBronstijd.2Pasinde
laatste jaren wordt getracht om ook voor si-
tes met stenen artefacten Lrit het Neolithi-
cum een betere greep te krijgen op de aard
en de omvang van de sites (zie bijvoor-
beeld Hogestm 1997, 1998). Verwacht mag
worden dat de kennis door het archeologi-
sche onderzoek in het tracé van de Betuwe-
route sterk zal toenemen.

De variatie in de aard en de om-
vang van sites onder esdekken is voorals-
nog onbekend. Doordat esdekken vaak
gelokaliseerd zijn op specifieke landschap-
peüjkeeenhedenen/ofbodemtypenmag
niet worden ritgesloten dat onder de essen

1        Zie bijvoorbeeld crombé (1996) en Houtsma ef flJ. (1996).
2       Zie voor het paleolithicum onder andere Arts l988; Arts & Deeben l981; Rensink l993; Stap3rt l985. Voor

het M©lithicm` zie onder mdere Arts 1987; Newell 1973, 1975; Price 1975, 1978. Kennisvoming over de
aard en omvang van sites uit het Neolithicuin of Bronstijd is pmblematisch omdat compleet onderzochte en
gepubliceerde plattegronden van sites tot op heden schaars zijn.
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sites aanwezig zin waar specifieke activïtei-
ten zijn uitgevoerd. Daarbij is het mogelijk
dat door de conserverende werking van het
esdek materiaalcategorieën bewaard zijn
(vgl. neolithische aardewerk) die tijdens opL
gravingen in jonge ontginningen zelden
worden aangetroffen of vaak sterk ver-
weerd zijn. Als we meer Ínformatie over
steentijd sites onder esdekken willen verza-
melen, dan is een aangepaste opgravings-
methode noodzakelijk (zie paragraaf 8.2).

Mede omdat de ontwikkeling van een me-
thode om sites met stenen artefacten onder
esdekken te onderzoeken nog in ontwikke-
1ing is, zijn de sites uit Oldenzaal, Gennep
en Raalte niet op een uniforme manier on-
derzocht. De gaafheid van de site(s) in Raal-
te-Jonge Raan is gering en aantoonbaar het
gevolg van agrarische activiteiten en egali-
satie voorafgaande aan de vomíng van het
esdek. Ook het Jozt7-de7zsz.fy karakter van de
site(s) is vermoedelijk grotendeels het ge-
volg van genoemde post-depositionele pro-
Cesm.

Site F te Gennep is slffhts gedeelte-
hjk onderzocht. Chtginringsactiviteiten
hebben hier de bovenkant van de versprei-
ding van de stmen artefactm verstoord.
Het is mogehjk dat het grote aandeel van
verbrand vuursteen het gevolg is van latere
activiteiten op dezelfde plaats, bijvoorbeeld
hergebmik of het veelvuldig afbranden van
het tenein (akker?) voordat het esdek ont-
stond. Het grote aantaLl vondstm van vuur-
steen (verbrande gebroken artefacten en
potids) zou daardoor een post-depositione-
le oorzaak kunnen hebben.

De lage dichtheid aan stenen artefac-
ten in Oldenzaal-Schipleidelaan zou, omdat
alleen met de schop gegraven is, een 'arte-
fact' van het onderzoek kunnen zijn. Ge-

zien de nauwkeuri8heid waarmee het on-
derzoek is uitgevoerd, is dat ffhter rúet
waarschijnlijk. De lage dichtheid Hjkt in
ieder geval niet te zijn veroorzaakt door la-
tere verstoringen, het bodemprofiel is nage-
noeg intact. Vermoedelijk is er in Olden-
zaal sprake van een authentieke Joz(7-dc7tsz.Ü
site. In andere Oost-Nederlandse sites uit
dezelfde periode ligt de vondstdichtheid
beduidend hoger. Een schavenderwijs ge-
graven proefput in een omvangrijke Klok-
beker/ Wikkeldraad nederzetting te
Markelo-Elsenerveld (Ch/erijssel) leverde
een vondstdichtheid op van 34 vondsten
perm2.ïDevondstdichtheidineensoortge-
lijke proefput in de kleíne Trffhterbeker ne~

1::=Z1;=dgr=o:teï:Jyoïdsaäsïeelrdi9.vÉ:-
vondstdichtheid binnen deze twee (vermoe-

íeËJ:k=effsá:eonräËl:)=eáeoroz#genhgtdm

8. ONDERZOEKSMETHODE
Em belangrïjk uitgangspunt bij het onder-
zoek van sites met stmen artefacten is dat
de archeologische gegevens op een onder-
ling vergelijkbare wijze worden verzameld
en geanalyseerd. Anders zeggen de resulta-
tm weinig. Im is rLiet zo zeer een specifiek
probleem van het onderzoek van essen en
esdekken, inaar geldt voor het onderzoek
van steentijd sites in het algemeen. In het
onderstaande wordt een onderzoeksmetho-
de of -strategie uiteengezet die kan bijdra-
gen aan een meer systematische metiiode
voor prospectie (paragraaf 8.1) en opgra-
vhg (paragraaf 8.2).

8.1 Hospectie
ln tegcmstellíng tot jonge ontginningen en
natuurgebieden is de methode van opper-
vlaktekartering over het algemeen weinig

1       Het zeven van boorkemen leverde een geschatte vondstdichtheid van circa lm vondsten per m2 op
(diameter boor: 20 crn, maaswijdte zeeÈ4 mm, aantal boringen: 206).

2       Voor mffir gegevens over vondstdichtheid in neolithische nederzettingen, zie. Groenewoudt e£ flJ.1998:29.
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bruikbaar in gebieden met esdekken. Qp-
pervlaktevondsten zijn schaars en veelal
zal er nauwehjks een relatie zijn tussen
vondsten aan het oppervlak en eventuele
vondsten z.7t sz.fz/. Om sites met stenen arte-
facten in essen op te kunnen sporen moet
we onder het esdek kunnen 'kijken'. De be-
ste meti`oden om dit te doen zijn boringen
en het graven van proefputjes (Groene-
woudt 1994). Het opgeboorde of opgegra-
ven sediment dient per stratigrafische
eenheid of tevoren vastgestelde dikte ge-
zeefd te worden over een zeef met een
maaswijdte van 2 of 4 mm. Met megaborin-
gen (edelmanboor met een diameter van 15
of 20 cm) of in vakken van bv. 50 x 50 cm
kan dan nagegaan worden of er onderin
het esdek al stenen artefactm aanwezig zijn
en of de verspreiding daarvan zich voortzet
in de ongestoorde bodem. De gebruikelijke
dichtheid van het boorgrid bij prospsttie
bedraagt 25 m (z.bz.d.:183). In omvangrijke es-
gebieden is deze methode uiteraard erg ar-
beidsíntensief. Bovendien is het grid te grof
om het merendeel van de steentijdnederzet-
tingen op te sporen. Een methode die aan
het boren en/ of graven van proefput|.es
vooraf kan gaan is het opsporen van kans-
rijke plekken voor aanwezigheid van steen-
tijdnederzettingen onder het esdek. Door
middel van boringen met een edelman of
zandguts kan getracht worden het land-
schap onder de es te reconstrueren @v. reli-
ëf) en de gaafheid van het bodemprofiel te
onderzoeken. Op kansrijke plekken onder
het esdek zoals bijvoorbeeld dekzandkop-
pen of ~ruggen of de randzone van opgevul-
de depressies kunnen dan gericht mega-

áo-ring:egnrna:eá:Í%:rkd::t:áLpá::hfpa:qisd=or-
omgeving is in hoge mate bepalend voor
de aanwezi8heid van sites onder het esdek.

Kansrijk zim met name delen van essen
welke grenzen aan een beek- of rivierdal of
andere (natte) laagtes. De mate van land-
schappelijk differentiatie, zowel bínnen een
es als van de omgeving, is in sterke mate
bepalend voor de mogeHjkheid om de aan-
wezi8heid van sites te voorspellen. De on-
derlinge afstand tussen de boringen/
proefputten op kansrijke plekken is maxi-
maal 10 m Bij positieve resultaten wordt
het grid verder verdicht. De onderlinge af-
stand dient niet kleiner te worden dan 2.5
m, want anders wordt teveel schade aan de
site veroorzaakt. De ouderdom van de ge-
vonden artefacten in combínatie met de
stratigrafische positie en de gaafheid van
het bodemprofiel geven een indicatie van
de 'intacti`eid' van de site.

8.2 0pgravíng
De normaal gesproken 'grondspoorloz£'
context van de stenen artefacten veronder-
stelt een specifieke verzamelwijze van de
artefacten. Het gaat hierbij vooral om de re-
latie van de vondsten met de geomorfolo-
gie, het sediment en de horizontale en
verticale verspreiding van artefacten. Daar~
naast moet wel degerijk ook op grondspo-
ren worden gelet. Soms is de bovenzijde
hiervan vervaagd en zijn sporen pas op een
dieper niveau zichtbaar.

Sinds ca. 1970 zijn er verschillende
methoden ontwikkeld om sites met stenen
artefacten op te graven. Het uitgangspunt
van iedere methode is dat over het op te
graven areaal een meetgrid wordt uitgezet
met gridcellen van gelijke afmetingen. De
gridcellen of vakken vomien de verzamel-
eenheden waarin, naar wens, weer kleinere
eenheden van gelijke afmeting onderschei~
den kunnen worden. De afmeting van de
vakkm (die in praktijk variëren van 2 x 2 m

1       Bij een vastgestelde afwezigheid van stenen artefacten bovenin het esdek, kan ook worden besloten om een
vlak aan te leggen op het niveau waar de versFeiding van vuuEteen begint. Dít vlak kan dan als
uitgangspunt genomen worden voor megaboringen en proefputjes.
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tot 25 x 25 cm) is afhankelijk van de wijze
waarop de vondsten worden verzameld, de
werkbaarheid en het overzicht op grond-
sporm en profielen.

h het onderstaande worden enkele
gangbare methoden beschreven, deze zijn
te verdelen in twee groepen: verzamelen
op puntlocatie en verzamelen per gridcel.
Van belang is dat bij het onderzoek van si-
tes in essen wordt begonnen met de opgra-
ving op het hoogste niveau waarop bij de
prospectie vondsten zijn aangetroffen.

8.2.1 Verzamelen op puntlocatie
Deze methode wordt in Nederland al lan-
ger toegepast, maar is in de jaren 1970 aan-
zienlijk verbeterd (Newell & Vroomans
1972). Het opgravhgsterreín wordt inge-
deeld in gridcellen van twee bij twee meter
en met een troffel het sediment afge-
schraapt. Van iedere vondst binnen de grid-
cel worden verschillende variabelen gere-
gistreerd.]Omdegegevensallevakken
min of meer vergelijkbaar te maken wordt
het afgeschraapte sediment gezeefd (maas-
wijdte 2 mm) per stratigrafische eenheid of
tevoren vastgestelde dikte. Op deze manier
worden alle materiële resten verzameld. De
informatiewaarde van de zeefvondsten is
uiteraard geringer dan die van individueel
ingemetm vondsten. Het informatieverlies
kan worden gereduceerd door bijvoorbeeld
het afgeschraapte sediment binnen het vak
in kleinere eenheden te verzamelen en te ze-
ven bv. in vakken van 1 x 1 m of 50 x 50 cm.

De omvang van twee bij twee m
voor het verzamelen van vondsten op punt-
1ocatie heeft als voordeel dat er gemakke-

lijk met twee personen in een vak gewerkt
kan worden (die gezamenlijk ook registre-
ren) en meetfouten in aantaLl geringer zijn
dan bij kleinere vakken (vgl. schuine profie-
len). Door het gebrük van moderne regis-
tratie- en meetapparatuur ®v. £of#J s£fl£Ï.o7t)
kunnen deze problemen ondervangen wor-
dm. Als vakken niet aaneengesloten Q)v. in
mi dambordpatroon) worden uitgegraven
of niet gelijktijdig worden verdiept, hebben
vakken van twee bij twee m als voordeel

:::re::ebgegrt::::;:#isopevmtued
De hierboven beschreven methode

geeft de meest optimale informatie over de
formatie van sites met vuursteen, maar is
gemeten in tijd, kosten en moeite nogal in-
tensief. De methode kan eveneens worden
toegepast wanneer men ten aanzien van en-
kele variabelen informatieverlies toestaat.
Bijvoorbeeld, in een vraagstelling naar de
herbewoning of hergebruik van een neder-
zettingsterrein heeft het sediment waarin
de vondst gelegen is en NAP-hoog+e van
de vondst vaak de meeste analytische waar-
de. Deze twee variabelen worden dan ook
voor iedere vondst vastgesteld. Om ook in-
fomatie over de verspreiding in het hori-
zontále vlak te optimaliseren mogen de
gridcellen waarin de vondsten verzameld
worden en het getroffelde zand gezeefd
wordt niet groter zijn dan 50 x 50 cm.

8.2.2 Verzamelen per väk
Bij deze methode wordt het sediment per
gridcel Lritgegraven en gezeefd. De informa-
tiewaarde van de gegevens die deze metho-
de voortbrengt is sterk afhankelijk van de

1        Zoals a. zuid-noord en oost-west ligging, b. de hoogteligging, c. het sediment waarin de vondst gelegen is,
d.deoriëntatievandevondst:horizontaalofverticaalofdehellingvanhetartefactnaarwindrichting,e.
vondstnummer en f . de daturiL

2       De behandelíng van grondsporen volgens dit systeem blíjft hetzelfde als bij. reguliere
grondspooropgravingenmetalsuitzonderingdatdeartefactenookbinnendesporenopdeeerder
genoemde variabelen geregistreerd en het sediment gezeefd wordt. De gridcel dient de eenheid van
registratie te blijven.
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omvang van de gridcel, de dikte van het se-
diment dat in één arbeidsgang gezeefd
wordt en de maaswijdte van de zeef. Over
het algemeen geldt hoe kleiner de gridcel,
hoe dunner het uitgegraven sediment en
hoe kleiner de maaswijdte des te optimaler
de informatie. In praktijk zijn echter gridcel-
len met de afmetingen van 50 x 50 of 25 x
25 cm de meest gebruikte. De dikte van het
sediment dat in één keer met de schop
wordt uitgegraven kan: (1) te voren wor-
den vastgesteld op bv. 2 cm., (2) worden be-
paald op basis van micro-morfologisch
onderzoek @v. sujpplaaq.es), (3) op basis
van een visueel vastgestelde stratigrafie, of
(4) door een combinatie met de methode
van puntlocatie. De combinatie met puntlo-
catie-meti`ode omvat de vaststelling van de
verticale verspreiding van de vondsten. In
een gedeelte van de site, bv. twee transec-
ten kruiselings over de site, wordt binnen
de verschillende gridcellen de verticale ver-
spreiding vastgesteld. Op basis van het ver-
loop van de dieptespreidjng en typolo-
gische samenstelling van de vondsten
wordt de dikte van het sediment vastge-
steld; deze kan als maatstaf dienen om de
rest van de site op te graven.

Het verdient aanbeveling om de
gridcellen schavend te verdiepen om zo de
aanwezigheid van grondsporen vast te stel-
len. De maaswijdtes van de zeef die bij

foet¥=qodegmgbaürijn,variërenvm2
De keuze voor een bepaalde metho-

de is sterk afhankehjk van de wetenschap-
pelijke vraag- en doelstelling, de zeldzaam-
heid, de gaafheid, representativiteit en de
context van een site. Chs inziens is de me-
thode waarbij in vakken van 50 x 50 cm een

bepaalde hoeveelheid sediment met een
zeef van 4 mm onderzocht wordt, het mini-
muni dat men aan het onderzoek van sites
met vuursteen kan stellen. h sommige ge-
vallen kan het vruchtbaar zijn om een com-
binatie van genoemde methoden toe te
passen, bv. de concentratie vondsten wordt
onderzocht door middel van de methode
van puntlocatie terwijl in de 'lege' omge-
ving van de concentratie wordt verzameld
per gridcel.2 Een vereiste bij de toepassing
van verschillende methoden is, dat de gege-
vens uit beide methoden onderling verge-
hjkbaar blijven.

Het is vrijwel onmogelijk om door
middel van prospectie alle aanwezige sites
met stenen artefacten op te sporen. De oor-
zaak kan bijvoorbeeld gelegen zijn in het
gebruikte boorgrid, de afstand tussen de
boorpunten en de dichtheid van de vond-
sten. Er dient dus rekening mee gehouden
te worden dat tijdens de reguliere opgravin-
gen met grondsporen er sites met stenen ar-
tefacten worden aangesneden.
(Vuur)stenen artefacten die bij de aanleg
van het vlak en het schaven van het vlak
worden aangetroffen dienen op de vlakte-
kening met een vondstnummer te worden
aangegeven. Als er uit grondsporen vuur-
steen komt, dient het omringende vlak on-
derzocht te worden. De (vuur)steen in het
spoor kan mogelijk opspit zijn, bijvoor-
beeld doordat het grondspoor in een site
ligt. Zo'n ondememing is ook zinvol om
niet tot onjuiste dateringen van sporen te
komen. Afhankelijk van de gewenste infor-
matie kan de omgeving van de vondsten
met één van de bovengenoemde methoden
worden onderzocht. Als er in de omgeving
van de site nog intact esdek aanwezig is,

1       Het verdient aanbeveling om zowel bij methode l als methode 2 het uitgegraven sediment systematisch te
bemonsteren en te zeven door een maaswijdte van 0.5 mm of kleiner. Door deze methode krijgt men inzicht
in de aanwezígheid van rnicro-artefacten (Dunnell & Steiner 1989; Fladmark 1982; Hull 1987; Stein & Telster
1989).

2       Een concentratie vondsten zou men bijvoorbeeld kunnen afgrenzen bij l voondst per m2.
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dan dient dat ook onderzocht te worden.
Dit kan Ínfomatie opleveren over de gaaf-
heid van de in het vlak aangetroffen site.
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DE KLOKBEKERCULTUUR IN NEDERI.AND: DE STAND VAN ONDERZOEK
ANNO 1999

door Erik Drenth & Willem-Jan Hogestijn

1. INLEIDiNGï
Het laatste algemene overzicht van de Klok-
bekercultuur (verder afgekort tot KBC) in
Nederland, van de hand van Van der
Waals, dateert uit 1984.2 Het doel van het
huidige artikel is dit beeld te actualiseren
door de meest recente ontdekkingen en in-
terpretaties met betrekking tot de KBC te
bespreken. Daarbij komen de volgende on-
derwerpen aan de orde: typologie, chrono-
1ogie, verspreiding en regionale groepen,
grafgebruik, nederzettingen, voedselecon o-
mie, uitwisseling en depots. In het laatste
hoofdstuk wordt vooruitgeblikt op toekom-
stig onderzoek.

2. TYPOLOGIE
ln de laatste twee decennia zijn nauwelijks
typologische studies over de KBC versche-
nen; de álgemeen gebruikte typologieën
voor de classificatie van aardewerk (Lan-
ting 1973; Lmting & Van der Waals 1976;
Lehmann 1965; Van der Waals & Glasber-
gen 1955), stenen hamerbijlen (Glob 1945;
Lanting 1973, speciaal 297-301), koperen

dolken (Butler & Van der Waals 1966) en
vuurstenen dolken van het Scandinavische

%p=á:1,?aea=::[eldge6f.)3dDaei:eE:ft==üíi-
verwezen worden naím een tweetal studies,
achtereenvolgens over vuurstenen dolken
van het Scandinavische type en metalen bij-
len, met voor Nederland nieuwe typologi-
sche conclusies.

Bifaciaal geretoucheerde, ruitvormi-
ge dolken van vuursteen zijn door verschei-
dene onderzoekers als (gelijktijdige)
imitaties van koperen dolken van de KBC
en daarmee als een apart artefacftype be-
schouwd (Beuker 1983:71,. Louwe Kooij-
mans 1973:93; Modderman !.7i: Modderman
& Montforts 1991:145). Dit is dubieus, aan-
gezien de lengte en de retouche van ruitvor-
mige dolken in het bezit van het Drents
Museum (Assen) en in privé{ollecties van
amateur-archeologen in Drenti`e duidelijk
maken dat deze exemplaren gebruikte en
bijgeretoucheerde lancetvormige dolken
van het Scandinavische type zijn (Beuker &
Drenth, in druk). Uit verder onderzoek

Het huidige artikel is een iets gewijzigde en uitgebreidere versie van een Engelstalige artikel dat beide
auteuis geschreven hebben naar aanleiding van een congres over de Klokbekercultuur gehouden te Riva
(Italië) ín april 1998. Na het schrijven van het laatste artikel verschenen enkele rúeuwe publicaties, zoals dat
van Jongste & Srrits (1998), en kwam de auteurs enkele hen tot dan toe onbekend artikelen, zoals dat van
Henstra over Friese hamerbijlen onder ogen. Verder is een belangrijk veischil dat ín dit artikel door rniddel
van de `twee-six>renhypothese' wordt ingegaan op de ontwikkeling van de klokbekers, een onderwerp dat
ín het RivaTartikel buiten beschouwing bleef. Nieuw is tevens de katalogus over KBC-artefacten in
Nederlandse megalieten.
Dit artikel werd reeds in 1976-geschreven (mond. med. Prof. dr. T.D. van der Waals).
De bekertyplogie die in dit artikel wordt gebniikt, is naar Lanting & Van der Waals (1976) en Van der
Waals & Glasbergen 1955. Een uitzondering is het type 2Ia ofwel de rnaritíeme klokbeker. Een definitie
hiervan is gegeven in noot 1 op pagina 102.
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moet blijken in hoevene dit tevens voor de
rest van Nederlamd ge|dt.ï

Koperen en bronzen vlakbijlen ge-
vonden in Nederland zijn onlangs beschre-
ven en getypeerd door Butler (1995/1996).2

3. CHRONOLOGIE
Dankzij het onderzoek van Lmting & Van
der Waals (1976) weten we dat de KBC zich
uit de Enkelgrafcultuur (EGO heeft ontwik-
keld. Hoewel het hier gaat om een autochto-
ne ontwikkeling, wil dit niet zeggen dat er
geen invloeden van buitenaf zijn geweest.

Door Drenth & I+anting (1991) is on-
langs een voorlopige chronologische inde-
ling voor de EGC gepresenteerd, waarbij
vier fasen worden onderscheiden. Daarbij
worden All Over Ornamented-bè\<ers (AOO-
bekers) ds gidsartefacten van de late EGC
gezien (in elk geval fase 4 [ca. 2600-2450 v.
Chr.], vermoedelijk reeds fase 3 [ca. 27m-
2600 v. Chr.]). In zijn proefschrift over het
Neoliti`icum en de Vroege Bronstijd van de
Noordoostpolder zal Ten Anscher (in voor-
bereiding) een chronologische indeling van
de KBC, eveneens bestaande uit vier fasen,
publiceren. Gehasse (1995, speciaäl pp. 80-
6), die een archeobotanische en ~zoölogi-
sche promotiestudie over het genoemde
gebied en de bewuste periode heeft ge-
schreven, refereert al aan dit chronologi-
sche schema. Het is op dit moment
onmogelijk deze chronologie op waarde te
schatten, zolang de bijbehorende feiten en
argumenten niet publiek zijn gemaakt.

I.anting & Van der Waals (1976)
hebben zich bij hun studie naar het aarde-
werk vooral gericht op de bekers, in het bij-
zonder op de geleidelijke ontwikkeling van
standvoetbekers via totaal versierde of
AOO-bekers naar klokbekers. Chdanks een
aantal (onvolledige) verwijzrigen in die
richting (Floore 1991; Hulst, I.anting & Van
der Waals 1973:98; Ufkes 1995), is het tot op
heden onderbelicht gebleven dat binnen
een andere categorie aardewerk een anloge
ontwikkeling te bespeuren valt. Dit aarde-
werk wordt soms aangeduid als nederzet-
tingsaardewerk ®.v. Van der Waals
1984:10), hoewel het ook buiten nederzet-
tingscontext gevonden is (zie onder). Tot
deze categorie behoren de golfbandbekers
van de EGC, waaruit zich, via bekerpotten
met een versiering tot de grootste buikom-
vang, echter zonder plastische lijsten (zie
voor een bespreking van beide aardewerk-
categorieën Floore 1991), totaal versierde
bekerpotten ontwikkeld hebben. Een voor-
beeld van het laatste type is gevonden in
een grafheuvel te Doorwerth, gemeente
Arnhem (Hulst, I.anting & Van der Waals
1973). Deze bekeipottm met een geheel ver-
sierd buitenoppervlak zijn te beschouwen
als proto-potbekers (£.bï.d.:98) of als de eerste
Rz.esfmbecJ2er. Met andere woorden: de voor
de KBC kenmerkende potbekers (Lehmann
1965) zijn direct afgeleid van deze potten.

h aanvulling op de door I+anting &

Ïotio±i||9Zfiecg-edvaeËiaá?Ïï?eg:'v:nord:e-

1       In dit verband moet worden opgemerkt dat Agthe (1988) bifaciaal geretoucheerde, ruitvormige vuuistenen
dolken uit Mecklenburg, Duitsland, als gebruikte en bijgeretoucheerde dolken van het Scandinavische type
beschouwt.

2       Geen van de metalen vlak-en randbijlen die in Nederland gevonden zijn, kan met zekerheid aan de Fec
worden toegeschreven Butler (1995/96:167) merkt over de datering ervan het volgende op: "Boft ri Beígt.wm
amd ngrtiiem Frn[nce commzntatoq.s hme suggested fliat me flat axes date at the ecm'tiest to Bell Beaher ti:i.rLes. The
evidence in flie Netherlands such as it is also poú.ts to 88 (d.w .z. KBC, E.D. 8£ W.T .H.) & EBA (d.w.zL VToege
Bronstijd, E.D. & W.J.H.)". Andere bijltypen dateren hoogstwaarschíjnlijk van na de KBC, aangezien de
lage-randbijl, die vanút een typochi`onologisch pempectief ontwikkeld Ís uit een vlakbijl, in Nederland
typisch is voor de Vroege Bronstijd (ibúd.).
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Ddert.Eldljk. gem. Coevorden                             3930 W-55 BP (GrN-18673) houtskool ge`mden temidda` vm bjjzetting met crematierestm en                         Lantiu & Ufkes l989;
craT`tigestm                                  polsbesclieime.                                                   Lanting l 992, 62.

Brmnege.`een. gemeente BorgGLodoom 3920 Ú-40 BP (Cm\L20379)      hmnvari m rimd gc`mden in    associatiembekmd                                           Prummel &Vm da
eÉm \mi, liel Bimnegei`eei`                                                                                        Sandm l995,14 (90).

52 (128)_

Ep®K)okbekem/eg, gernmito Epe                   3865 V-30 (GrN-13714)             hou.skool kLiil mder de rmd `wi een gmmewel.              Hulsl l980;
Bo\min de wlling vm dft grondspocr taga`    Moddemm 1991,14§.
scr[a`Úi `o` a` beka (`amoedelijk type
2lc) m fragma`tm wn potbekeraadew/erk

Hasseberg. gemeente vlagtwedde                    3770 W-40 BP (GrN-21273)      houtskool solitaire haaid mel daarin een verbrande          Goencndijk &
Mesolíö`ische spfts (losse \mdst?) op             Walerbolk l998, 73 en
zandkop                                                                       noot 43.

Dairzerdiep, ganeenteAssm                         3750 W-40 BP (stl-21380)     bot vcxxmaljge loop \nan het Deuzerdiep, waarin  Vm der Saiden
aaroe`.id(, bot a` haelnootdoppai zijn           1997b.
ge\mdm. De archealogische restm datam
uft de pcriode \"t het LaalNeoliü`iaJm th
de F`cme[nse üjd

Puttershoek. ganeente Binnamaas                3685 W-37 BP (UtcJ5955)         houtsl«)ol site (nedeTzetting?) op een stpamrug, die       Vffl Heenngen l998.
vurstenem artefacten, houtsl(ool m
fmgmaiten vm eÉ7` halspoüekff heeft
q,gdevad

Velseil)"k, gan. Velsen                                   3635 Ú-30 BP (CmL16893)      buftenst® ringai `m een houten     oemale grd `an een grafheuvel                        Theh<om & Van
plark                                                                                                                                             Londa` 1990.

Tabel 1  ]4C-dateringen die (mogeFjk) in dírect verband staan met de KBC, in aanvumng op I-anting
& Mook (1977). In het overzidt is één datering (Kesteren-Lienden, 3840 ± 60 BP QJtc-3073), houts-
kool, Sier & "enth 1998) rúet opgenomen vanwege de onzekere herkomst van de houtskool.

sinds 1977 voor de KBC bekend zim gewor-
den. De L4C-dateringen tezamen maken
duidelijk dat de KBC, na kalibratie, tussen
ca. 2450-2000 v.Chr. gedateerd moet wor-
den.

2nieuwtolïËïj#?äs;ävveo:ro::gGhcibel
het noordwestelijke kustgebied van Neder-
land gepresenteerd. Zij zijn in zoverre van
belang dat de meerderheid ervan betrek-
king heeft op de late EGC, dat wfl zeggen
de periode die direct vooraf8ing aan de
KBC.

h het kader van het ï4C-onderzoek
naar Britse klokbekers hebben Kinnes cf ózJ.

£g:)e::p:):{eiLt8.ed¥:°ihgeetnm=8ecüí:o]:o_
logie op te stellen voor het Laat-Neolithi-
cum in de Nederland. Deze twijfel betref-
fen zowel de inteme chronologie van de
KBC als de opeenvolging van EGC-ACXJ-
KBC, zoals Lmting & Van der Waáls (1976)
deze geopperd hebben. De kritiek is dat
vrijwel zonder uitzondering houtskool ge-
dateerd is, een materiaal dat per definitie
problematisch is vanwege het `oud hout€f-
fect,.

Bovendien wordt betwijfeld of er in
het geval van de KBC-dateringen wel altijd
een directe associatie is tussen het gedateer-
de materiaal en de objecten en grondspo-
ren. Ten slotte signaleren Kinnes en de
zijnen dat voor verscheidene culturele feno-

=üm%¥:?=b®®\É4Sc5=a#ee=gtRbk=¥'
baar zijn.

&vmd¥r#a:::C(¥;#daaig::14Tc+d¥b8.
ringen hebben laten maken om de opeen-
volging van EGC-ACX)-KBC aan te tonen,
en niet primair ten behoeve van een inteme
chronologie van de KBC. Bovendien wer-
pen zij tegen dat in de meeste gevallen
niets anders dan houtskool gedateerd kon
worden, aangezien geschiktere materialen,
zoals bot, reeds vergaan waren. In aanvul~

#agafsaompo:a==rekte:|ÏÏcTdga:eï=e:e;-
houtskool gewantrouwd hoeven te worden
vanwege het `oud houtLeffecí. In sommige
gevallcm staat het buiten kijf dat verbrande
takken, dat wil zeggen materiaal met een
korte levensduur, gedateerd zijn.
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Zand\^eiven, gemeente wester-      4320 ±60 BP (GrA-116)
Koggemand

houtsk®l wn verbrande
twijgen

2áiidwerven, ge.Tmiie wester-      4220 ± 30 BP (GfA-118)              verkoo!de voedselresten op   nederzetüng, uk cuftuurlaag
Koggenkand                                                                                                       aardeveik

Hogestijn 1997, 29

Zeewtjk-West, gem.  Medorp             4150 ± 30 BP (G[A-113)              verkookl riet Hogestijn 1997, 29.

Zeewljk-West, gem.  Medorp             4140 ± 40 BP (GrA-114)              verka)lde twijgen nederzett]ng,  uft culúiurlaag met
standvoetbeker- en A00bekeraardewerk

Hogestijn 1997, 29.

Zeewijk-West, gem.  Niedorp             4030 ± 30 BP (GiA-112)              verkoold riet nederzetting, uft curtuuriaag met
standvoetbekq- en AOO-bekeraardewerk

Hogestijn 1997, 29,

Mienakker, gemeentB Opmeer          4130 ± 40 BP (GrA-108)               verkoold rÈet Hogestijn 1997, 29.

Mienakker, gemeente opmeer          4100 ± 30 BP (G[A-109)              verkookl riet

Mienakker. gemeente opmeer         4120 ±30 BP (G[A-110)              verkoold riet nederzetting,  ui( curúiuriaag met
standvoetbeker- en AOC>bekeraardewerk

Hogestijn 1997, 29.

Molenkolk 2, gem. Opmeer                4130 ± 30 BP (G]A-100)               verkoold riet nederzettlng,  uft cuftuurlaag met
standvoetbeker- en AOC}bekeraardewerk

Hogestljn 1997, 29.

Maantiesland, gem. Opmeer             4070 ± 30 BP (GrA-104)              verka)k]e hazelnoosdop           nederzet6ng,  uit cultuurLaag met                     Hogestijn l 997, 29
standvoetbeker- en A00-bekeiaaTdewerk

De veken. gemeente Noorder-         3960 ± 30 BP (GfA-107)              verkoolde hazelnootdoppem    nederzett]ng, uft cultuurlaag met Aa}        Hogestijri l997, 29.
Koggenbnd                                                                                                                                                          bekeraardewerk en fragmenten van

waarschijnlijkmartieme af protcmaritieme
klokbokers

Zeewijk-Oost, gem. Niedorp             3910 ± 50 BP (GrN-18488)         dm buítenstejaarringen van  nederzetGng met
en cendaLe paal \an een      standvoetbekemardewerk, afkomstig uit
Weebeukig geboiM/                  de top van een kuil

Hogestijn 1997, 29.

MOLenkolk l] gem. Opmeer                 3910 ± 30 BP (GiA-103)               verkoold riet Hogestijn 1997, 29.

Porteh^okl, gem opmeer                  3890 ± 70 BP (G[A-101)              verkoold net nederzettlng.  uft culúiurlaag met
standwoetbekff- en AOOE»keraarde`^erk

Hogestijn 1997, 29.

Tabel 2  ï4C-dateringen voor de EGC in het noordwesteljj.ke kustgebied in Nederland, in aanvulhng
op l.anting & Mook (1977).

De huidige auteurs betwijfelen of er          pliciet of impliciet naar voren komt (Lan-
tijdens de KBC ooit een maritieme fase, een          ting & Mook l977:89-95; I.anting & Van der

::í€tewnadaïmdheettvár=í]=ág3emtyo5:ewk=:=;ï:           #==:: Ï3ZË:5¥8ïïder Línde ïgg8; Vm der
geweest, zoals in verscheidene studies ex-

1        Mai.itieme klokbekers of klokbekers van het type 2Ia hebben de volgende kenmerken:
- Ze hebben een vloeiend S-vomig profiel en een vlakke of holle bodem.
- Ze zijn hoger dan bmed.
- Ze hebben vijf of meer enkele of dubbele/ gekoppelde, horizontaal omlopende versierde zones bestaande
uit diagonale indrukken van een getande spatel. Deze indrukken alterneren per enkele versieringszone. Bij
gekoppelde versieringszon® altemeert de decoratie binnen deze zone. De versierde zones kunnen
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Ten eerste zou het bestaan van een
maritieme-klokbekerfase in vergehjking
met de Late EGC (Drenth & Lanting 1991;
Van Ginkel & Hogestijn 1997; I.anting &
Van der Waals 1976) een drastische afname
van de verscheidenheid aan versierde be-
kertypen betekenen. Vanuit het oogpunt
van algemene continuïteit tussen beide cul-
turen, zoals l.anting & Van der Waals

-__===
Figuur 1  De Veken. Tíjdens een proeft)pgra-
vhg van een nederzetting werden in dezelfde
vondstlaag scherven gevonden van AOCL
bekers en van waamdíjnlíjk (proto-)maritieme
klokbekers (sdaal 1 :1; tek. H. Peeters).

(1976) deze aannemelijk hebben gemaakt,
lijkt een dergelijke ontwikkeling niet waar-
schijnlijk. Te meer daar blijkt dat tijdens de
ontwikkelde KBC verschinende versierde
bekertypen naast eH<aar voorkomen ®. v.
Fokkens 1998, fig. 45; fig. 13 in dit artikel).

Ten tweede is het bestaan van een
maritieme-klokbekerfase weinig waar-
schijnlijk gezien de grafgebruiken. Uit een

afgesloten zíjn met zowel een horizontale rij touwindrukken als een horizontale hjn aangebracht met een
getande spatel. De versierde zones zijn op een regelmatige wij.ze afgewisseld met onvemierde zones,
waarbij beide typen zon® min of meer dezelfde breedte hebben. De versiering is verspieid over het gehele
buitenoppervlak van de beker en kan tevens de binnenrand beslaan.
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analyse van van EGC-graven blijkt dat tij-
dens de late fase van deze cultuur dolken
van Franse vuurstecm (zogenoemde Grand-
Pressigny-douen) en hamerbijlen waar-
schijnlijk prestige items of statussymbolen
waren die refereerden aan hoge sociale po-

=tiíïi:1-T£1tiïe,:ÏïáeDKrKeBncthw&üL£of,
vergelijkbare rol waarschijnlijk weggelegd
voor onder meer hamerbijlen van de typen
Emmen m Zuidvelde, metalen artefacten
(waaronder koperen tongdolken) en stenm
polsbeschemers. Ingeval van een maritie-
me fase zou er een hiaat zijn in het voorko-
men van dit soort prestige-items of status-
symbolen. Maritieme klokbekers zijn tot op
heden in grafcontext niet geassocieerd met

dergelijke hoge-statussymbolen. (Zie I+an-
ting & Van der Waals 1976 (p. 58) voor een
overzicht van de associaties van maritieme
klokbekers in grafcontext.).2

Ten derde zou het - indien er een
maritieme-klokbekerfase bestaan zou heb-
ben - niet mogehjk zijn om voor deze perio-
de regionale groepen te onderscheiden,
terwijl regionale karakteristieken zonder
problemen voor de vroege en late EGC en
de ontwikkelde KBC onderscheiden kun-
nen worden (zie hieronder).

Wij zijn van mening dat er verschil-
lende aanwijzingen zijn voor het gelijktij-
dig voorkomen van maritieme klokbekers
en late standvoetbekertypen en ACXJ-be-
kers.3

1       De tem `Grand-Pressigny-dolken' staat in dit artikel voor dolken uít Franse vuursteen, dat wil zeggen
vuursteen uít lie Grand-Prësigny in het centrum van Frankrijk en vuursteen afkomtig uit Romigny-Lhéry,
NO-Frankrijk (Dienth 1990, 1992).

2       In deze context willen we attenderen op een graf van de Flokbekercultuur ontdekt te GroBenbomholt, Kr.
Rendsburg, Noord-Duitsland. De aldaar gevonden klokbeker, die geassocieerd is met een hamerbijl van het
type K1 (typologie naar Glob 1945) wordt door lanting & Van der Waals (1976:33, fig. 24) als een maritieme
klokbeker ofwel een klokbeker van het type 2Ia betíteld. Volgens de definítie van Van der Wáals &
Glasbergen (1955) behoort deze beker tot het type 2Ib. Ter vergelijking wijzen wij op een vergelijkbare
beker uit een tumulus te EdeLGinkelse Heide die door lanting & Van der Waals (1976:33, fig. 25) als het
type 2Ib ís gedetemineerd.

3       In aanvulling op deze argumenten kan worden verwezen naar enkele andem vondsteri die evenwel van
geringe zeggingskracht zijrL
ln 1970 werd te Eext, gem. Anloo, een verploegde grafheuvel, tumulus Galgwandenveen 1, opgegraven
Oager 1985, 225, fig. 31~32). Het heuvellichaam was ten tij.de van de opgravíng reeds verdweneri maar een
enkelgraf met een standvoetbeker van het type le en een vuurstenen kling alsmede een deel van het
oud®ppervlak onder de heuvel waren nog aanwezig. Voor de opgraving was ter plekke van de grafheuvel
een scherf van een `2Ia-klokbeker' - helaas was het voor de auteuis niet mogehjk deze sx:herf zelf te
determineren - aan het oppervlak opgeraapt. Jager (idem, 225) houdt het voor mogehjk dat deze sK:herf uit
het oud-oppervlak onder de graíheuvel is opgeploegd. In dat geval zx)u de maritieme klokbekerscherf min
of meer gelijktijdlg met het graf of ouder zijn. Het graf kan op grond van de beker aan de late EGC worden
toegewezen.
In 1967 zijn binnen een beperkt gebied aan het oppervlak van de de Weyersberg nabij Baexem (gem
Heythuysen) scherven van twee bekem, een klokbeker van het maritieme type en een 2Ilb-beker, verzameld
(I.anting & Van der Waals, Í" Hulst, I.anting & Van der Waals 1973:89 en Abb. 14a en 14b).
Behalve op de bovengenoemde vondsten wiuen we de aandacht vestigen op de vindplaats Aartwoud (gem
Opmeer). Volgens Van ltersonsdolten & De Vries-Metz (1981) zijn híer scherven van (maritieme)
klokbekers, geassocieerd met fragmenten van ACX} en standvoetbekem gevonden De huidige auteuis
hebben bij inspectie echter geen onmiskenbare scherven van de FCC onder de vondsten van Aartswoud
herkend. Het bleek bijvoorbeeld dat een scherf met een visgraatmotief door Van lterson Scholten als een
fragment van een rnaritieme klokbeker was gedeterrrineerd, omdat de versiering met een getande
kerf§patel was aangebracht. Het laatste argument is echter onjuist, aangezien het gebruik van een getande
spatel niet beperkt is tot maritieme klokbekers, maar reeds voorkomt bij verscheidene standvoet- en
ACX}bekers. Wel is het opvallend dat zich onder het aardewerk van Aartswoud fragmenten bevinden díe
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A) Tijdens een proefopgraving in

i:íiiËoäeni:£rËjËrvl:Ïïn::e|a:öË,e
scherven gevonden met op het buitenop-
pervlak een regelmatige afwisseling van
versierde en onversierde zones van min of

=irïd#:Ïg:i?:3:jetiv(e¥s°i:=ti#s¥a°t)p:r
zone uit diagonaal geplaatste indnikken
met een getande spatel, die worden be-
grensd door soortgelijke horizontale omlo-
pende Índrukken. Voor zover dit duidelijk
is, altemeren de diagonale indmkken per
zone. De genoemde fragmenten zijn waar-
schijnlijk afkomstig van maritieme klokbe-
kers of protomaritieme klokbekers (een
overgangstype tussen een ACX)-beker en
een maLritieme klokbeker). De laatste bekers
moeten gezien worden als een overgangsty-
pe tussen ACX)-bekers en maritieme bekers
(c/ hting & Van der Waals 1976, fig. 2).

8) Te Schenkenhul, Hoenderlo, ge-
meente Apeldoom, werd door F.C. Bursch
in 1939 een grafheuvel onderzocht. In het
centnm ervan lagen twee bijzettingen die
omgeven waren door twee met elkaar ver-
bonden greppels. Volgens de opgraver

(Bursch 1940, 19-22) waren deze greppels
op hetzelfde moment gegraven én bedekt.
Volgens een herinterpretatie door J.N. Lm-
ting (mond. med.) zou een van de graven
aangelegd zijn voor de bouw van de graf-
heuvel en derhalve een vlakgraf zijn. De af-
metingen van deze afgerond rechthoekige
grafkuil, 0,9 x 0,3 x 0, 4 m, wijzen op de bij-
zetting van een kind. Als enige bijgift werd
een kleine ®oogte 7,7 cm) versierde beker
gevonden. Deze pot moet beschouwd wor-
den als een beker die qua versiering staat
tussen een ACX)-beker, typisch voor de late
EGC, en een maritieme klokbeker (Lmting
& Vm der Waals 1976:26, fig. 2).

De eerlijkheid gebiedt te wijzen op
de KBC-site van Vlaardingen, gemeente
Vlaardingen, waar de versierde klokbekers
zonder uitzondering van het maritieme
type zijn (Van Beek 1990, pl. L.; Glasbergen
e£ ¢j. 1961, fig. 34). We vermoeden echter
dat deze bekers niet het gehele aardewerk-
spectnm uit die periode vertegenwoordi-
gen. Waarschijnhjk werd de site slechts
gedurende een korte periode gebruikt door
een kleine groep mensen (¢ Bakker, z.7i:
Van Regteren Altena ef ¢J. 1962:234,. Louwe
Kooijmans 1974:282; Van der Waals
1984:10), gezien het geringe aantal vond-

afwisselend versierd en onveisíerd zijn (ibid. fig. 14-5, fig. 18-1 en eventueel fig 17a-2). Het is mogelijk dat
dit materiaal proto-klokbekeraardewerk vertegenwoordigd.

1        Volgens Hogestijn & Woltering (1990:159-60, afb. 6) zou ter plaatse een laag met klokbekerscherven boven
een laag met EGcaardewerk liggen. Nadere analyse leert evenwel dat beide aardewerkgroepm uit één
laag afkomstig zijn.
De scherven díe versierd zíjn met touwindrukken zijn te beschouwen als fragmenten van All-Chrer-Corded
ofwel 2Ilb-bekers, aangezien een ervan versierd is op en aan de bimenzijde van de rand. Het feit dat de
touwversierde scherven met andere duídelijke fragmenten van anderssoortige ACX}bekers geassociürd
zijn, duidt er eveneens op dat ze van 2Ilb-bekers afkomstig zijn.
OpgrondvandevondstenvanDeVekeníshetmogelíjkeenfaseteveronderstellenwaarindeversierde
bekeis uitsluitend van het maritieme en Acntype waren. Op dit moment wmen we deze mogelíjkheid
niet compleet tútsluiten, hoewel we ten tijde van de maritieme klokbekeis meer versierde bekertypen
verwachten. C)pgemerkt dient te worden dat de opgraving op De Veken slechts gering van omvang was. In
totaal is 22 m2 onderzocht, terwijl de totale oppervlakte van de site, die goed herkenbaar was op basis van
een donkere, aan organische stof rijke cultuurlaag, minstens 6400 m2 is.
Naar onze mening hoeven de gedane vondsten derhalve niet in alle opzíchten representatief te zijn. Zo
ontbrekenschervenvanbekerpotten,teiwíjldeze,gezieneerdereervaringenopsitëvandezeomvang,wel
te verwachten zíjn.

105



ARCHEOLOGJ£, NO.9, 1999

__ __ __ = = _= = = _ = _ = _ _ 1

__    =  __ = _   =  __   __ _  __ __  `  -    1

1
t......:.:.:......t.:!.:.;.:.:,±ï!:::......:.::Í \

r, *, c- *  ^ ,h , - +_S_-r rr,'.`:*±`t_-*:.S_`-!-ï:ï-.!--:`!4):::t:=::::::::: -t--`--` T -

.Í.t_i_:i:i!_i::::!t -
-.ïf;_f§flïí_`fËË

'===_-:=±<===±==--`.~~..`-ÍïÏ:f.i--Sf`fífíïäü _  -_`"1
``'1

'.'_i±Í::+£Ï:_ï_3st
_ïfï;jrïï;ÏfïïfÉ|
:ïfä.íj_.`_I_ÏJ_l_.._,J -\+,
•í.i:.if{ff!TS!í£i ````-\,+,`````-+\®``

-1 + ~ \ \-1-` `
==:__:_:_:±__S_-
` _ - ~ - -:-e-

Figuur 2 Sdenkenhul, Hoenderlo. me bekeB afkomstig uit een graffleuvel. Ze stammen uit twee ge-
lijktijdige, centrale, primaire graven of de kleinste beker stamt uit vlakgraf dat voorafgaat aan de
bouw van de graflieuvel (naar l.anting & Van der Waals 1976).

sten en de resten van een lichte constructie
(zie Van Bcek 1990 voor meer details). Vol-
gens Gehasse (1995, 229) betreft het een
jachtkamp. Hoe dan ook, het exclusief voor-
komen van maritieme klokbekers te Vlaar-
dingen kan het best gezien worden áls een
gevolg van de specifieke functie van deze
site, en/ of de specifieke samenstelling van
de sociale groep die deze locatie bezocht.

Een dergelijke verklaring past in het
algemene beeld van het Laat-Neolitiiicum
in Nederland. Vermoed wordt dat de kwan-
titatieve verschillen in bekertypes in neder-
zettingen van de late EGC in de Noord-
Holland niet alleen getuigen van chronolo-
gische verschillen, maar tevens van sociale
differentiatie en, daarmee samenhangend,
van verschillen in de functies van sites (Ho-
gestijn, in voorbereiding). Het gegeven dat
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aardewerk een symbolische betekenis had,
waarbij gerefereerd werd aan sociale posi-
ties, wordt verder gesuggereerd door asso-
ciaties in grafcontext van koperen tong-
dolken en polsbeschermers met specifieke
klokbekertypen (zie onder).

Het is aannemelijk dat maritieme en
andere klokbekertypes gelijktijdig voor-
kwamen, hoewel naar onze mening mo-
menteel geen eenduidige voorbeelden aan
te dragen zijn. Volgens Van Giffen (1961)
en Lanting & Mook (1977:90) vertegenwoor-
digt Oostwoud (gem. Medemblik) wel de-
gelijk een dergelijke site. We willen hierbij
echter de kanttekening plaatsen dat de
scherven van deze locatie zo klein zijn dat
het moeilijk, zo niet onmogelijk, te bepalen
is of ze afkomstig zijn van maritieme klok-
bekers dan wel van het type 2Ib. Aarde-
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werkfragmenten kunnen alleen aan maritie-
me klokbekers worden toe-geschreven, in-
dien de scherven versierde en onversierde
zones van min of meer dezelfde breedte
hebben en wanneer duidelijk is dat de  ge-
decoreerde zones over het totale buitenop-
pervlak van een beker aangebracht zijn.

Tot slot van dit hoofdstuk winen we het
ontstaan en de ontwikkeling van klokbe-
kers in Nederland ter discussie stellen. In
1955 stelden Van der Waals & Glasbergen
een typologie voor klokbekers uit Neder-
land op, die tevens een zekere chronologi-
sche betekenis werd toegekend (fig. 3). Aan
de basis ervan stonden klokbekers van het
pan-Europese type of in de teminologie
van Van der Waals & Glasbergen klokbe-
kers van het type 2Ia (zoals gezegd staat dit
type ook bekend als maritieme klokbeker).
De maritieme klokbekers zouden zich via
zonff ontractie ontwikkeld hebben tot klok-
bekers van het Veluwe type. Met zonecon-
tractie wordt bedoeld het samentrekken
van versierde zones tot bredere versierde
zones, hetgeen tevens leidt tot bredere, on-
versierde zones. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen bekers met beginnende zo-
necontractie, het bekertype 2Ib, en bekers
met zonecontractie, het type 2Ic. Bij het laat-
ste type zijn drie versierde zones aanwezig
die gebonden zijn aan specifieke delen van
de pot: hals, grootste buikomvang en voet.
Klokbekers van het Veluwe type (de typen
2Id-f) zouden uit de laatstgenoemde bekers
ontstaan zijn. Voor Van der Waals & Glas-
bergen waren vorm van de pot, decoratie-
motieven en decoratietechnieken aanlei-
ding om binnen de groep van het Veluwe
type een ontwikkeling te zien. Aan het be-
gín ervan staat het type 2Id, aan het einde
het type 2If.

Lanting & Van der Waals (1976:9)
maken wehswaar de kanttekerúng dat de
zojuist genoemde typologie (en daarmee de
ontwikkeling) vooral de Veluwe betreft,
inaar de ontwikkeling van klokbekers zoals

die in 1955 werd geschetst, laten ze in es-
sentie ongemoeid. Maritieme klokbekers
vomen het uitgangspunt en via zonecon-
tractie ontstaan de bekers van het Veluwe
type. Gelet op de aantanen van elk type
zou deze ontwikkeling zich snel voltrokken
hebben({.bi.d.:10).

Voor het gebied ten noorden en ten
oosten van de rivier de I]ssel wordt door
hting & Vm der Waals (1976:9-12) een
ander verloop geschetst. Maritieme klokbe-
kers worden beschouwd als de oudste klok-
bekers, waarvan vervolgens de epimari-
tieme klokbekers zijn afgeleid (fig. 3). Deze
epimaritieme klokbekers worden geda-
teerd als deels gelijktijdig met klokbekers
van het type 2Ib, deels met klokbekers van
het Veluwe type. De epimaritieme bekers
zouden de brug vormen tussen de maritie-
me bekers en de bekers die op typologische
gronden als laat worden gedateerd. Tot
deze `late' bekers behoren potten die Lm-
ting (1973) aanduidt als klokbekers van het
proto-WKD-type, dat wil zeggen de directe
voorgangers van de wikkeldraadbekers.

De bovengenoemde modellen en
ideeën hebben gemeen dat uitgegaan
wordt van één oorsprong. Uit de maritieme
klokbekers zouden zich alle overige klokbe-
kers hebben ontwikkeld. In het geval van
het Veluwe type wordt deze ontwikkeling
op hoofdlijnen gezien als unilineair. Of te-
vens zo gedacht wordt over de voorgestel-
de sequentie maritieme klokbeker-epimari-
tieme klokbeker-`late' of proto-WKD-klok-
beker in het gebied ten noorden en ten oos-
ten van de rivier de IJssel is onduidelijk. De
publicaties hierover zijn tot op heden niet
gedetailleerd genoeg geweest op dit punt.
Desalnietterin is er reden genoeg om te ge-
neraliseren en te spreken van het unilineai-
re model dat gebniikt wordt om de oor-
sprong en ontwikkeling van klokbekers in
Nederland te schetsen. In het onderstaande
wiuen we in plaats ervan een andere hypo-
diese, het `twee-sporenmodel', postuleren.
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De grote verdienste van de studies
van Lanting (1973) en l.anting & Van der
Waals (1976) is dat ze voor het l.aat-Neoli-
thicum en de Vroege Bronstijd in Neder-
1and een grote mate van culturele
continui.teit aannemelijk makm. Juist daar-
om moet de ontwikkeling van de klokbe-
kers vanuit een lange-termijnperspec tief
ge.hterpretstrd wordm.
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Bekers van de late EGC zijn in twee hoofd-
groepm in te delm:
- bekers met versiering over het gehele bü-
tmoppervla]g de ACX)-bekers;
- `half' versierde bekers, dat wil zeggen met
decoratie tot min of meer  de grootste bri-
komvang. Het gaat hierbij om de versierde
stmdvoetbekers.

De AOO-bekers hebben zich ont-
wikkeld tot maritieme klokbekers, waarbij,
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Figuur 3b De bekeB van de late SGC t/m de Vroege Bionstíjd zm h twee hoofdgroepen in te delen:
`totaLal' versierde en `half' versierde bekers. De oorspmng en ontwíkkeling van de klokbekers lËkt vol-

gens deze twee sporen zËn verlopen (áfbeeldíngen van bekers naar Butler & Van der Waals 1966;
Clark 1970; I.anting & Van der Waals 1976; Moddeman 1955).

Figuur 3a De ontwikkeling van de klokbekers Ín Nederland wordt algemeen gezien als Ín hoofdlíj-
nen unílineair. Het model van Van der Waa]s & Glasbergen uit 1955 getuigt hieNan. De ontwikkelíng
zoals die door I-anting & Van der Waals (1976) voor het gebied ten noorden en ten oosten van de ri-
vier de IJssel wordt gesdetst, Ís tot op zekere hoogte eveneens unflíneaír. 08= Klokbekercultuur,
ACXJ = All Over Omamented, PFB = Enkelgrafdultuur.

zoals Lmting & Van der Waals (1976, fig. 2)
zo fraai ge.fllustreerd hebben, de aanvanke-
lijk aaneengesloten versiering in de loop
van de tijd gezoneerd wordt. Op de maritie-
me klokbekers komen afwisselmd versier-
de en onversierde zones van mín of meer
dezelfde breedte voor. Zoals reeds gezegd,
zouden alle overige klokbekers van de
groep van maritieme klokbekers zijn afge-
1eid. Wij delen deze mening niet! Niet al-
leen totaal versierde bekers hebben in de
loop der tijd een gezoneerde versiering ge~
kregen, maar deze ontwikkeling heeft zich
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tevens op `half' versierde bekers voltrok-
ken. Er zijn namelijk verschillende klokbe-
kers aan te wijzen die tot even onder de
grootste buikomvang afwisselend versierd
m onversierd zijn (b.v. Zuid-Esmarke, En-
schede, Ede-"de Kweekerij": aark 1970 [fig
6 in dit verhaal]; Anloo, tumulus 11: Jager
1985, fig. 12 [fig. 5 in dit verhaal]; Holten:
Verlinde 1979). Dit soort bekers moet (di-
rect) teruggevoerd worden op versierde
standvoetbekers van de late EGC. Het zijn,
anders gezegd, geen derivaten van maritie-
me klokbekers, zoals bijvoorbeeld voor
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Ede-"Kweekerij" wordt verondersteld (But-
1er & Van der Waals 1967, fig. 4), dat wil
zeggen bekers die door beginnende zone-
contractie uit maritieme klokbekers zijn ont-
staan. Een argument om de oorsprong van
dit soort te zoeken bij standvoetbekers en
niet bij maritieme klokbekers is niet aueen
de lengte van de versiering, maar tevens
het versieringsmotief. Dit staat in vergehj-
king dichter bij standvoetbekers. Ten slotte
willen we bcmadrukken dat het bij deze ge-
zoneerd versierde klokbekers, gezien de
verspreiding ervan, niet om een regionaal
verschijnsel gaat. De genoemde ontwikke-
ling heeft dan ook een algemene geldi8heid
voor Nederlmd.

Het bovenstaande is voor ons aanleiding in
plaats van het unilineaire model het `twee-
sporenmodel' te presenteren (fig. 9). Vol-
gens dit model moet de oorsprong van de
klokbekers in Nederland enerzijds gezocht
worden bij de AOO-bekers van de late
EGC, anderszijds bij versierde standvoetbe-
kers uit deze periode. Omdat bekers van zo-
wel de late EGC als de Vroege Bronstijd
(Lanting 1973; Moddeman 1955, speciaal
fig. 4) in twee hoofdgroepen, `totaal' en `hal-
f' versierde bekers, gesplitst kunnen wor-
den, rijst de vraag of klokbekers overeen-
komstig ingedeeld kunnen worden. Hoe-
wel dit over het algemeen een moeizamere
aangelegenheid is dan in het geval van de
late EGC en de Vroege Bronstijd, zijn wij
toch van mening dat een dergelijke classifi-

catie mogelijk is, zoals klokbekers van het
Veluwe b7pe laten zien (zie voor een totaal
versierde beker b.v. Butler & Van der
Waals 1966, fig. 13a:5, en voor een voor-
beeld van `half' versierd o.a. Lanting & Van
der Waals 1976, fig. 27).ï

Overigens zijn de huidige auteurs
zich ervan bewust dat deze hypothese een
statistische onderbouwing behoeft. Verder
zijn wij van mening dat voor een indeling
en eventueel daaruit voorvloeiend een chro-
nologie van klokbekers een multivariate
analyse onontbeerlijk is. Het gegeven dat
het mogelijk is late EGC-bekers, klokbekers
en bekers uit de Vroege Bronstijd volgens
dezelfde hoofdindeling te classificeren,
wijst o.i. op continuïteit en een ontwikke-
ling van dit bekeraardewerk volgens twee
sporen, dat van de `totaal' en `half' versier-
de bekers. Daarbij houden we rekening met
de mogelijkheid dat de moeizamere classifi-
catie van klokbekers samenhangt met be-
invloeding door de ene groep van de ande-
re. In het onderstaande zal hiervan een mo-
gelijk voorbeeld van een dergelijke hybride
vom worden gegeven.

De bovengeschetste hyp oti`ese
werpt een ander licht op de betekenis van
zonecontractie van versiering in de ontwik-
keling van de klokbekers. Het is de vraag
of dit verschijnsel werkelijk die belangrijke
rol speelde, zoals Van der Waals & Glasber-
gen (1955) veronderstellen. Uitdrukkelijk
willen we hier stellen dat niet betekent dat
wij op dit moment zonecontractie als zoda-

1        Het lijkt erop `half' versierde klokbekers in de regel tot even onder de grootste buikomvang zijn versierd,
terwijl de decomtie op standvoetbekers zich doorgaans `slechts' tot en met de grootste buikomvang
uitstrekt. Wellicht vomt de lengte van de vemiering een bruikbaar algemeen hulpmiddel bij het dateren
van bekers. De beker afkomstig uit tumulus 11 te Anloo, gem (Aa en Hunze) zou aldus aan de KBC
toebehoren en niet, zoals Jager (1985, 207-209) stelt aan de EGC. Niet alleen gezien de lengte van de
verslering lijkt dit waaischijnlijker, maar eveneens gezien het gegeven dat de versiering op de bewuste
beker afgewisseld wordt door onversierde zones en niet, zoals bij versierde standvoetbekers gebruikelijk,
aaneengesloten is (i.búz., fig. 12). Cbk het gegeven dat de beker stamt uit een van de twee centrale,
gelijktijdige graven onder een grafheuvel spreekt voor een datering in de KH. Het voorkomen van twee
gelijktige, centrale graven is wel voor de KBC (Ianting & Van der Waals 1976), maar rúet voor de EGC
0ager 1985: 207).
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Figuur 4 Versdieidene potten uit Nederland versierd met wikkeldraadstempels en gioeflijnen. Als al-
gemene datering geldt de Vroege BronstËd. De bekers kunnen in twee groepen verdeeld worden: a)
bekers waarvan het buitenoppervlak geheel versierd is, en b) bekers waarvan de veHiering op de bui-
tenkant tot of tot even onder de grootste buikomvang reikt. Merk op dat de beker van Garderen (nr.
6) een gezoneerde versierrig heeft (naar Moddeman 1955). Vindplaatsen: 1. Vasse, 2. Gammeke, 3.
Weemelo, 4. Hulzen, 5. Wiesel, 6. Garderen, 7. Gortel, 8. Emelo (?), 9. Speulde,10. Putten,11. Weke-
romse Zand. Nr. 4 schaal 1:6, overige nummers sdaal 1:3.
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Figuur 5  Anloo, tumulus 11 (1952) Beker met ge-
zoneerde versiering (naar Jager 1985).

nig ontkennen. Wel is het evident dat het
bestaan van dit fenomeen kritisch bekeken
moet worden. In dit verband willen we nog-
maals wijzen op de beker van Ede "de
Kweekerij" (fig. 6). Dit is geen klokbeker
met beginnende zonecontracüe (type 2Ib)
ofwel een derivaat van een maritieme klok-
beker, zoals Butler & Van der Waals menen
(1966, fig. 3). Het betreft een een beker die
dir«t ontwikkeld is uit van een standvoet-
beker (type la of lb), waarbij een oorspron-
kelijk aaneengesloten versiering uiteenge-
trokken wordt, zodat afwisseld versierde
en onversierde zones ontstaan. Dezelfde re-
denering doet opgang voor de beker van
Ede€Ínkelse Heide, volgens het unilíneai-
re model het klassieke voorbeeld van ecm
type 2Ib Q7an der Waals & Glasbergen
1955). De pot vertegenwoordigt echter, te
oordelen naar de versiering, een derivaat
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van het type la of lb. Als bezwaar tegen
onze Ínterpretatie zou men de lengte van
de decoratie kumen inbrengen. Wij zien
dit evenwel niet als een zwaarwegend argu-
ment. De beker van Ede€inkelse Heide
kan qua versiering zeer goed een hybridi-
sche beker zijn. De versiering op zich is dan
ontleend aan een standvoetbeker, terwijl de
lengte van de versiering eerder refereert
aan een totaal versierde beker. Het waar-
schijnlijk voorkomen van dergelijke hybri-
de bekers, met elementen van zowel `half'
als `totaal' versierde bekers, in de late EGC,
zoals een beker uit een vlakgraf onder tu-
mulus s te Swalmen (I.anting & Van der
Waals 1976, fig. 3:3), spreekt vanuit het oog-
punt van continü.teit voor onze veronder-
stelling.

Een enkele keer zijn uit onmiskmba-
re KBC-context bekers afkomstig die zowel
door de aangesloten versiering als de leng-
te van de decoratie sterk herinneren aan
standvoetbekers. Het beste voorbeeld hier-
van is een beker uit tumulus 4 te Holtm,
gem. Holten (Van der Waals & Glasbergen
1955, Pl. IX, 29), die geassocieerd is met on-
der meer een polsbeschermer. Te oordelen
naar het versieringsmotief is de Holtense

ssSSS¥

Figuur 6  Ede "de Kweekerí).". Klokbeker met
veisiering tot even onder de grootste buíkom-
vmg (naar Claik 1970).
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Figuur 7 Ede Ginkelse Heide. Grafinventaris bestaande uit een koperen tongdolk, een stenen polsbe-
sdemer,vuurstenenarteíácteneneenklokbekermetgezoneerdeversiering(naarVanderWaals
1984).

beker een derivaat van een staLndvoetbeker
vam het type le.

De versiering in het geval van de zo-
juist genoemde beker van Holten is aange-
bracht met een kerfspatel, een voorwerp
dat tm tijde van de KBC veelvuldig werd
gebruikt (Lanting & Van der Waals 1976;
Van der Waals & Glasbergen 1955). Dit in-
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strument verving onder meer de voor de
EGC typisk:he gladde spatel en het getwijn-
de touw. Op basis van dit gegeven en gelet
op de plaats van de versiering wordt begrij-
pelijk dat de beker van Susteren (gem. Sus-
teren) (aarke 1970 11, 291: nr. 90; fig. 8),
van een 2Ilb-beker afgeleid moet zijn.
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Figuur s Susteren. Beker met gezoneerde kerf-
spatelversiering (naar Clark 1970).

4. VERSPREID"G EN REGI0NALE
GROEPEN
De Nederlandse archeologie is sinds enkele
JäbeanseTeAï#is=1etáegneg:i:toov=:?Ïdrv:?kdean--
ningen, opgravingen en over andere
archeologische waamemingen worden in
deze database ingevoerd. Aldus kan Archis
gebruikt worden als een hulpmiddel bij ar-
cheologische monumentenzorg of weten-
schappelijk onderzoek, vooral omdat het
gekoppeld is aan een Geografisch lnfoma-
tie Systeem (GIS), waarmee allerlei soorten
kaarten kunnen worden gemaakt.

Figuur 9 is een kaart gemaakt met
Archis waarop de algemene verspreiding
van de KBC is gegeven. Duidelijk wordt
dat deze cultuur in grote delen van Neder-
land vertegenwoordigd is. Over het alge-
meen geldt dat de KBC zich bij voorkeur
vestigde op zandige gronden: Pleistocene
dekzanden, rivierduinen, donken, Oude

Duinen en stroomruggen. Grafheuvels zijn
vooral aangelegd op Pleistocene zandgron-
den.

Diepgaande studies over de regio-
nale verspreiding van de KBC ontbreken
tot op heden, met één uitzondering. In het
kader van `MaíEdal project', waarin de neo-
lithiserri`g van het zuidelijk deel van Neder-
land centraal staat, zijn oppervlaktevond-
sten van de EGC en KBC (samen Bekercul-
tuur genoemd) uit de Roerstreek ge.hventa-
riseerd (Wansleeben 1987). De verspreiding
ervan is geanalyseerd met behulp van ver-
schillende statistische toetsen. De uitkomst
is dat EGC- en KBC-sites vooral aangetrof-
fen zijn op lage, weinig reliëfrijke verhogin-
gen in dekzand- en rivierzandgebieden.
Het milieu, bestaande rit eiken- en linden-
bossen, zou in vergelijking met voorafgaan-
de Neolithische perioden meer homogeen
zijn.

I.anting (1973) onderscheidt voor de
late KBC twee regionale groepen: één in het
noordoostelijke deel van Nederland, de an-
dere in het centrum en het zuiden van ons
land. Deze tweedeling wordt eveneens
door Van der Waals (1984:6-8) aangehou-
den. Volgens hem begon de regionalisatie
pas na de maritieme fase. In het licht van
de continuïteit tussen EGC en KBC en om-
dat een maritieme fase waarschijnlijk nooit
bestaan heeft (zie boven) is het echter waar-
schijnhjker dat de KBC reeds vanaf haar
vroegste bestaan regionale kenmerken ver-
toonde. Zowel voor de vroege äls de late
EGC zijn twee regionale groepen te herken-
nen, die ruimteüjk grotendeels overeenko-
men met die welke voor de KBC onder-
scheiden worden (Drenth 1990:107-9;
Drenth & I.anting 1991, noot 3; Ihenth &
Lohof, in druk; Van Ginkel & Hogestijn
1997:52). Niet alleen het algemene versprei-
dingsbeeld duidt op deze regionale tradi-

1        Archeologisch lnformatie systeem (Roorda & Wíemer l992).
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Figuur 9 Verspreidingskaart van (mogelíjke) restin van de KBC, gemaakt met Archís. Hoewel deze
database rtiet Ín ek opzicht even volledig en correct Ís, geeft de kaart tod een goede algemene in-
druk. Legenda: vierkanten = nederzettingen; driehoeken = graven; ruiten = 1osse vondsten en context
onbekend (tek. J. van Dalen, ROB).
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tie. Ook het gegeven dat zowel de EGC- als
de KBC-groepen onderscheiden worden op
basis van dezelfde criteria (grafgebruikm,
bekertypen en t)pen hamerbijlen) wijst op
regionale continuïteit.

5. GRAFGEBRUIKEN
Een besthrij`ring van de grafgebruiken is
gepubliceerd door l.anting (1973), Lmting
& Van der Waals (1976) en onlangs door
Drenth & Lohof (in druk). Nog altijd kan
gesteld worden dat grafheuvels (waarvan
de grootte (respectievelijk diameter en
hoogte) varieert van ca. 10 x 4 m tot ca. 18 x
1,4 m) en vlakgraven de belangrijkste bron
van infomatie over de KBC zijn, ondanks
dat recentelijk enkele nederzettingen van
deze cultuur zijn opgegraven.

In de regel geldt dat tijdens de KBC
zowel in grafheuvels als in vlakgraven één
dode is bij2£t. Nabijzettingen in dezelfde
heuvelperiode en het ophogen van bestaan-
de KBC-grafheuvels gepaard gaande met
de aanleg van nieuwe graven zijn uiterma-
te zeldzaam De overleden personen wer-
den doorgaans in een grafkuil bijgezet.
Soms gebeurde de bijzetting in em bodem-
graf, dat wil zeggen op het maaiveld onder
de grafheuvel. Er zijn twee hoofdvormen
van lijkbehandehng te onderscheiden:
- z.7tj2t/77zafé.e of lijkbegraving, waarbij de
meeste doden, getuige de gevonden lijksil-
houetten en skeletten, met opgetrokken be-
nen liggend op de linker zijde zijn
gegraven (fig. 10);
- c7.e77z4z£z.e, waarbij de crematierestm niet in
de beker zijn gedeponeerd, zoals dít tijdens
de Late Bronstijd en de Vroege IJzertijd de
nomwas.1

In verscheidene graven zijn voor-
beelden van of aanwijzingen voor houten
bekistingen gevonden. Het ondergenoem-

N<
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Figuur 10 Molenaaisgraaf, graf 1. Voorbeeld
van een begraving van een dode h hurkliggíng
op de lrikerz9.de. Het gaat hierbíj om een vlak-
graf. Het skelet Ís aíkomstig van ca. 15-jarige
jongen. Als bjjgift Ís een versierde klokbeker in
het graf gedeponeerd (naar Louwe KooËnans
1974).

de graf van Velserbroek is een fraai voor-
beeld hiervm.

De graven kunnen omgeven zijn
greppels, of beter staLndgreppels, waarin ge-
tuige verkleuringen houten palen hebben
gestaan. Deze greppels zijn dirüt rond het
graf, halverwege het graf en de heuvelvoet
(zogenoemde intermediaire greppels) en
aan de voet van de heuvels aangelegd. Ge-
let op de vulling zijn de greppels dichtge-

1       Hoewel er ca twaalf crermtiegraven van de KBc bekend zijn (Imting & Van der waals l976:58-62), zijn
slechts drie ervan onderworpen aan een fysísch-antropolo gísch onderzoek.
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Figuur 11  Beers. VeBdeidene arteJácten van de KBC, hoogstwaamdLíjnlüc tezamen een grafinventa-
rís. TekerLíng BAI, Gmníngen (nis.1 en 3 schaal 1:2, de overige ntimmem sdhaal 1:1).
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worpen voor de constructie van het heuvel-
lichaam.

De graf8iften bestaan - t.g.v. conser-
veringsomstandi8heden?- in hoofdzaak uit
aardewerk, metalen en stenen artefacten.
Bij de samenstelling van de grafinventaris-
sen vallen twee dingen op. Ten eerste zijn
de grafinventaris sen gestandaardiseerd,
dat wil zeggen dat min of meer vastonúijn-
de grafgiftensets aan te wijzen zijn. Verder
is het opmerkehjk dat vaak slechts één
exemplaar per artefacttype is.

Hieronder volgt de beschrijving van
een aantal recent ontdekte grafheuvels en
vlakgraven en de herinterpretatie van twee
reeds langer bekende grafheuvels.

Beers, gerrnente Cuijk
Baggerwerkzaamheden vormden de aanlei-
ding tot de ontdekking van een opmerke-
lijk assemblage door een
amateur-archeoloog (Verwers 1990:30-1).
Op een oppervlakte van enkele vierkante
meters werden verzameld (fig. 11):
- een groot deel van een klokbeker van het
Veluwe type en de scherf van een tweede
beker;
- twee ongemodificeerde vuursteen afsla-
gen;
- een bamstenen hanger met V-vormige
doorboring en guirlande-achtige versiering;
- een zandstenen slijpsteen met klopsporen
op een van de korte zijden,.
- twee gouden oorringen of eerder haar-
clips.

Zonder twijfel vomen deze vond-
sten tezamen een grafinventaris, één van
uitzonderlijk karakter. Parallellen voor de
bamstenen hanger zijn ons niet bekend, ter-
wijl gouden objecten slechts bij hoge uitzon-
dering in KBC<ontext te voorschijn zijn
gekomen. Slechts twee tegenhangers voor
het gouden object van Beers kunnen ge-
noemd worden: een gouden halssieraad ge-
vonden te Bennekom, waarschijnrijk
afkomstig uit een grafheuvel (Butler 1956;
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Glasbergen 1956), en twee kleine rechthoe-
kige strips van blikgoud met omgebogen
en doorboorde uiteinden, opgegraven uit
het centrale graf van een tumulus tussen
Odoom en Exloo, gemeente Odoom (Van
Giffen 1947). De diadeem van Bennekom
draagt dezelfde decoratie als die op de
twee gouden objecten van Beers, zodat ze
wemcht door dezelfde goudsmid zijn ge-
maakt (Hogestijn, in voorbereiding).

Hoge Loo, Noordbarge, gemeente Emmen (Heu-
sema 1994; hting 1996)
Tijdens noodopgravingen werd een graf-
kuil, waarschijnlijk een vlakgraf, ontdekt.
Het graf was NNW-ZZO georiënteerd. De
afmetingen ervan waren ca. 2,05 x 1,55 x
O,65Ú,75 m. In het graf waren vaag herken-
baar de sporen van een lijksilhouet van een
persoon liggend op de linkerzijde, vermoe-
delijk met de blik naar het zuiden. Als graf-
gift werd een epimaritieme klokbeker
gevonden.

Graf liewel `De Keterïberg' , Eext, gemeente Aa
e77 H#7!ze (Cuijpers, Drenth & Lanting 1994;
Beuker ef ¢/., in voorbereiding)
In 1992 hadden A. Cujjpers en de eerste au-
teur de kans om een graf te onderzoeken
dat ingekist was tijdens de opgraving van
een grafheuvel, de zogeheten Ketenberg,
nabij Eext in augustus en september van

Ë49é7dba¥eAúEéï3m77Sf,Tä5gpbt%íSNV.£7=,ï
l.anting & Mook 1977, 93) km deze bijzet-
ting tot de KBC worden gerekend. Het graf
werd ingekist met de bedoeling om in het
laboratoriuni verder onderzocht te worden.
Dit is evenwel nooit gebeurd.

Om museale redenen bleef het on-
derzoek in 1992 noodgedwongen beperkt
tot een analyse van de verbrande kist en
beenderen, zoals die tijdens de opgraving
in 1927 blootgelegd waren. De botten wer-
den, voor zover mogehjk, gedetermineerd
op basis van morfologie. In aanvulling
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daarop werden monsters voor 7tï.s£oJogz.sc7t
onderzoek genomen.ï Het verrassende van
de fysisch-antropologische studie in 1992
was dat in het graf niet één, zoals tot dan
toe algemeen werd aangenomen, maar
twee menselijke individuen waren bijgezet.
Het eerste individu is een juveniel, wiens
leeftijd op histologische gronden geschat
wordt tussen 13 en 19 jaar. De morfologie
van het bekken en een scheenbem wijst
eveneens in deze richting. Het tweede indi-
vidu is zeer jong, volgens de histologische
analyse tussen 0 en 6 jaar (in fysisch-anthro-
pologische termen een i.7i/¢7zs J). Deze leef-
tijdsbepaling komt overeen met de schat-
ting van de leeftijd op grond van de afme-
tingen van de beenderen: 0-3 jaar.

Met behulp van een metaaldetff or
is de bijzetting in 1992 gecontroleerd op het
voorkomen van metaal, echter zonder posi-
tieve resultaten. h 1997 is het graf verder
onderzocht door middel van CT-scans en
röntgenonderzoek. Dit onderzoek heeft dui-
delijk gemaakt dat de juveniele persoon op
zijn/haar linker zijde ligt en niet, zoals ver-
ondersteld door Cuijpers, Drenth & I+an-
ting (1994:30), op de rechter zijde. Graf-
giften zijn tijdens het onderzoek in 1992 en
1997 niet gevonden.

Gmfhewel E te Uddelmneer, gemeen±e Apel-
doom (Holwerda 1911)
In 1910 werd deze grafheuvel opgegraven
door Dr. J.H. Holwerda van het Ri./.ksm%se-
wm zJ¢7t Oc{dJ£ederi te Leiden. Een van de
vondsten was een graf van de KBC omge-
ven door een greppel met een diameter van
ca. 9,5-11 m. mt graf was waarschijnlijk de
centrale bijzetting behorende bij de tweede
periode van de tumulus. De grafkuil bevat-

te een lijksilhouet van een persoon die met
opgetrokken benen op de linker zijde was
begraven. De tand- en kieskapsels waren
nog bewaard gebleven. Tot de grafgiften
behoren een pijlschachtpolijster, vier vuur-
stenen afslagen en waarschijnlijk een klok-
beker. Een fysisch-antropologisch onder-
zoek leert dat de gebitselementen die toege-
schreven worden aan het genoemde graf
niet van één maar van twee personen af-
komstig zijn. Het gaat, aldus lh. H.T. Uyt-
terschaut om een persoon van tussen 20-35
JËráyo:agreïti=h#,=anr.FD-e,geens|oaïh:=npa-
ling van het eerste individu moet met de
nodige argwaan bekeken worden, aange-
zie". "Teeth aïe secondary criteria in sex deter-
mination. The teeth of fiemahs a:Ïe usually
smaller, those of males larger and longer; but a
sex díagriosis based on the teeth is rather uncer-
£¢i.#" Acsádi & Nemeskéri 1970:78). Boven-
dien, zo latm Ditch & Rose (1972) weten,
kan geslachtsbepaling op grond van gebits-
elementen alleen, indien een substantieel
deel van de bevolking wordt geanalyseerd.

Velserbroek-Westlaan, gemeente Velsen (Ther-
kom & Vm London 1990; Otte 1991)
Tijdens grootschalige opgravingen van het
lnstituut van Pre- en Protohistorie van de
Universiteit van Amsterdam, kwam Ín 1989
nabij Velsen onder meer een grafheuvel
van de KBC aan snee . Hoewel deze tumu-
1us een éénperiode-heuvel was, was het
grafmonument toch in verschiuende fasen
opgeworpen. Het centrde graf was een
grafkuil met daarin het skelet van een vol-
wösen man, die begraven was op de linker
zijde met opgetrokken benen. De beide lan-
ge zijden alsmede het voeteneinde van de

1       Bij histologisch onderzoek wordt met behulp van een microscoop leeftijdsbepaling gedaan op basis van de
ontwikkeling van botstructuren.

2       Dr. Uytterschaut was verbonden aan het l.aboratorium voor Anatomie en Embryologie, Groringen.
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grafkufl waren bekleed met houten plan-
ken (dikte 6 cm). Op de bimenzijde ervan,
die nog bedekt was met bast, was een laag
klei aangebracht. De bodem van de graf-
kuil was geplaveid met zoden, wamop de
dode neergelegd was. De grafkuil was ver-
der gevuld met schoon zand en bedekt met
een deksel van bast. Graf8iften zijn niet aan-
getroffen. Een monster van de buitenste
jaarringen van een van de planken is geda-
teerd met de ]4C-meti`ode, met als resultaat
3635 ± 30 BP (GrN-16893).

Over het centrale graf is een heuvel
met een middellijn van 18 m en een hoogte
van 0,2 m opgeworpen. In deze heuvel is
een kufl gegraven, waarin de schedel van
kind is bijgezet.

Sinds dat moment is de heuvel ten
mínste driemaal uitgebreid. De laatste twee
ophogingen hadden elk een kem van
schoon zand en een mantel van zoden. De
kem van de derde uitbreiding bevatte de
scherven van een klokbeker. Bovenop de
vierde uitbreiding werd een ring van klei
ontdekt. Waarschijnlijk is deze fase gehjktij-
dig met een ca. 70 cm diepe, vondstloze
kuil gevuld met het hetzelfde soort klei. De
uiteindelijke hoogte van de heuvel was ca.
0'85 m.

Nadat de tumulus zijn uiteindelijke
omvang had gekregen, werden in de heu-
vel en rondom de voet ervan enkele kleine
kuïlen aangelegd, waarvan sommige met
een pot of crematieresten, en ringsloten,
waarvan er twee de voet van de heuvel om-
geven. De venige vulling van de buitmste
ringsloot alsmede enkele kuilen hierbuiten
bevatten hout en bot. Deze grondsporen ge-
tuigen van het gebruik van deze locatie tot
in de IJzertijd, op een moment dat de graf-
heuvel tm gevolge van veengroei nauwe-
hjks zichtbaar moet zijn geweest.

Dalen-Eldijk, gemeente Coevorden (Lantíng
1992; hting & Ufkes 1989)
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Noodonderzoek in verband met de aanleg
van een gasleiding leidde tot de ontdek-
king van een KBC-graf omgeven door een
ringsloot. In de grafkujl kwamen crematie-
resten en een eveneens verbrande stenen
polsbeschermer te voorschijn. Op korte af-
stand van het genoemde graf werd een klei-
ne, versierde klokbeker Qoogte ca. 10,2 cm)
aangetroffen. Aangezien aanwijzingen
voor bedekking met een heuvel ontbreken,
wordt de bijzetting als een vlakgraf gezien.
Gezien de polsbeschemer is dit opmerke-
lijk, aangezien dit type artefact in grafcon-
text verder uitsluitend in grafheuvels
ontdekt is (I.anting & Van der Waals
1976:58~62). Zou het misschien in het geval
van Dalen-Eldijk om een niet-herkende
grafl`euvelzool gaan? Een L4C-analyse van
temidden van de crematieresten aangetrof-
fen houtskool leverde een datering op van
3930 ± 55 BP (GrN-18673; hting 1992:62).

Epe-Klokbekerweg, gemeente Epe (Hu]st 1980;
Modderman: in Modderman & Montforts
1991, 145, Afb. 3; fig. 12)
In 1977 werd hier een éénperiode-heuvel
met een diameter van ca. 18 m en een hoog-
te van ca. 1 m onderzocht, waarvan de kern
bestond uit zoden en de mantel uit anders-
soortig materiaal. Onder het centrum van
de heuvel bevond zich een O-W gerichte
grafkuil. Op de bodem ervan werd een lijk-
silhouet aangetroffen van een dode die be-
graven was op zijn/haar linkerzijde met
opgetrokken benen, met het hoofd in het
oosten en de blik naar het zuiden. Achter
de heupen lagen een vuurstenen mes, een
dito vuurslag en een stukje limoniet. Chder
de voet van de heuvel werd bovendien

=ïLÏËcg_egve°dnaï:r.dHo°pU3ti*:°±ï:|t(dGerzÉ.
13714). Scherven van een beker (vemoede-
lijk van het type 2Ic) en van één of meer
bekerpottm zijn verzameld uit het boven-
ste deel van de kuil.
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Baa:rn-De Drie Eiken, gemeente Baarn Oaarver-
slag Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek 1988)
Bij een noodopgraving door de ROB werd
onder meer een graflieuvelzool ontdekt.
Het bijbehorende centrale graf werd omge-
ven door een ondiepe, ovale greppel (dia-
meter: ca. 7,5 m;. restbreedte max. ca. 0,5 in;
resterende diepte ca. 0,2 m). Binnen de
greppel lag excentrisch (vooral in het NO-
kwadrant), een ovale kufl (ca. 2,8 x 2,1 m),
O-W georiënteerd. De vulling ervan be-
stond uit brokken van de originele bodem
ter plaatse. Daamaast werden in de kuil
verscheidene grondsporen waargenomei+
die gevuld waren met brokjes grond. Deze
grondsporen moeten gezien worden als de
resten van palen die tezamen een construc-
tie (em To£e77Jz##e) vomden. Aangezien
het bovenste deel van de vullíng van de
paalgatem geen zoden of brokkm daarvan
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Figuur 12 Epe-Klokbekerweg. Centrde, primai-
m graf van een grafheuvel. TekerLing van de
grafkufl en het lijksílhouet van een dode begra-
ven Ín hurkligging op de línkerzË.de. Als graf8if-
ten wamn enige vuurstenen arteíácten meege-
geven. Chder de voet van de heuvel werd bo-
vendien een kufl gevonden. Houtskool uit deze
kuflis]4C-gedateerd:3865±30(GrN-13714).
Scherven van een beker (vemoedelí|.k van het
type 2Ic) en van een of meer bekerpotten zijn
verzameld uit het bovenste deel van de kufl
(naar Moddeman, in: Moddeman & Mont-
fi)rts).

bevatten, zijn de palen waarschijnlijk voor
de constructie van de heuvel verwijderd.

h de kuil tekmde zich een afge-
rond rsththoekige verkleuring van ca. 2,2 x
1 m af, die gevuld was met zoden. Waar-
schijnlijk betreft het een doodkist die in de
kuil is geplaatst, waarbij de zoden van de
heuvel nagezakt zijn, nadat de kist vergaan
was. Min of meer in het midden van de zui-
delijke lange zijde van deze verkleuring
werdm een vuurstmen mes, een vuurslag
en een stuk).e limoniet gevonden. Gezien de
oriëntatie en de graf8iften kan het graf van
Baam-De lhe Eiken toegeschreven wor-
den aam de KBC.

Amersfbort-Niewlandsewe g 35 , gemeente
A772e7.s/oo7.f (Snieder 1998)
Tijdens noodopgravingen werden scherven
aangetroffen, tezamen meer dan de helft
van een klokbeker. Chdat de scherven zon-
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der uitzondering recente breuken vertonen,
stamt de beker wellicht uit een graf dat ver-
nield werd vlak voor of tijdens de opgra-
ving. In de dirüte omgeving kwamen
scherven van ten minste drie andere klokbe-
kers alsmede vuustenen artefacten, waar-
van sommige afkomstig waren uit paal-
gaten. Ter plaatse werd verder een gedeel-
tehjk O~W gerichte rechthoekige kuil ge-
vonden. In het midden van zuideHjke,
lange zijde werd een complete klokbeker
gevonden (type 2Ic), die geassocieerd was
met een bamstenen hanger, twee vuurste-
nen afslagen, een vuurstenen schrabber en
een stukje kwartsitische zandsteen.

P14, Ens, gemeente Noordoostpolder qer\ An-
scher & Gehasse 1993:41; Gehasse 1995:86)
Dankzij grootschalig onderzoek zijn hier
verscheidene l.aat-NeoHthische graven ont-

g:ÏpE:muít£ce.bdr::f=v;:;a£::#v%oT;:.h.
reid door Ten Anscher.

Er zijn onmiskenbare aanwijzingen dat de
KBC naast grafheuvels en vlakgraven een
andere begravingsvom\ kende (Bakker
1992:58-9; VaLn der Waals 1984:8-9). In ver-
scheidene kamers van megalietgraven zijn
artefacten van de KBC ontdekt (zie appen-
dix 1 voor een overzicht). Gezien de context
en buitenlandse parallellen kunnen ze ver-
klaard worden als graf8iften. mder deze
vondsten bevinden zich tevens bekerpotten
(potbekers en R!.ese7!bec7!er). Deze potten
zijn slechts bij hoge uitzondering in vlak-
graven en grafheuvels van de KBC aange-
troffen. Maar wel komen ze regelmatig
voor in nederzettingscontext m als solitaire
vondsten, waarbij ze dan onderste boven in
de grond gedeponeerd zijn. Een indicatie
van de betekenis van de laatste vondsten
wordt gegeven door een bijzetting te Met-
zendorf-Woxdorf (Lkrs. Harburg, Duits-
land). Daar werd een mensehjke schedel
gevonden in een met wikkeldraad versier-
de schaal, samen bedekt door een omge-
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keerde, grote onversierde pot met de vorm
van een late wikkeldraad-pot (WKD-pot)
(Wegewitz 1960, 1967). De bijzetting kan
aan de Vroege Bronstijd worden toege-
schreven.

Secundaire begraving of herbegra-
vhg ten tijde van de KBC wordt ge.fllus-
treerd door de site Velserbroek-Westlaan,
waar, zoals in het voorafgaande besproken,
een kinderschedel in een grafheuvel is bij-
gezet. Een tweede voorbeeld is een vlak-
graf te Ottoland-Kromme E11eboog (gem.
Graafstroom) (Louwe Kooijmans 1974:312;
Wassink 1981:82 en fig. 51-52). Dit graf be-
vatte een compleet, in anatomisch verband
gelegen, mensehjk skelet en de resten van
een tweede menselijk indivïdu. In het laat-
ste geval ontbrak de schedel, met uitzonde-

:Tr:::md::tníe=kdadëís.k:re=riLäËË=ä;.
teerd. Het resultaat, 3820 ± 45 BP (GrN-
6384; I.anting & Mook 1977:92) alsmede de
context waarin het graf is ontdekt, maken
duidelijk dat de bijzetting tot de KBC be-
hoort. Een Laat-Neoliti`isch graf, wellicht
van de KBC, dat vergenjkbaar is met Otto-
1and-Kromme Elleboog is ontdekt in graf-
heuvel G4 te Nierssen, gemeente Epe
(Holwerda 1908; Nieuwenhuis 1908; Lou-
we Kooijmans 1974:311-2).

h een aantal recente studies is de sociale or-
ganisatie van de KBC gereconstrueerd op
basis van het grafgebruik (Drenth & Lohof,
in dnik; Lohof 1994). De voomaamste con-
clusies zijn dat leeftijd en geslacht basisele-
menten in de structurering van de toenma-
lige samenleving waren. Kinderen hadden
in de regel een ondergeschikte sociäle rol,
aangezien er, voor zover bekend, geen graf-
heuvels over zelfstandige kindergraven
zíjn opgeworpen. Bovendien zijn de grafin-
ventarissen van kindergraven minder geva-
rieerd dan die toegeschreven aan volwasse-
nen. Het grotere aantal mannengraven ge-
associeerd met grote heuvels suggereert
dat mannen doorgaans een hogere sociale
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positie hadden dan vrouwen. Deze hypo-
these wordt gesteund door het gegeven dat
alleen in mannengraven (waarschijnlijk)
geïmporteerde artefacten, zoals koperen
dolken, zijn aangetroffen.

Er zijn verder indicaties dat KBC-
aardewerk een sociale functie had. Ver-
scheidene koperen dolken en polsbescher-
mers zijn in graven geassocieerd met klok-
bekers van het Veluwse type (Butler & Van
der Waals 1967; I.anting & Van der Waals
1976). Er zijn evenwel geen associaties be-
kend met het subtype 2If dat gekarakteri-
seerd wordt door een grove versiering (met
onder meer vingertopindrukken) op het be-
nedendeel van de beker. Er is geen reden
het ontbreken van deze associaties toe te
schrijven aan chronologische verschiuen.
Een nederzetting zoals Oldeboom (gem Bo-
amsterhim) (Fokkens 1998, fig. 45; fig. 13 in
dit artikel) demonstreert het gelijktijdig
voorkomen van verschillende bekertypen.
We nemen dan ook aan dat bekers van het
type 2If een specifieke symbolische en so-
ciale betekenis hadden, aangezien koperen
dolken en polsbeschermers geïnterpreteerd
worden als presigte~items of statussymbo-
len die wijzen op een hoge mannelijke sta-
tus (Drenth & Lohof, in druk).

De problemen bij de interpretatie
van de grafgebruiken van de KBC in socia-
le temen zijn tweeledig. Ten eerste zijn in
veel gevallen menselijke resten verdwenen.
Indien 2k3 wel bewaard zijn gebleven, zijn
ze bovendien dikwijls niet gedetermineerd.
De vraag luidt derhalve hoe grafvariabelen
met leeftijd en geslacht in verband gebracht
kunnen worden? Een ander probleem is of
graven een directe afspiegeling van sociale
verschfllen zijn.

Figuur 13 01deboom. Fragmenten van versdíl-
lende, gelÈ|.ktí|.dige klokbekem (naar Fokkens
1998).
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Bij het eerste probleem kan gewe-
zen worden op een zekere unifomiteit in
het Europese Klokbekercultuurc omplex
(zie o.a. Harrison 1980). Derhalve zijn wij
van mening dat het legitiem is de algemene
bevindingen voor het buitenland, waar
meer menselíjke skeletmateriaal wel be-
waard is gebleven, te extrapoleren naar Ne-
derland.

Wat de tweede kwestie betreft, ge-
ven wij toe dat het grotendeels een veron-
derstelling is dat KBC-graven direct sociale
verschfllen reflecterm. Desalniettemin zijn
er enkele aanwijzingen dat dit inderdaad
zo is. Zoäls verwacht kon worden, indice-
ren de gevonden KBC-graven dat kinderen
in de regel een lagere sociale posities be-
kleedden dan volwassenen. De continuïteit
Ín het grafbestel tussen EGC and KBC bete-
kent een andere positieve aanwijzing
(Drenth 1992). Sommige graven van de late
EGC zijn uitgerust met dolken van Franse
vuursteen (Grand-Pressigny-dolken), ter-
wijl in andere bijzettingen imitaties van
deze dolken (pseudo-Grand-Pressigny-dol-
ken) aan de doden zijn meegegeven. De

11111

=.

verschillen in vondstomstandi8heden @ij-
voorbeeld Grand-Pressigny-dolken zijn ge-
vonden in de grotere grafl`euvels en
pseudo€rand-Pressigny dolken in de klei-
nere tumuli m vlakgraven) geven status-
verschillen aan, waarbij Grand-Pressigny-
dolken in de regel een hogere sociale posi-
tie symbohseerden. Per slot van rekening
betekent imitatie erkenning. Op grond van
het bovenstaande concluderen we dat de
grafgebruikm van de KBC op zijn minst
deels een directe afspiegelíng is van sociale
verschillen.

6. NEDERZETrlNGEN
ln 1976 merkten Lmting & Van der Waals
(1976:71) op dat door het geringe aantal op-
gravingen weinig bekend was over neder-
2Ettingen van de KBC (¢ Gibson 1982). Er
is sindsdien weinig veranderd, ondanks
een aantal opgravingen van nederzettingen
in de laatste tijd.

In het bijzonder de aanleg van een
spoorlijn door het hart van Nederland (de
Betuweroute) biedt de mogelijkheid tot het
beoefenen van nederzettingsarcheologie.

sites van de Wikkeldraadbekercultuur

sites van de Klokbekercultuur

Figuur 14 hggíng en gereconstnieerde grootee van een aantal KBC-sites op de vindplaats Zettensde
Veld-West, een van de archeologísche vhdplaatsen waar naar aanleidhg van de Betuweioute pmef-
opgravíngen zËn verridt; de ligghg van de opgravhgsputten Ís aangegeven met lettem en Arabísche
cÍ|.ftis. (naar Ten Anscher & Van der Roest 1997).
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Tot dusver zib verscheidene sites in dit tra-
cé aan proefopgravingen - bestaande uit
sleuven en boringen - onderwoipen. De
verwachting is dat in de nabije toekomst en-
kele van deze sites volledig onderzocht zul-
len worden. Hieronder zullen de resultatm
van het proefonderzoek in de Betuwe toege-
licht worden.

Vindplaats 21, Zettensche Veld:West, gemeertie
Valburg
Deze vindplaats is gelegen in een komklei-
gebied (Ten Anscher & Van der Roest
1997). Proefopgravingen en boringen heb-
ben geleid tot de ontdekking van drie hori-
zontaal gescheiden KBC{oncentraties,
waarvan de gereconstrueerde dimensies ca.
55 x 47,5 m, ca. 57,5 x 17,5 m en ca. 47,5 x
42,5 m zijn (7.bz.d., fig. 9; dit artikel fig. 14).
De laag waarin de vondsten van de KBC
zijn gedaan, had een dikte van 5-15 cm en
bestond uit klei. De archeologische resten
bestaan uit scherven van klokbekers en be-
kerpotten, stenen (waaronder vuursteen) ar-
tefacten en manuports, houtskool en
(on)verbrande botten. Behalve artefacten
van de KBC leverde de vondstlaag tevens
archeologische resten uit het Midden-Neoh-
thicuin, Vroege Bronstijd en mogelijke de
Midden-Bronstijd op. Chmiskenbare antro-
pogene grondsporen werden voor geen
van de genoemde periodes herkend.

Vriidplaats 23, Zettensche Veld-Oost, gemeenle
VflJbt{7.g Oongste 1998)

?aesz=:i=,ia=9onk:kme:è:;:äg:|nuoiïáe-
vondstlaag zijn aardewerk van de KBC, ver-
brand leem, houtskool, verkoolde graankor-
rels, stenen (waaronder vuurstenen) arte-
facten en en manuports en botten (zowel
verbrand als onverbrand). Een aantaLl onver-

koolde zaden die werden aangetroffen in
de vondstlaag, is hoogstwaarschijnli7.k van
recente oorsprong (zie onder). Verder wer-
den één of twee paalsporen en mogelijk een
kuflwaargenomm.

Vindplaats 24, De Vergulde Bodem-Zujd, ge-
ncee7tíe VflJbt/rg (Bulten & Smits 1998)
Tijdens het proefonderzoek, bestaande uit
proefsleuven en boringen, kwam een, in
een kom gelegen vondstlaag met een maxi-
male dikte van ca. 15 cm te voorschijn op
ca. 60 cm onder het huidige maaiveld. Deze
laag bevatte KBC-aardewerk, zoals scher-
ven van klokbekers van het Veluwe type,
stenen (waaronder vuurstenen) artefacten
en manuports m houtskool. Behalve resten
van de KBC stammen uit deze laag Mid-
den-Neolithische scherven en vuurstenen
artefacten. Twee antropogene grondsporen
werden aangetroffen: en paalgat en en
haard die op het maaiveld was aangelegd
(diameter ca. 85 cm). DezE haard behoort
waarschijnlijk tot de KBC, aangezien deze
goed bewaard was gebleven. Er is geen in-
formatie beschikbaar over de horizontale
verspreiding van de archeologica van de
KBC.

Vindplaatsen 29 t/n 31 en 45, De Bogen, Gel-
dermalsen, gemeente Geldermalsen Oon&ste &
Smits 1998)
Het gaat hierbij om een aantal dicht bijeen
gelegen sites van de KBC. Daarbij is bij
vhdplaats 29 (in totaal ca. 180 x 110 m) een
noordelijke (ca. 140 x 40 m) en een zuidelij-
ke concentratie (ca. 30 x 30 m) onderschei-
den, en bij vindplaats 45 een oostelijke (ca.
80 x 50 m) en een westelijke concentratie
(ca. 240 x 110 m) In alle gevällen zijn de ar-
cheologische resten gelegen in een vegeta-
tiehorizont op crevasseafzettingen. Met

1       Een crevasse is een in een rivierkomgebied neergelegde waaiervormige hoogte, ontstaan dcmr de doorbraak
vm ün üve"al.
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uitzondering van de zuidelijke concentratie
van vindplaats 29 en vïndplaats 31 (ca. 20 x
15 m) zijn op alle vindplaatsen antropogene
grondsporen, bestaande uit paalsporen, kui-
1en en mogelijke karrensporen, aangetrof-
fen. Aue vindplaatsen hebben KBC-aarde-
werk, vuursteen (zowel bewerkt als onbe-
werkt), anderssoortige steen (zowel artefac-
ten als onbewerkte/ ongebruikte stukken),
houtskool, bot en verbrand leem opgele-
verd). Behalve resten van de KBC is op elke
vindplaats materiaal uit een andere periode
aangetroffen. De zuidelijke concentratie
van vindplaats 29 heeft een aantal scherven
met wikkeldraadversiering uit de Vroege
Bronstijd opgeleverd. Van de noordehjke
concentratie van de genoemde vindplaats
zijn tevens scherven van 2Ilb-bekeraarde-
werk behorend tot de late EGC, de Vroege
Bronstijd en de HilversumTcultuur uit de
Midden~Bronstijd afkomstig. Op vindplaats
30 (ca. 140 x 80 m) is aardewerk van de late
EGK, de Vroege Bronstijd en de Hflversum-
cultuur aangetroffen. Bovendien zijn moge-
lijk Midden-Neolithische scherven ontdekt.
Van vindplaats 31 staLmmen scherven uút de
Vroege Bronstijd. Op zowel de westelijke
als de oostehjke concentratie van vind-
plaats 45 zijn scherven uit de Vroege Brons-
tijd en van de HilversumTcultuur ontdekt.

Bewoningssporen zijn eveneens aan-
getroffen te Oldeboom (Fokkens 1998, 111-
112). Op een zandige uitloper die ongeveer
200 m ten zuidoosten van de rivier de Boor-
ne - volgens paleografische data een dood-
1opende amL van deze rivier - werden hier
aardewerk, vuursteen en bot opgegraven.
Deze vondsten dateren uit het Mesolithi-
cum, de KBC en de Midden-Bronstijd. De
KBC-resten bestaan uit enkele honderden
scherven van Veluwse klokbekers en beker-
potten.Er werden geen grondsporen ont-
dekt die met deze mobflia geassocieerd
kunnen worden. Fokkens (z.bz.d.) meent dat
eventuele KBC-grondsporen ten gevolge
van menselijke activiteiten in de Midden-
Bronstijd verstoord zijn.
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Er zouden verscheidene huis- of hutplatte-
gronden van de KBC gevonden zijn, die we
hier kort bespreken.

- Molenaaïsgrmf i gemeerïie Graaf itroom (H&
15). Uit de gevonden sporen werden twee
huisplattegronden werden gereconstructed
waarvan  één, huis 1, tot de KBC zou beho-
ren (Louwe Kooijmans 1974). Dit huis zou
tweebeukig zijn geweest, met een lengte
van ca. 17-20 m en een grootste breedte van
ca. 6 m.

- Vlaardingen, gem. Vlaardingen (fig. 16).. In
werkput 15 werden 17 houten staken aan-
getroffen op een oeverwal langs een kreek,
tezamen (een deel?) van een rechthoekige,
tweebeukige structuur van ca. 6 x 2,8 m. De
staken van de centrale as van de structuur
hadden een diameter van s cm. De andere
staken, die nog bedekt waren met bast, had-
den een doorsnede van 4 cm (Bakker !.#:
Van Regteren Altena ef flJ. 1962:232-5; Lan~
ting & Mook 1977:89; Vm Beek 1990:172 en
fig. 95 en 98). Daamaast werden zeven hou-
ten staken met een diameter van 4-6 cm ge-
vonden in werkput 9 (fig. 17). Tezamen
vormden ze een boogvormige structuur
Q7an Beek 1990:112 en fig. 95). Volgens Vm
der Waals (1984:10) vertegenwoordigen zo-
wel deze configuratie als die in de werkput
15 de resten van hutten.

- Ottoland-Kromme Eïleboog, gemeerïte Graaf
sf7ioom (Wassink 1981, speciaal 18-21 en fig.
55-57; dit artikel figuur 18). Hier werden
een complete tweebeukige structuur, ca. 7,5
x 4,5 m), en een deel van een tweede exem-
plaar ontdekt.

- Ottolamd-Oosteind, gem. Grufistroom. V oL

gens Deunhouwer (1986, 27L42) zou hier
een deel van een huisplattegrond (ca. 8 x 6
m) zijn opgegraven.

-Dalfsen-PoÏ:haai-Oost, gemeertie Dalf ien

(Goutbeek 1979; dit artikel fig. 19). De plat-
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Figuur 15  Molenaamgraaf. Overzidit van de aldaar gevonden grondsporen; boven met de door Lou-
we Kooïjmans gereconstrueerde huisplattegronden; onder zonder deze reconstructies (naar Van der
Waals 1984 naar gegevens van Louwe Koomans 1974).

tegrond die hier ontdekt werd, bestond uit
zes paalgaten (oorspronkelijk vermoedehjk
acht), tezamen een rechthoek van ca. 6 x 3
m. In enkele van deze paalgaten kwamen
scherven van klokbekers te voorschijn.
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-Windesheim, gemeente Zwolle. "er werd
een deel van een driebeukige huisplatte-
grond opgegraven (Van Beek, aevis & Ver-
1inde 1988). De meeste van de gevonden
scherven behoren tot de KBC en/of de
Vroege Bronstijd. Uit een van de paalgaten
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stamt het fragment van een potbeker.
Tijdens de opgraving werden verder
scherven van de Trechterbekercultuur
en mogehjk van de EGC aangetroffen.

Het is verre van gemakkeHjk te beoor-
delen of de bovengenoemde ontdekkin-
gen inderdaad huis- of hutplattegron-
den zijn. Het huis van Molenaarsgraaf
werd niet in het veld herkend, maar ge-
reconstrueerd op de tekentafel tijdens
de uitwerking van de opgraving. Vol-
gens Van der Waals (1984:10) is de plat-
tegrond weinig overtuigend, aangezien
het grote aantal paalgatm diverse mo-
gehjkheden voor andere reconstructies
biedt (zie fig. 15). Bovendien staat de
ouderdom van de `hüsplattegrond' ter
discussie. Na een heranalyse meent de
opgraver Louwe Kooijmans dat de plat-
tegrond uit de Vroege Bronstijd stamt
(Fokkens 1998:110, noot 126 naar
mond. med. van Louwe Kooijmans in
1991).

De vïndplaats Dalfsen-Polhaar-
Oost is in zoverre verdacht dat ter
plaatse eveneens materiaal uit andere
perioden (Mesohthicum en IJzertijd)
verzameld zou zijn. Bovendien heeft de
plattegrond een uifleg die niet in een
Laat-Neolithische context verwacht wordt
(zie onder). Een definitief oordeel kan mo-
mentül niet geveld worden. Het wacmen
is op de ontdekking van soortgelijke maar
beter gedateerde plattegronden.

We beschouwen de plattegrond van
Windesheim als die van een huís uit de
Midda`-Bronstijd vanwege de driebeukige
uitleg (¢. Roymans & Fokkstu 1991:4).

De structuur gevonden te Cmoland-
Kromme Elleboog lijkt overtuigend. Dit
geldt zowel voor de structuur zelf a]s de da-
tering ervan, hoewel bij het laatste moet
worden aangetekmd dat een Vroege Brons-
tijd of Midden-Bronstijd®uderdom niet uit-
gesloten kan worden. Op de vindplaats
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Figiiur 16 Vlaardíngen. Tweebeukige hujs- of
hutplattegrond van de KBC (naar Van Beek
1990).

werden behalve KBC-scherven aardewerk
uit beide perioden verzameld.

Behalve dat de datering problema-
tisch is, omdat ter plaatse zowel archeologi-
sche resten als de Vroege als
Midden-Bronstijd alsmede de Vroege IJzer-
tijd aanwezig warei+ verwerpen wij de ver-
onderstelde huisplattegrond van
Ottoland-Oosteind gezien de onregelmati-
ge afstanden tussen de paalgaten.

Zonder twijfel is de veronderstelde
configuratie Ín werkput 15 van Vlaardh-
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::."-.   vormoodolijk®  KB  .  huisplaan

i   paalsporon  KB  -  Iaag  in  w®rkput 9

EE vakken  mot paalsporen  van de
vormoodeMike  \M.  -  huisplaals

Figuur 17 Vlaardingen. Boogvomige structuur van de KBC; functie
onbekend (naar Van Beek 1990).

gen inderdaad een structuur. Daarop wij-
zen de regelmatige afstanden tussen de
houten staken en de tweebeukige uitleg.
Het gebouw moet een wankele constructie
zijn geweest, gelet op de diameter van de
staken en de afstanden tussen de stakm.
Om die reden zijn we het met Van der
Waals eens dat het beter is te sprekm van
een hut- i.pv een hrisplattegrond. Van
Beek (1990:172) benadrukt eveneens het
wankele karakter van de constructie. Maar
in plaats van een huisplattegrond ziet hij de
staken als resten van windsx:hermen of van
palissaden die parallel aan de kreek ge-
plaatst werden. Een dergehjke interpretatie
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verklaart echter niet waar-
om er een verschil is tussen
de diameter van de staken
in de centrale palenrij en die
vm de wandpalen.

Hoewel Vm Beek
(1990: 173) erg onduidehjk is
over de datering - alle scher-
ven (N = 74) uit de KBC-
1aag worden getypeerd als
aardewerk van de Vlaardin-
gen{ultuur - bewijzen ver-
scheideneï4C-dateringen
dat deze constructie tot de
KBC behoort (Lmting &
Mook 1977, 89).

Te oordelen naar de
vorn` is de tweede KBC-con-
figuratie in werkput 9 te
Vlaardingen geen huis- of
hutplattegrond. Van Beek
(1990, 113) interpreteert de
structuur als de resten van
een beschoeiing of een
windschem.

Het is eveneens mogelijk de
veronderstelde KBC-huis-
en hutplattegronden te be-
oordelen vanuit een lange-
termijnperspectief. De
huidige data voor het Mid-

den- en Laat-Neolithicum in Nederland la-
tm een duidehjk beeld zien. Anes wijst
erop dat gebouwen in deze periode over
het algemeen tweebeukig waren, zoals het
onderstaande overzicht (in chronolo gische
en culturele volgorde) toont.

- Swif terbant-cultuur.. Op P14 zouder\ ver-
scheidene tweebeukige hLrisplattegronden
(met afmetingen van ca. 12 x 6 m) zijn opge-
graven. Ze worden toegeschreven aan een
gevorderd stadium van de Swifterbant{ul-
tuur (ca. 4150-3700 cal. BC) (Ten Anscher,
in voorbereiding; Gehasse 1993:67).
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- Hflzc7tdo7Ík-g7iocp: Op de vindplaats Water-
ingen4 werden de sporen van een tweebeu-
kig gebouw (ca. 10,9 x 4,1 m), vermoedelijk
een huis, van de Hazendonk-3 groep ont-
dekt. De site is m.b.v. de 14C-datering geda-
teerd tussen ca. 3625-3400 cal. BC
(Raenmkers e£ flJ. 1997).

- Vlaardingen-cultuur.. Op de eporie"e stte
werden twee plattegronden van een twee-
beukig gebouw opgegraven (Van Beek
1990; Glasbergen e£ flJ. 1961, fig. 31; Verhart
1992:89-91). De afmetingen ervan zijn ca.
9,7 x 5,3-5,8 m en ca. 9,4 x 3,1 m. Beide struc-
turen kunnen aan het einde van het vierde
millennium v. Gr. geplaatst worden.
Twee, mogelijk drie, soortgelijke voorbeel-
den kwamen verder aan het licht te Haam-
stede-De Brabers (Verhart 1992). De afme-
tingen van deze structuren variëren van ca.
9,1 x 3,8 m, ca. 7,5 x 4,25 m en ca. 6 x 3,75 m.
De plattegronden moeten vermoedelijk in

®
•C7

..`        So       o

Figuur 18  Cmoland-Kromme Elleboog. Boven:
alle-spoi€nkaart; onder complete tweebeukige
huisplattegiond, vml. KBC en het fragment van
een tweede soortgelË.ke plattegiond (naar Wäs-
sínk 1981).

® D                     6SS

@
® t -    ábc-c:® -
•(=JË     _è-c::-

Hguur l9  Dalf5en-Polhaar-Oost. VerondeBtel-
de huisplattegrond van de KBC. Chdat ter
plaatse resten uít andere perioden zm gevon-
den, staat de datering ter díscussie (naar Gout-
beek 1979). A: kuil met sderven en houtskool
OJzertíjd), 8: paalgaten (Klokbekertíjd in dek-
zand), C: kuïl met houtskool (IJzertíjd), D: Meso-
lithisde brandkuflen.

de eerste eeuwen van het derde millen-
nium v.fflr. worden gedateerd.

-Trechterbekercultuur.. De eníge "ogdïjke
huisplattegrond van de Trffhterbekercul-
tuur die tot op heden gevonden is, werd ge-
vonden te Slootdorp, gemeente Wieringer-
meer. Deze plattegrond hjkt tweebeukig
(Hogestijn 1992a). Op basis van het geasso-
cieerde aardewerk lijkt een datering aan
het einde van het vierde millennium v.Chr.
het meest waarschijnlijk.

- EGC (1e helft 3e millemium v.Chi.).. De op-

gravingen van de vindplaats Mienakker,
gemeente Opmeer, hebben geleid tot de
ontdekking van een min of meer tweesche-
pige plattegrond, vermoedelijk van een
huis, van ca. 5,7 x 3 m (Hogestin 1997:34 en
fig. 5).!1E

1       Te Neer-I.eudalweg, gemeente Roggel en Neer, is ®n deel van driebeukig gebouw, vemoedelijk uit het
l.aat-Neolithicuri+ onderzocht Oaarverslag ROB 1982:62£). Het blijkt evenwel uit de velddocumentatie dat
hier (een deel van) een tweebeukig gebouw is ontdekt, waarvan de datering op grond van de vondsten iijet
te geven is.
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Op de vindplaats Zeewijk~West, ge~
meente Winkel, zijn vijf mogelijke huisplat-
tegronden opgegraven, die alle tweebeukig
zouden zijn (z.bz.d. :34). Qua lengte variëren
deze veronderstelde huisplattegronden van
6-7 m tot ca. 14 m, terwijl de breedte ervan
uiteenloopt van ca. 3,5 tot 4,5 m. Een rela-
tief groot (ca. 22 x 7 m) tweebeukig ge-
bouw, dat verklaard is als een "club house"
of iets dergelijks, is bekend van de late
EGC-nederzetting Zeewijk-Oost (7.bz.d.:35). í

De conclusie luidt dat het vanaf het Mid-
den-Neohthicum tot en met de Vroege
Bronstijd algemene traditie was om twee-
beukige gebouwen te construeren. Een
voorbeeld uit de laatste periode (ca. 2000-
1700 v.Chr.) is gevonden te Noordwijk-
Bronsgeest, gemeente Noordwijk, twee-
beukige huisplattegrond (Van Heeringen &
Van der Velde 1998; Van Heeringen, Van
der Velde & Van Amen 1998). De uitleg
van de plattegrond (in totaal ca. 25 x 6 m)
wijst op een huis dat éénmaal mín of meer
volledig herbouwd is. In de Midden-Brons-
tijd (ca. 1700-1m v.Chr.) werden driebeuki-
ge boerderijen algemeen (Roymans &
Fokkens 1991:8). De KBC heeft ongetwijfeld
deelgenomen aan de tweebeukige bouwtra-
ditie, zoals ten mínste door de plattegrond
van Vlaardingen wordt geïllusteerd.

Hoewel er duidehjke indicaties zijn
voor verschillen tussen sites, is het nog
steeds moeihjk de vinger te krijgen achter
het nederzettingssysteem van de KBC. Fok-

kens (1998:110) postuleert dat dat het sys-
teem bestond üt zowel tijdelijk als perma-
nent bewoonde nederzettingen. Molenaars-
graaf wordt als een voorbeeld van de laat-
ste categorie beschouwd (Louwe Kooij-
mans 1974,1985:127-30). 01deboom zou
een tijdehjk gebruikt kampement kunnen
zijn, gezien de landschappelijke ligging,
hoewel op sommige punten parallellen met
Molenaarsgraaf getrokken kunnen worden
(Fokkens 1998: 111-2).

Een Laat-Neolithische site op kavel
J78, Nagele, gem. Noordoostpolder, met on-
der meer potbeker- en EGC-scherven
wordt door Gehasse (1995, speciaal p. 116)
verklaard als een nederzetting waar men in
de zomer vertoefde voor het weiden van
veeenvisvangst.2Anderearcheologische
ontdekkingen in de provincie Flevoland in-
diceren eveneens het bestaan van tijdelijke
kampementen (Hogestijn 1985).

De reeds genoemde site te Vlaardin-
gen wordt álgemeen gezien als een kort-
stondige nederzetting (Bakker, z.7z: Van
Regteren Altena e£ flJ. 1962:234; Louwe
Kooijmans 1974:282; Van der Waals
1984:10). Zowel de wankele constructie als
het in verhouding kleine aantal vondsten
maken dit aannemelijk. De ontdekking van

=ggeáï:eolo:rbdai:l:g=nd:al¥cd-::t:reriHga:íe
de KBC kan worden toegeschreven, wijst
wellicht ook op het bestaan van kortston-
dig benutte site met een specifieke functie.

1       In dít verband wijzen we op de beide tweebeukige configuraties opgegraven te vasse, gemeente
Tubbergen Volgens Verlinde (1984) moet `huis 1' (ca. 30 x s m) op basis van de uitleg behoren tot de
periode Mdden-Neolithicum t/m Vroege Bronstijd. 'Huis 11' (ca. 23 x 5 m) wordt door de genoemde
onderzoeker toegewezen aan de Vroege Bronstijd, aangezien naast de configuratie met
wikkeldraadindrukken versierd aardewerk werd gevonden. Ondertussen heeft Verlinde (mond. med. 1989)
zijn mening gewíjzigd en staat hij op het standpunt dat de huisplattegrond tot de EGC moet worden
gerekend, aangezien het vergehjkbaar zou zijn met de plattegrond die op Zeewíjk-Oost ís opgegraven.
Roymans & Fokkens (1991, noot 2)  betwijfelen `hús H', omdat de uitleg te onregelmatig en daarmee te
afwijkend zou zijn.

2       Volgens Ten Anscher (mond. med.) is op deze vindplaats door natuurhjke processen het materiaal uit
verséhillende perioden veimengd geraakt.
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cheologische fauna-aseemblages samen-
hangt met de wijze van verzamelen. De
meerderheid van de KBC-botten is ver-
zaineld door troffelen of schaven.
Slechts bij uitzondering is verzameld
door middel van zeven. Derhalve slü-
ten wij een vertekening ten gunste van
grotere botten en daamee van bepaal-
de soorten niet uit.

Er is een overweldigende hoe-
veelheid bewijs - letterlijk in de vorm
van duizmden en duizenden faunares-
ten - van het belang van jacht, vis-
vangst, vogemjmen en het verzamelen
van schelpen voor de late EGC in het
noordwesteliike kustgebied van Neder-
1and (Nicklewicz-Hokse 1989; Schnitger
1989; Van Wijngaarden-Bakker, í.»: Van
lterson-Scholten & De Vries-Metz 1981;
Zeiler 1997). Deze faunaresten roepen
de vraag op waarom er, gezien de conti-
nuïteit tussen EGC en KBC, een plotse-
ling overgang naar een volledig agrarische
voedselcïonomie plaatsgevonden zou heb-
ben.

Een gering aantal KBC-sites is ar-
cheobotanisch - in termen van macrobotani-
sche resten - onderzocht.ï ln ham over-
zichtsstudie van het archeobotanische on~
derzoek in Nederland tot 1990 weet Bakels
nauwelijks een voorbeeld te noemen. Na-
dien is archeobotanisch onderzoek verricht
naar verschillende sites in de Noordoostpol-
der, P14, J78 m J97 (Gehasse 1995) m in de
Betuwe in het kader van het project `Betu-
weroute'. Deze studies dragen alle sl«hts
in geringe mate bij aan de kennis over de
akkerbouw en het verzamelen van plantaar-
dig voedsel ten tijde van de KBC.

De sites in Noordoostpolder zim we-
hswaar rijk aan plantaardig materiaal, maü
kunnen rúet prc*ies gedateerd worden (zie

Tabel 3 Totaal aantal botten per vridplaats.

boven). De resultaten van het proefonder-
zoek in de Betuwe zijn in zekere zin teleur-
stellmd. Vindplaats 21, Zettensche Veld-
West, heeft enkel houtskool opgeleverd
(Van Haaster, i.7i: Ten Anscher & Van der
Roest 1997). Hetzelfde geldt voor vind-
plaats 24, De Vergulde Bodem-Zuid (Van
Haaster, z.7t: Bultm & Smits 1998). De onver-
koolde zaden die in de onderzochte mon-
sters van vindplaats 23 tevoorschim kwa-
meiL zijn met aan waarschijnlijkheid gren-
zende zekerheid recent. Hetzelfde wordt
verondersteld voor de onverkoolde zaden
van vindplaats 29 (Hännínen, z.7z: Jongste &
Smits 1998). Het houtskool uit onderzochte
monsters van deze vindplaats is ongetwij-
feld oud. Vindplaats 30 heeft houtskool, on-
verkoolde en verkoolde zaden opgeleverd
(Van Haaster, z.7t: Jongste & Smits 1998). CP-
rtieuw wordt verondersteld dat de onver-

1       Voor meer infomatie over het onderwerp archeobotanie wordt de lezer verwezen naar de in de tekst
genoemde studies en in aanvulling daarop naar Van Leeuwarden (z.7z: Wássink 1981) en Van der Woude
(1983).
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cheolo gische fauna-aseemblages samen-
hangt met de wijze van verzamelen. De
meerderheid van de KBC-botten is ver-
zameld door troffelen of schaven.
Slechts bij uitzondering is verzameld
door middel van zeven. Derhalve slui-
ten wij een vertekening ten gunste van
grotere bottm en daamee van bepaal-
de soortcm niet uit.

Er is een overweldigende hoe~
veelheid bewijs - letterlijk in de vom\
van duizmden en duizenden faunares-
ten - van het belang van jacht, vis-
vangst, vogellijmen en het verzamelen
van schelpen voor de late EGC in het
noordwötelijke kustgebied van Neder-
1and (Nicklewicz-Hokse 1989; Schnitger
1989; Van Wijngaarden-Bakker, z.7t: Van
lterson-Scholten & De Vries-Metz 1981;
Zeiler 1997). Deze faunaresten roepen
de vraag op waarom er, gezien de conti-
nuïteit tussen EGC en KBC, een plotse-
1Íng overgang naar een volledig agrarische
voedseleconomie plaatsgevonden zou heb-
bm.

Een gering aantal KBC-sites is ar-
cheobotanisch - in termen van macrobotani-
sche resten - onderzocht.ï ln haar over-
zichtsstudie van het archeobotanische on-
derzoek in Nederland tot 1990 weet Bakels
nauwelijks een voorbeeld te noemen. Na-
dien is archeobotanisch onderzoek verricht
naar verschillende sites in de Noordoostpol-
der, P14, J78 en J97 (Gehasse 1995) m in de
Betuwe in het kader van het project `Betu-
weroute'. Deze studies dragen alle slechts
in geringe mate bij aan de kennis over de
akkerbouw em het verzamelen van plantaar-
dig voedsel ten tijde van de KBC.

De sites in Noordoostpolder zijn we-
üswaar rijk aan plantaardig materiaal, maar
kunnen rúet prffies gedateerd worden (zie

Tabel 3  Totaal aamtal botten per vhdplaats.

boven). De resultaten van het proefonder-
zoek in de Betuwe zijn in zekere zin teleur-
stellend. Vindplaats 21, Zettensche Veld-
West, heeft enkel houtskool opgeleverd
(Van Haaster, 2.7i: Ten Anscher & Van der
Roest 1997). Hetzelfde geldt voor vind-
plaats 24, De Vergulde Bodem-Zuid (Van
Haaster, Ï.7i: Bultm & Smits 1998). De onver-
koolde zaden die in de onderzochte mon-
sters van vindplaats 23 tevoorschijn kwa-
men, zijn met aan waarschijnlijkheid gren-
zende zekerheid recent. Hetzelfde wordt
verondersteld voor de onverkoolde zaden
van vindplaats 29 (Hänrinen, z.7z: Jongste &
Smits 1998). Het houtskool uit onderzochte
monsters van deze vindplaats is ongetwij-
feld oud. Vindplaats 30 heeft houtskool, on-
verkoolde en verkoolde zaden opgeleverd
(Van Haaster, i.7.: Jongste & Smits 1998). CP-
rúeuw wordt verondersteld dat de onver-

1       Voor meer infomatie over het onderwerp archeobotanie wordt de lezer verwezen naar de in de tekst
genoemde studies en in aanvulling daaLrop naar Van Leeuwarden (i.»: Wässink 1981) en Van der Woude
(1983).
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koolde resten van (sub)recente oorsprong
zijn. De verkoolde resten zijn afkomstig
var\ sLeedoorr\ (Prunus spinosa), gerst (Horde~
um vulgaïe), errirri!eriarwe (Triticum dicoc-
cum) er\ d+iindoorr\ (Hippophaë rhamnoides) .
De botanische resten van vindplaats 31 be-
staan uit houtskool, verkoolde zaden van
gerst en mogelijk emmertarwe en een on-
verkoold zaad van vogelmuur (Sfe//w!.fl nrze-
cZÏ.¢) (Van Haaster, z.7i: Jongste & Smits 1998).
Ook op vindplaats 45 werden recente, on-
verkoolde zaden in de vondstlaag ontdekt;
houtskool en een verkoold zaad van een
ganzenvoet (a2e#qpodz.¢ce#) kunnen wel als
prehistorisch beschouwd worden (Hänni~
nen, Í.7t: Jongste & Smits 1998).

Gehasse (1995:100-10) besprekt de
macrobotanische resten van de vindplaats
P14. Chder de resten die aan Laat-Neolithi-
cum (zowel EGC als KBC) en de Vroege
Bronstijd worden toegewezen, bevinden
zich zaden van naakte gerst, tarwe, hazeho-
ten en eikels.

Door Casparie & Groenman-Van
Waateringe (1980) is een diepgravend paly-
nologisch onderzoek gedaan naar megalie-
ten en grafheuvels uit het Neolithicum en
de Bronstijd. Uit deze analyse blijkt dat
KBC-heuvels over het algemeen opgewor-
pen werden in open plaatsen, vaak op land
dat voorheen gecultiveerd was (en nadien
frequent als weide diende). De hoge waar-
den voor Ericacae in de bestudeerde pol-
1enspectra wijzen op de snelle verspreiding
van heide op de voomalige akkers. Dit
duidt op een verdergaande uitputting van
de boden+ een proces dat reeds in de perio-
de voorafgaande aan de KBC begon.

Volgens Groenman-Van Waaterin-
ge (1986) kan op basis van pollenanalyses
een soort transhumance worden aangeno-
men, waarbij het vee in de winter geweid
werd op de stoppelige akkervelden, terwijl
het in de zomer elders (waarschijnlijk in ri-
vier- of beekdalen) graasde.

Een palynologische studie naar het
akkercomplex te P14 (zie boven) heeft het
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voorkomen van graanpollen (onder meer
van T7i.h.c%m sp.) aangetoond; dit duidt op
het ter plaatse dorsen van graan (Gehasse
1995:100, 184).

Gelet op de archeologische data
voor Nederland m.b.t. de periode voor de
KBC en gezien de archeologische ontdek-
king in het buitenland (zie Drenth & Lm-
ting 1997) mag gesteld worden dat in de
regel het eergetouw, een primitieve ploeg
die de zode niet keert, in de akkerbouw ge-
bruikt werd. Desalniettemín kunnen
slechts twee KBC-sites met eerkrassen ge-
noemd worden. Op stratigrafische gronden
worden de krassen veroorzaakt door een   -
eergetouw te P14 aan de KBC toegeschre-
ven (Gehasse 1995:100). Om dezelfde rede-
nen behoren de eerkrassen gevonden
onder tumulus 11 te Oostwoud, gemeente
Medemblik, tot de KBC (I.mting 1979;
Drenth & I.anting 1997 noot 5). De krassen
sneden hier een vlakgraf van de KBC dat
een menselijk skelet bevatte. Im skelet is
]4C.gedateerdop3945±55BP(GrN-

6650C; I.mting & Mook 1977:90). Na ver-
loop van tijd werden zowel het vlakgraf als
de eerkrassen bedekt door een grafheuvel,
waarschijnlijk tijdens de late KBC. Een van
de met de grafheuvel geassocieerde gra-
ven, waarschijnlijk een secundaire bijzet-
ting,ismetbehulpvande]4C-methode
gedateerd op 3530 ± 25 BP (GrN-8801).

8. UITWSSELING
ln dit hoofdstuk staat een aantal studies
centraal die licht werpen op de uitwisseling
van voorwerpen ten tijde van de KBC.

In Montfort (gem. Ambt Montfort)
werd een polsbeschermer als `losse vondst'
gedaan. Het voorwerp is gemaakt uit fyl-
liet. Volgens prof. dr. H. Kars (ROB, Amers-
foort) is dit artefact destijds waarschijnlijk
geïmporteerd, aangezien in Nederland
geen fymeten van nature voorkomen die
groot genoeg zijn om er een polsbescher-
mer vm te maken.
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Een klokbeker gevonden in de graf-
heuvel op de Harskamp (Ede), hjkt qua ver-
siering en vorm sprekend op Midden-Euro-
pese klokbekers, in het bijzonder die uit Bo-
hemië en Moravië (Butler & Van der Waals
1967:99-100; Glasbergen & Van der Waals
1955:36-7, PL. XV1147). Deze gelijkenis sug-
gereert dat de beker van De Harskamp uit
dit gebied geïmporteerd is. Teneinde een
definitief antwoord te krijgen is de klokbe-
ker chemisch geanalyseerd. Het resultaat is
statistisch vergehjken met de uitkomstm
van analyses van andere klokbekers urit het
midden van Nederland en de Balkan (Stein
& Van der Plas 1987). Het opmerkelijke re-
sultaat is dat de beker een lokaal fabrikaat
blijkt te zijn.

Door Beuker & Drenth (in druk)
zijn vuurstenen dolken van het Scandína-
visch type in de conectie van het Drents
Museum bestudeerd. Een van de uitkom-
sten van dit onderzoek is dat een substanti-
eel aantaLl van de dolken van het type 1, die
aan de KBC en de Vroege Bronstijd toege-
wezen kunnen worden, vervaardigd is van
Helgoland-vuursteen. Dit soort vuursteen
komt ritsluitmd voor op de eporieme loca-
tie, het eiland Helgoland voor de kust van
Sleeswijk-Holstein (Duitsland). Door Beu-
ker (1991/ 92) worden vijf varianten onder-
scheiden. Twee daarvan, waaronder de
uiterst karakteristieke rode variant, konden
in het geval van de bestudeerde Scandinavi-
sche dolken worden herkend. Van de overi-
ge dolken vermoeden Beuker & Drenth dat
verscheidene exemplaren uit Sleeswijk-Hol-
stein afkomstig zijn. In verreweg de meeste
gevallen moeten de dolken van het Scandi-
navische type als kan+en-klare producten
in Nederland ingevoerd zijn. Halffabrika-
ten zijn namelijk, op een enkele uitzonde-
ring na, niet bekend uit het studiegebied.

Inmiddels zijn eveneens de stenen
hamerbijlen (inclusief SpitzJm%e7i) uit de col-
lectie van het Drents Museum, in totaal 222
exemplüen gülassificeerd (Beuker ef aJ.
1992). Daarvan worden 28 stuks gedetermi-

neerd als KBC~hamerbijlen acht tot twaalf
worden toegeschreven aan de KBC of de
Bronstijd. De meerderheid van de (mogelij-
ke) KBC-hamerbijlen zijn gemaakt van ge-
steentesoorten, zoals diabaas, dioriet en
gabbro. Deze gesteentesoorten zijn zowel
hard als taai en als zodanig uitermate ge-
schikt voor een gebruik zoals het hakken
van hout. Het is onduidelijk of de KBC-ha-
merbijlen geïmporteerd zijn, in de vorm
van grondstof, halffabrikaten of eindpro-
ducten, of gemaakt zijn van lokaal voorko-
mende grondstoffen. Het voorkomen van
verscheidene exemplaren met een onvol-
tooide doorboring (z.b7.d., fig. 12) wijst mis-
schien erop dat ten minste een deel ervan
lokaal werd vervaardigd.

Henstra (1997) bespreekt de hamer-
bijlen die in Friesland zijn gevonden. Van
de 55 exemplaren die hij noemt, behoren
zes hamerbijlen tot het type Emmen. Daar-
van zijn aldus Henstra twee gemaakt van
diabaas, één van dioriet, terwijl van de ove-
rige drie de gesteentesoort onbekend is.

9. DEPOTS
Op initiatief van dr. W. van der Sanden
worden archeologische vondsten uit natte
context uit de provincie Drenthe systema-
tisch onderzocht. Over een van deze
vondstcategorieën, runderhooms, is door
Prummel & Van der Sanden (1995) een arti-
kel geschreven. Vanaf 1868 zijn ten minste
99 exemplaren aangetroffen in kleine en
grote venen. Er zijn vondsten bekend be-
staande uit één, twee, drie en zelfs zes run-
derhooms. De meeste ervan hebbm toebe-
hoord aan gedomesticeerde runderen (Bos
ífl%7"s; zowel mannelijke als vrouwelijke
dieren zijn vertegenwoordigd); de rest is af-
komstig van oerossen (Bos z7rz.mz.gc7£z.«s; bei-
desexenH=:JT4acTo::=ig);ekvmveertien

exemplaren leert dat de runderhooms in
ouderdom variëren van het Vroeg-Neoliti`i-
cum tot en met de Middeleeuwen. Een
daarvan behoort waarschijnlijk tot de KBC,
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teoordelennaardeï4C-dateringop3920±
40 BP (GrN-20379). De hoom Ín kwestie,
die nog aan een deel van de schedel zat, is
als `losse vondst' gedaan in een veentje, het
Bronnegerveen, gemeente Borger. Het kan
worden toegeschreven aan een stier (Bos }77.Ï.-
migerius) o£ eer\ os (Bos tau:rus» . Prun[\md &
Van der Sanden concluderen dat de runder-
hooms door lokale boeren met opzet in ve-
nen gedeponeerd zijn als votiefgaven. Deze
traditie zou ongeveer 5" jaar geduurd
hebben.

Ten zuidoosten van Assen is een
vindplaats ontdekt, die wellicht een offer-
plaats uit verscheidene perioden vertegen-
woordigt (Van der Sanden 1997b). Hier
werden in een voomalige bedding van het
Deurzerdiep ca. 120 aardewerkfragmenten,
hazelnootdoppen, dierenbotten (van edel-
hert, rund, paard, varken, schaap/ geit en
hond) en mensenbotten (van ten minste een
volwassene en een kind) gevonden. De

=n|S±hj5:á::í=fËeotnad|dse=our|rptaTtaü-n
Laat-Neolithische en Midden-Bronstijd-ou-
derdomïVijfï4C-dateringenvandedieren-
botten omvatten de periode van het l.aat-
Neolitiiicum t/m de Romeinse tijd. Een van
de botten, een radius van een rund, kan op
grond van de uitkomst (3750 ± 40 BP (GrN-
21380) aan de KBC worden toegeschreven.
Het gevonden aardewerk dateert uit de
Midden-IJzertijd en de eerste helft van de
Romeinse tijd.

Van der Sandm (1997a) heeft eve-
neens een onderzoek gedaan naar KBC-
aardewerk afkomstig uit natte context. Hij
weet twee voorbeelden te noemen, beide
veenvondstm. Zij worden verklaard als of-
fers aan bovennatuurlijke machten. Het eer-
ste voorbeeld stamt uit uit het Weerdinger-
veen, dat dül uitmaakt van het Bourtanger

Veen. Volgens het inventarisboek van het
Drents Museum zouden hier vele scherven
van een grote, versierde beker alsmede één
scherf van een tweede, kleinere beker ont-
dekt zijn. Slechts een van deze scherven
werd in het depot van het museum terugge-
vonden. Het betreft het fragment van de
late EGC of de KBC. Een gitten alsmede
een bamstenen kraal, beide in de collectie
van het Drents Museum, zouden van de-
zelfde locatie afkomstig zijn. Het is de
vraag of deze kralen tezamen met de ge-
noemde scherven een geslotm eenheid vor-
men.

De twee vondst is gedaan in een
klein veentje nabij Klijndijk (gem. Borger-
Odoom). Ter plekke werden de resten van
zes potten ontdekt, die dateren uit de EGC,
KBC en de Vroege Bronstijd. Bovendien
werd waargenomen dat naast het aarde-
werk houten palen Ín het veen stonden. In
hetzelfde veentje zijn waarschijnlijk zes run-
derhoom ontdekt.

Em van de doelen van het reeds ge-
noemde onderzoek naar vuurstenen dol-
ken van het Scandinavische type en stenen
hamerbijlen in de collectie van het lhmts
Museuin was een studie naar de context
waaruit deze artefacten afkomstig waren.
De meeste dolken en hamers zijn `1osse
vondsten' die aan de oppervlakte ontdekt
zijn. Het is aannemelijk dat een aantal daar-
van deposities zijn, vooral die dolken en ha-
merbijlen die in het veen zijn aangetroffen,
waarbij het moeilijk is de betekenis van de-
posities te achterhalen. Maar daarbij moet
wel worden aangetekend dat deze vond-
sten niet gedaan zijn tijdens archeologisch
onderzoek. Evemin vond ooit een archeolo-
gisch na-onderzoek plaats. Dit geldt overi-
gens voor verreweg de meeste
v-vondsten.

1        Het resultaat van deze datering, 40m +/-40 BC (GrN-2431) wijst op de EGC.
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10. CONCLUSIE EN SLOTOPMERKIN-
GEN
Samengevat is de stand van onderzoek
naar de KBC als volgt.

a) De belangrijkste typologieën die heden
ten dage gebruikt worden voor de classifi-
catie van KBC-artefacten, zijn minstens
twintig jaar oud.

b) Sinds het magnum opus van Lanting &
Van der Waals (1976) zijn er geen essentiële
studies over de chronologie verschenen. h
dit artikel wordt geopperd dat er nooit een
maritieme fase was, dat wil zeggen een faLse
waarin de bekers uitsluitend van het mari-
tieme type waren. In onze optiek is het
ho ogstwaarschijnlijk dat maritieme klokbe-
kers enerzijds deel uitmaakten van de late
EGC en dat 2£ gehjktijdig waren met late
standvoetbekers en AOO-bekers. Ander-
zijds achten wij het aannemehjk dat maritie-
me klokbekers gelijktijdig voorkwamen
met andere klokbekertypen (zie onder).

K]okbekers hebbm zich o.i. ontwik-
keld uit twee verschillende bekergroepen
van de l.ate EGC: ACXJ-bekers ofwel be-
kers met een totaal versierd buitenopper-
vlak en de `half' versierde standvoetbekers.
Een argument voor deze veronderstelling
is dat klokbekers en bekers uit de Vroege
Bronstijd eveneens volgens de2E algemene
tweedeling te classificeren zijn. Dit wijst op
een langdurig traditie van de twee genoem-
de aardewerkgroepen, hetgeen past in het
algemene beeld dat er tijdens de bekercultu-
ren en de Vroege Bronstijd een grote mate
van continü.teit was. Naar ons idee bete-
kent het langdurige bestaan van totaal ver-
sierde bekers naast `half versierde bekers
dat elke groep tot op zekere hoogte een ei-
gen ontwikkeling heeft gehad.

We zouden onze hypothese over
het ontstaan en de ontwikkeling van klok-
bekers, waaraan 'totaal' en half versierde
klokbekers ten grondslag liggen, het twee-
sporenmodel' willen dopen. Het wijkt af

van het tot op heden algemene idee van
een unilineaire oorsprong en ontwikkeling.
Daarbij zouden maritieme klokbekers, die
zich uit de AOO-bekers hebben ontwik-
keld, aan de basis van de overige klokbe-
kers staan. Het `twee-sporenmodel' sluit in
elk geval beter dan het unilineaire model
aan bij andere bevindingen inzake culture-
le continuïteit in het Laat-Neolithicum en
tussen deze periode en de Vroege Brons-
tijd. Een dergelijke interpretatie betekent
een vloeiender overgang tussen EGC en
KBC. De vroege KBC wordt in deze verkla-
ring gekarakteriseerd door een grotere ver-
scheidenheid aan versierde bekertypen dan
tot dusver werd aangenomm. Wij vemoe-
den namelijk dat maritieme klokbekers
(deels) gelijktijdig waren met bekers met
een gezoneerde versiering tot ongeveer de
grootste buikomvang, zoals die van Ede-"de Kweekerij" en Ede€inkelse Heide.
Sterk aan standvoetbekers herimerende be-
kers met een aangeslotm versiering tot
even de grootste buikomvang, zoals die
van Holten, tumulus 4, en `totaal' versierde
bekers, waarvan de beker uit Susteren een
voorbeeld is, behoren vermoedelijk eve-
neens tot deze periode. Em dergelijke di-
versiteit is op grond van de continuïteit
tussen EGC en KBC te verwachten. h de
late fase van de eerstgenoemde cultuur
kwainen verschillende versierde bekerty-
pen naast elkaar voor, terwijl ook de ont-
wikkelde KBC door een uiteenlopend
versierde-bekerspectnim werd geken-
merkt. h het `twee-sporenmodel' behoeft
er bovendien geen hiaat te zijn wat de hoge-
statusbegravingen betreft, zoals dit wel
volgt uit unilineaire model, waarbij wordt
uitgegaan van een maritieme fase. Graven
zoals die van Ede€inkelse Heide en moge-
Hjk Ede-"de Kweekerij" kunnen volgens het
tweesporen-model de onmiddellijke opvol-
gers zijn van de l.ate EGC-gravm met
Grand-Pressigny-dolkm en hamerbijlen.

Uit het voorafgaande moge duide-
lijk zijn dat de scheidslib tussen EGC en
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KBC door de nieuwe interpretatie van de
chronologische positie van maritieme klok-
bekers overdacht moet worden. Hoewel
een uitgebreide discussie over dit onder-
werp in deze context te ver voert, willen we
wel opmerken dat de continu.i.teit binnen
het Laat-Neolithicum (EGC en KBC) en tus-
sen deze periode en de Vroege Bronstijd zo
groot hjkt, dat de vraag rijst waarom er niet
gesproken kan worden van één archeologi-
sche cultuur. Aan de andere kant zijn er
wel degelijk criteria te onderscheiden op ba-
sis waarvan KBC als archeologische cultuur
van de EGC en de Wikkeldraad®eker)-cul-
tuur uit de Vroege Bronstijd kan worden
onderscheiden. Wij noemen als belangrijk-
ste: klokbekers (zie evenwel hierboven
voor de maritieme klokbekers), koperen
tongdolken, stmen polsbeschermers, bam-
stenen knoopjes met V-vormige doorbo-
ring, bamstmen halve-maanvorrnige
hangers, hamerbijlen van het type Epe en
mogelijk hamerbijlen van het type Zuidvel-
de en vuurstenen spitsen met rechte zijden
en een relatief brede basis alsmede met
weerhaken en schachtdoom die alle onge-
veer even lang zijn.

Wij willen benadrukken dat het
`twee-sporenmodel' nog niet tot in detajl
uitgewerkt en getest is. Naar onze mening
moeten rLieuwe inzichten in de chronologie
vooral worden verkregen door nederzet-
tingsonderzoek. Nederzettingen ogen meer
perspectiefrijk dan vlakgraven en grafheu-
vels, aangerien de ervaring leert dat ze am-
per enig stratigrafisch bewijs en associaties,
vooral van het chronologisch relevant ge-
achte aardewerk, hebben opgeleverd. Bo-
vendien worden grafheuvels vandaag de
dag nauwelijks meer opgegraven, ten ge-
volge van de archeologische monumenten~
Z0r8.

c) Er is tot nu toe slechts één systematische
studie geweest naar de ruimtelijke versprei-
ding van KBC-sites. Wat de regionale ver-
schillen betreft, zijn er geen rúeuwe ideeën
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sinds de studies van Lmting (1973) en Van
der Waals (1984), waarin de KBC in twee re-
gionale groepen wordt verdeeld.

d) De grafheuvels en vlakgraven die recen-
telijk opgegraven zijn, bevestigen eerdere
ontdekkingen en hypothesen. Verscheide-
ne pubhcaties in de laatste tijd maken dü-
delijk dat de meeste megalieten, die door
de Westgroep van de Trechterbekercultuur
zijn gebouwd, artefacten van de KBC bevat-
tm. In dit artikel hebben we de aandacht
gevestigd dat de KBC grafgebruiken kende
die tot op heden onbekend dan wel onder-
belicht zijn gebleven. Er zijn onmiskenbare
aanwijzíngen voor herbegraving. Een ana-
lyse van de grafheuvels en vlakgrafheuvels
wijst erop dat leeftijd en geslacht structu-
rende elementen in de samenlevhg van de
KBC zijn geweest.

e) Nederzettingen zijn nog altijd onderver-
tegenwoordigd in het archeologische be-
stand. Derhalve kan geen betrouwbaar
beeld gegeven worden van het nederzet-
tingssyteem, hoewel er aanwijzingen zijn
dat gelijktijdig permanent bewoonde neder-
zettingen en kleine vermoedelijk seizoens-
gebonden kampementen voorkwamen.

f) Over het algemeen wordt aangenomen
dat landbouw een belangrijke rol in de
voedseleconomie van de KBC speelde. Een
punt van discussie blijft evenwel wat het
belang was van niet-gedomesticeerde voed-
selbronnen, zoals wild en vïs.

g) In een aantal recentelijk verschenen stu-
dies staat de relatie tussen type artefact en
grondstof centraal. Zo is dúdelijk gewor-
den dat de klokbeker van de Harskamp op
de Veluwe waarvan een herkomst uit Cen-
traal Europa voor mogelijk is gehouden,
van lokale klei is gebakkm. Verder blijkt
dat een substantieel deel van de Scandinavi-
sche dolken van het type 1 van Helgoland-
vuursteen is vervaardigd.
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h) Er zijn verscheidene voorbeelden van
KBC-artefacten die als deposties aange-
merkt kunnen worden, zoals runderhooms
en aardewerk in het veen. De precieze bete-
kenis van dit soort vondsten blijft voorals-
nog onduidelijk.

De conclusie luidt dat sinds het overzicht
van Van der Waals in 1984 de kennis over
de KBC vooral is toegenomen door kleín-
schahge opgravingen en studies. We plei-
ten evenwel voor grootschalig en systema-
tisch onderzoek. Aan deze voorwacmden
wordt voldaan bij het lopende onderzoek
van Van der Beek (1997), die in het kader
van het Maas-Demer-Schelde-Project het ar-
cheologische landschap ten tijde van het
Laat Neolithicum en de Vroege Bronstijd in
Midden- en Zuid-Nederland en Noord-Bel-
gië bestudeert. Perspectieven bieden voorts
twee grote projectm: de `Betuweroute' en
de `Rijksweg 73-Zuid & Maaswerken'. Wat
het eerste project betreft, moetm de ver-
wachtingen echter niet te hoog gespannen
zijn. De resten van de KBC zijn dikwijls on-
derdeel van opeenstapelingen van diverse
bewoningsfasen/ -perioden, in het bijzon-
der in het geval van de vindplaatsen van
De Bogen. Dit bemoeilijkt in veel gevallen
de datering van de gevonden arte- en eco-
facten.
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Appendíx 1: Overzicht van (mogelË.ke) KBC-vondsten uit Nederlandse megalietgraven op basis van
literatuur.
Deze líjst Ís samengesteld op basis van gepubhceerde en ongepubliceerde gegevens zoals die de huidi-
ge auteurs bekend en beschikbaar waien. BÜ. de opsomming zíjn beenderen en niet-typisdie ("urste-
nen) artefacten, zoals af51agen, kemen en sdrabbem, buiten besdouwing gelaten. Voor de
duidelijkheid: aardewerk waarvan onduidelíjk is of het tot de EGC of KBC behoort, wordt hier niet be-
sproken. De eeiste auteur hoopt elders temg te komen op EGC-, KBC- en Vmege Bronsti|.d-vondsten
uit Nederlandse megalieten.
Achtereenvolgens wordt verwezen naar de locatie q"nebed, toponiem en gemeente), de vondsten en
de plaats waar de vondsten zíjn gedaan, en literatuumeftrentie.

G1, Noordlaren, gem. Haien
Vondsten:
- Verbrand fragment van vuurstenen dou( met bifaciale re-
toude, hoogstwaarsdijnlök een deel van en douc van het
Scandinavisd` type.
- Versierde fragmenten van potbekerachtig aardewerk.
- Nekhelft van een hameibijl.
Opmerkingen: Chderzoek in 1957 door A.E. van Giffen,
toen het hunebed reeds aanzimlijk gehavend was.
Literatuur: Bakker 1981/82; Van Ginkel, Jager & Van der
Sanden 1999, 164.

G2, Glimmer Esd, gemeente Haren
Vondsten:
- Twee vuurstenen mesjes met  margínale retoude. LiteraL
tuur: Brindley 1986, speciaal 36 en fig. 24: 35 en 54.
- Stuk bamsteen, `ml. een onvoltooide knoop met V-vormi-
ge doorboring. Literatuur: Brindley 1986, speciaal 37 en fig.
26:1.
- Complete maritieme klokbeker. Literatuur: Brindley 1986,
speciaál 49 en fig. 48: 368.
- Sderven van een maritieme klokbeker. Literatuur: Brind-
ley 1986: 49 en fig. 48: 367.
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- Scherven van een  klokbeker, zonair versierd met omlopen-
de ljnen aangebracht met een getande spatel.
Opmeikingen: Bovengronds volledíg vemield hunbed dat
in 1966 door de amateur-ardeoloog J.E. Musd werd gevon-
den en vervolgens door het BAl van november 1969 t/m fe-
bruaii 1970 is onderzocht. De genoemde vondsten zijn alle
of vríjwel alle afkomstig uit de grafl<elder.
Literatuur: Brindley 1986, 49 en fig. 48: 369; Vm Ginkel, Ja-
ger & Van der Sanden 1999, 193.

G5, Hevesküklooster, gem. Delfzifl
Vondsten:
- 22 sderven van een met nagelindrukken versierde beker-
Pot.
- eem driehoekige piflpunt.
Opmerkingen:  G5, een dolmm, is opgegraven Ín 1983 en
1987, nadat het bij de opgravíng van een terp aan het begin
van de jaren tadtig te voorschü` was gekomen. Hoewel het
hunbed Ín het Laat-Neolithicum is vemield, was het hune-
bed redeljk intact gebleven. Schoneveld behandelt alleen de
vondsten die tot en met 1984 zijn aangetroffen. De bewuste
sdervm zíjn gedeelteljk Ín de grafkamer gevonden en ten
dele ter plaatse van de toegangsweg tot de graflcamer. Van
de laatste locatie Ís tevens de pËpunt afkomstíg.
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Literatuur: Van Ginkel, Jager & Van der Sanden, 1999, 194;
Schoneveld z.j.

Im, Tinaarloo, gem. Zuidlaren.
Vondsten:
- Wand-bodemscherf met kerfspatelversiering (in de vom
van eem halve vïsgraat) van gezoneerd versierde klokbeker.
Cmerkíngen: Dit hunebed werd in maart 1928 door A.E.
van Giffen opgegiaven. Het was toen bovengronds vonedig
gesloopt, terwfl de keldervulling bovendim verstoord was.
Het hamerbiflfragment is gevondem binnen locatie waar de
resten van de graflcamer lagen. Hetzelfde geldt voor de klok-
bekerscherf.
Literatuur: Van Giffen 1944a, speciaal 18 en afb. 5: 45; Van
Ginkel, Jager & Van der Sanden 1999, 194.

D6f, Tinaarloo, gem. Zuidlaren
Vondsten:
- Randsderf van pot met gebroken, zigzagvomige ríj van
afwisselend rechts en links gerichte nagelindrukken. Gema-
gerd met steengruis. Fragment van een bekerpot;
KBC/WKD.
Opmerkíngen: Qpgegraven h maart 1928 door A.E. van Gif-
fen. Toentertöd was het hunebed reeds vonedig vemield.
Literatuur: Van Giffen 1944a, speciaal 18 en afb. 5: 4

D13, Eext, gem. Aa en Hunze
Vondsten:
- Vuurstenen pijlpunt met schadtdoom en weerhaken. Op-
merkíngei`: De bovengenoemde vondst is gedaan in 1756 in
de giafkmer.
Literatuur: Van Giffen 1943a, afb. 20: 1118; Vai` Ghkel, Jager
& Van der Samden lt»9, 170.

D13b, Eext, gem. Aa en Hunze
Vondsten:
- Rand- , wand- en bodemscherven van een S-vormige klok-
beker, versierd vanaf vanaf de hals tot onder de grootste bui-
komvang. Het centrale deel van de veisiering bestaat uit een
omlopende visgraat. Zowel daüboven als -onder zijn drie
horizontaal omlopende liben aanwezig. De versiering Ís, te
oordelen naar de publiatíetekenhg, aangebracht met een
kerfspatel.
Opmerkingen: Opgegraven door A.E. van Giffen in septem-
ber 1927. Het grafmonument, mogelijk een steenkist, was
destijds reeds vemield; de stenen waren reeds verdwenen.
Literatuur: Van Gfffen 1944b, speciaal 32 en afb. 8: 3i; Van
Ginkel, Jager & Van der Sanden 1999, 195.

D13c, Eext, gem. Aa en Hunze
Vondsten:
- Twee wandscherven van een klokbeker met S-vomig pro
fiel, 2x}nair versierd.
Opmerkhg: Het betreft hier  vondsten die gedaan zm door
A.E. van Gfffen, toen deze in september 1927 de resten van
dit aanzienlijk verstoorde (bovengrondse resten verdwenen
en giafkeldervullíng verstoord) hunebed on derzocht.
Literatuur: Van Giffen 1944b, speciaal 30 en afb. 8: 2e; Van
Ginkel, Jager & Van der Sanden 1999, 195.

D15, Lmn, gm. Asstn
Vondsten:
- Twee complete, versierde klokbekers (fig. 20).
- Een plat stuk, ca. 4; x 3; (m groot, stuk koper of brons.

Opmerkingen: De genoemde voorwerpen zijn afkomstig uit
de ingang tot de gTafkelder. Ze zijn ontdekt tíjdens een ine-
gale opgravir`g in 1974.
Literatuur: Cuijpeis, Drenth & Lanting 1994, fig. 7; Van Gín-
kel, Jager & Van der Sanden 1999,120 en 171.

D19, Drouwen, gem. Borger
Vondsten:
- Fragmenten die tezamen een groot van een Ín zones ver-
síerde klokbeker vormen. De versiering is voomamelijk aan-
gebracht met een kerfspatel; de onderkant van de beker is
versierd met altemerende verticale en oblique hdrukken.
- Fragment van een klokbeker met een gezoneerde versie-
ring aangebrad`t met een getande spatel.
- Scherven die samen een groot gedeelte van een versierde
bekerpot vomen.
- Dertig scherven van bekerpotten, volgens Moddeman
(1971, 49) van ten mhste vijf verschinende exemplaren.
Opmerkingen: De vondsten zijn aíkoms(ig uit de giafka-
mer. Ze werden gedaan tijdens een opgraving Ín 1912 door
J.H. Holwerda.
Literatuur: Moddem`an 1971.

D21, Bronneger, gem. Borger-Odoom
Vondstm:
-Twee bijna complete, versierde halspotbekers (fig. 21).
- Randscherf van versierde potbeker(?).
Opmerkingen: De vondsten zijn afkomstig uit de grafka-
mer. Ze zin gedaan tijdens een opgraving van A.E. van Gif-
fen in 1918.
Literatuur: Van Giffen 1925-27, 11, 427 en atlas, pl. 154: 76, 87
en 89; Van Ginkel, Jager & Van der Sanden 1999, 174;
Lehmann 1965, 13, 15 en fig. 6 en 7.
IX3, Bronneger, gem. Borger-Odoom

Figuur 20 Twee klokbekers uit hunebed D15
(naar een anzichtkaart, provinciaal museum
van Drenthe).
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Vondsten:
- scherfje met kerfspatelversiering.
Opmerkingen: De genoemde scherf Ís gevonden tijdens een
dandestiene opgraving in 1971. WaarschipIÍ;* aíkomstig uit
de grafkamer.
Literatuur: Drenth & I+amting 1990, noot 7; Van Ginkel, Jager
& Van der Sanden 1999, 176.

D28, Buhen, gem. Borger
Vondsten:
- Twee koperm spiralen.
Opmerkíngen: De metalen artefacten zËn ontdekt in de graf-
kamer tijdens een opgravhg Ín augustus 1927 dooi A.E. van
Giffen. Ik samenstelling van het metaal is aanleidíng de

Figuur 21  Twee ha]spotbekeis uit hunebed D21
(naar Lehmam 1965).
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voorwerpen eerdei als Laat-Neolithísch dan behormd tot
de Trechterbekercultuur te beschouwen
Literatuur: Butler & Vm der Waals 1966; Van Giffen 1943b,
speciaal 28, 43 en afb. 31; Van Ginkel, Jager & Van der San-
dm 15", 179.

m2c, Odoom, gmL Borger-Odoom
Vondsten
- `een aantal grove potbekerfragmenten'
Opmerkingen: De scherven zin gevonden tijdens een opgra-
\ring o.l.v. J.N. Lanting (Biologisch-Ardaeologisd lnstituut
(B.A.I.)), toen van het hunebed niet meer r®teerde dan em
gruisplek in een akker. Het is de auteurs van dit artikel on-
duidelijke waar de vondsten binnen het hunebed z? g?
daan.
Literatuur: Van Ginkel, Jager & Van der Sanden 1999, 196;
Taayke 1985, 46 (140).

IB2d, Odoom, gem. Odoom
Vondsten
- 11 scherven van een zeer fragmentair bewaard geblevm
klokbeker, van het type 2Ib of 2Ic, gezien op de versiering
bestaande uit spatelíndrukken en groeflönen, de mogelijk
aanwezige `zonecontractie' en de veidíkking Ín de voim
van een ribbel op enkele sd`erven.
- 37 scherven versierd met nagelindmkken, afl(omstig van
twee bekerpotten.
- em `plat, enigszins ovad meSe', dat grotendeels geretou-
deerde is'.
Opmerkingen: Vondsten zün gedaan in 1984 bij een opgra-
ving door het B.A.I.; J.N. I.anting). Bö aanvang van het on-
derzod< was het hunebed in zoverre vemield dat
bovengrondse resten niet meer aanwezig waren. Het is on-
duideli* in hoevene de genoemde vondsten uit de grafka-
mer of van daarbuiten stammen. Het mesje is ter plaatse
gevonden voor de opgravmg door A. Kerkhoven.
Literatuur: Van Ginkel, Jager & Van der Sanden 1999, 196;
Kanúag 1988; Témyke 1985, 46 (140).

mo, Emmerveld, gem. Emmen
Vondsten:
- bekerpotsdherf versierd met rdatief giove hdrukken m
groeflËn.
- Complete `half' versierde beker met S-vomig profiel. De
versiering bestaat uit afwisselend, hori2mtaal cmlopende
(bundels) groefliben en enkele zigzadönen. De béker heeft
een standvoet. Datering: KBC of Vioege Bronstijd.
- Opmeikingen: Het hunebed werd door A.E. van Giffen in
1918 en 1921 onderzocht, waama in 1987 J.N. I.anthg een
onderzoek naar het dekheuvelrestant Ínstelde. De beker
werd gevonden buiten de giafkamer, maar Ís daar waar-
sdËnlijk terecht gekomen tödens een ontruimjng van de
grafkamer tíjdens het I+aat-Neoüthicum of, eerder, de Vroe-
ge of het begh van de Midden-Bronstijd.
- Literatuur: Brindley & hting 1991; Van Ghúcel, ]ager &
Van der Sandm,1999:185.

"3a, Emmer Es, Emmen, gem. Emmen
Vondsten:
- `Fdokbdcerf[agment; versierd met drie horizontale ríjen
kleíne vierkante indnikkcm; daaionder korte rijen vertíkale
vierkante indrukjes; één  scheri is geheel met deze vieikante
ÍndrulSes versierd (eventued tot een andere beker beh®
rend). Het gaat om drie scherven.
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- ` Bekerpotscherven met nagelindrukkm, afkomsig van
meerdere potten'. Het gaat om 71 of meer fragmenten.
Daamaast is een aantal scherven gevonden waarvan niet
duideljk is of ze tot de KBC bdoren, maar dje in deze ka-
der wel genoemd moeten worden:
- `Twee scherven van een béker met een stafband'.
- `Randscherf van een beker met stafband; tussen stafband
en rand een dubbde ríj nagelíndnikken.'
- `Randscherven van een beker met stafband; tussen band en
rand een enkele rij nagelhdnikken. Het betreft víer of meer
fragmenten.
Opmerkingen: opgegraven in november 1985 door het BAI.
Het is onduiddijk h hoeverre de vondsten uit de giafkamer
stammen. Molema (1987) merkt over de verspreidjng van
vondsten op: `Hoewel er sprake was van een nagenoeg dge-
hele (19e eeuwse) verstoring van de grafl<élder, bleek Ín een
aantal gevallen de sderven van eem pot nog enigszins bö el-
kaar te üggen. Of dergelijke concentrati® overeenkomei`
met de oorspronkelijke plaats van de pottem Ín het hunebed
is niet na te gaan. Men zou zid kunnen indenkm, dat bË
het verspitten van de kelderinhoud een pot (of een deel er
van) h één keer op de sdep genomen werd en op een ande-
re plek h de kelder teredt kwam. Een pse.udo-spreiding is
het gevolg.,
Literatuur: Van Gínkel, Jager & Van der Sanden 1999, 197;
Molma 1987.

D51, Noordsleen, gem Coevordm
Vondsten
- vier scherven, waarschiplijk van één klokbeker, waarvan:
een randfragment met gezcmeerde versiering bestaande uit
diagonaal staande rijen keristempelíndmkkm, boven en on-
der begiensd door een enkele horizontale omlopende lim,
aangebradt met een kerfspatel;
- een wandsdherf met gezoneerde versiering (een zone verti-
caal compleet, een tweede verticaal onvouedig, bestaande
uit diagonaal staande rijen kerfstempelíndmldcen, boven en
onder begrensd door een enkele horizontale omlopende lijn,
aangebracht met een kerfspatel;
- twee wandscherven met uitsluitmd horizmtaal omlopen-
de ünen, aangebracht met een kerfspatel, vermoedelijk af-
komstig uit het benedendeel van de beker.
Opmerkíngen: Volgens documentatie van het l.P.P. (fotcLcol-
lectie Glasbergen) zËn bovenstaande vondsten gedaan in
D51. Meer informatie is niet voorhanden.

D53, Havelte, gem. Wöterveld
Vondsten:
- Verscheidene fragmenten, tezamen ca. 1/3 van een klokbe-
kerbeker. Het profiel van de pot is te reconstrueren tot even
onder de grootste buíkomvang. mect onder de rand be-
víndt zid een richel in de vorm van een horizontale rib. Ik
overgang van buík naar de onderkant van de pot is scherp
geprofileerd. Voor zover de pot bewaard gebleven is, is
deze versterd op het totale buitenoppervlak met horizontaal
omlopende röen hdve visgraten die aangebradt zin met
een getmde spatel.
- Halsfragmemtm vemoedelËc van één klokbéker, aaneen-
g®1oten versierd met ruitvonnige, resp. zigzagvormige mo-
tieven, aangebradt met een kerfspatel, resp. staande korte
groeflipües, telkens afgewisseld dooi liggende, effen grmf-
lmen.
- Twee versierde wandscherven, mogelËk van dezelfde klok-
beker als de vorige scherven. De versiering bestaat in beide
gevallen uit afwisselend schuin naar lhks en naar redts
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staande kerfspatelindnikken. Op één sderf is bovendien
een líggende, ghdde groeflijn zichtbaar.
- Buikfragment van gezoneerd versierd klokbeker. De ver-
síering bestaat uit een rui(vonníg motief afgesloten door lig-
gende lijnen, alles aangebracht met een keifspatel. De rest
van de versiering bestaat volgens de tekening uit gladde, lig-
gende groefljjnen (De bÉschrijving maakt daarentegen uit-
sluiten d mddjng van kerfspatelversierhg.).
- Wandscherf van gezoneerd versieide klokbeker. De versie-
rhg bestaat uit üggende keifspatelversiering.
- Wandsderf van (mogelijk gezoneerd versierde) klokbe-
ker. m versieríng bestaat uit diagonále rijen kerfspatelin-
drukken.
- Wandscherf met driehoekige Índrukken; fragmente van be-
kerpot
- Wandsderi met nagelindrukkm; bekerpotfragment.
Veider moet geattendeerd worden op de volgende scherven
die mogelËc tot de KBC behoren.
- Wandscherf met visgraat-achtige versiering.
- Wandscheif met horizontale groeflipversiering.
- Randscheri met stafband. Rand, stafband en tusserúiggen-
de zone zjn versierd met verticaal staande nagelíndrukken.
- Buikfragment met liggende diepsteekgieflimm (Trechter-
bekercultuur?).
Opmerkingen: De vondsten zijn gedaan tijdens opgravíng
Ín 1918 A.E. van Giffen. De precieze herkomst bimen het
hunebed is de huidige auteurs bekend. Evenmin of anders-
soortige KBC-artefacten zön verzameld.
Literatuur: Van Ginkel, Jager & Van der Sanden 1999,191.

D54a, Spier, gemeente Middenveld
Vondsten
- `1 aan beide zöden vlakgeretoucheeide püpunt van niet-
TRB [= Tredhterbekercultuur, E.D. & W.J.H.]-type. De basis
is afgebrokm. Lengte 2,6; grootste breedte lJ3 m. Vemoe
deüjk is deze piflunt geassocieerd met de klo]d}èker..[zie or`-
der, E.D. & W.J.H.]' Volgem Meeüsen (1983, 24) zou de
pijlpunt buiten het hunebed (= kamer) zijn gevonden.
- 4 wand-halsfragmenten van een klokbéker met horizontale
en diagonale door middel van een `kammetje' ingediukte lF
nen. Het oppervlak js mat donkerbruín.
Opmerkingen: In 1921 en 1923 vond onderzoek plaats door
W. Beyerinck, terwifl het hunebedrestant in 1949 werd opge-
graven door A.E. van Giffen. Het is niet duideli* of de
bewsute sderven ín of buiten de stmen kamer zib gevon-
den. De detemínatie is gedaan door J.N. Lanting blijkms
een brief d.d. 5+3-1983 van Meeüsen aaLn m. }.A. Bakker.
Literatuur: Van Ginkel, Jager & Van der Sanden 1999,198;
Meeüsen 1983.

02, Mander, gem. Tubbergen
Vondsten:
- `Een scheri van wellidt grote potbeker'.
- `mese met bifaciaal geretoucheerde rug',
- `dolkje, mogelËk van import-vuursteen'
Opmerkingen: Het gaat hier om vondsten die in 1957 verza-
meld zijn door C.C.J.W. Höszelei, toen deze de resten van
eem gesloopt huned opgroef. De beschrijiring van de vond-
sten is letterli* overgmomen van Ufkes (1992). Het Ís de
huidige auteurs wat ze precies voorstellen. MogelËk zib de
vuurstenen aitefacten adtereemvolgens eÉm bifacíaäl ger&
toud`eerd mesje en een dolk van het Scandínavísche type.
Literatuur: Van Gínkel, Jager & Van der Sanden 1999, 199;
Ufl(es 1992.
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EEN HALFFABRIKAAT VAN EEN BUL VAN DE TRECIITERBEKER{ULTUUR
UIT ELSPEET (Gl.).

door P. Schut

1. INLEIDING
Af en toe wordt een bijl gevonden die van-
wege zijn bijzondere vondstomstandi8he-
den, het type en/ of bijzondere kenmerken
extra aandacht verdient. Het hier behandel-
de exemplaar voldoet aan alle drie de voor-
waarden. Het betreft een (2£1dzaam) half-
fabrikaat van een t)pe bijl (figuur 1) dat in
Gelderland niet eerder is aangetroffen. Bo-
vendien is de bijl gevonden in een met veen
opgevuld beekdal. Het betreft een van de
c£rste bijlen in Gelderland waarvan aange-
nomen mag worden dat het een depot-
vondst betreft (Schut 1991, 81i}2 en tabel 7).

2. DE VONDSTOMSTANDIGHEDEN
h mei 1998 werd aan de ROB door A. Van
Sprang (Ermelo) de vondst van een bijl uit
Elspeet gemeld. De bijl was gevonden door

E. Mulder in grond die vrü. was gekomen
bij de bouw van een schuur. Ter plaatse be-
vindt zich onder een deels opgehoogd
zandpakket een ca. 1 meter dikke veenlaag.
Het veen bevindt zich in het dal van de
Droge Beek (ook wel Oude Beek genoemd),
een zijtak van de Hierdense of Leuvenum-
se Beek, ten zuidwesten van de bekende
TRB nederzetting. De loop van de Droge
Beek is slechts op enkele plaatsen herken-
baar o.a. in het weiland achter het woon-
huis van de vinder. De funderingssleuven
voor de schuur werden uitgegraven tot op
de vaste grond onder het veenpakket. Over
de oorspronkelijke stratigrafische ügging
van de2B bijl is niets met zekerheid bekend.
Het kan zelfs niet uitgesloten worden dat
de bijl is aangevoerd met van elders aange-
voerde grond. Naar aanleidíng van de

1. Lengte
2. Breedte `m de top (op 2 ai van de top)
3. Dikte van de top (op 2 cm van de top)
4. Grootste dikte
5. Afstand van de top tot grootste dikte (4)
6. Grcx)tste breedte van de smalle zijde
7. Breedte van de snede
s Snedekromming (radíaäl van een ciikel congruent aan de krommhg van de snede)
9. Schmällseitemwinkel (de hoek gevoimd door de doorgetrokken denkbeeldjge ljjnen langs de smalle zíjdm)
10.Topíndex, dikte van de top (3) uitgedrukt Ín % van bieedte van de top(2)
11. Het punt waar de grootste díkte wordt gemeten uitgedrukt in % van de lengte
12. grmtste breedte (6) uitgedrukt in % giootste djkte (4)

Tabel 1  Metrisdhe kenmerken van de bïjl van Elspeet.

19,5m
5,9m
2£-
3,8 c-
9m
2,1m
7jm
7cm

0
8
39%

46%

45%

1       Met dank aan Erik Denth voor zijn waardevolle opmerkingen bij een eerder concept; Hans peeters voor
het tekenen van de bijl op basis van een kladtekening en een foto, en E. Múlder voor het beschikbaar stellen
van de vondst.
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Figuur 1  De bíjl van Elspeet (tek. H. Peeters
naar een sdets en foto door P. Sdut).
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vondst werd door de
vinder in de uitgegra-
ven grond verder ge-
zocht naar voorwerpen,
maar er werd rúets aan-
getroffen.

3. BESCHRUV"G
VAN DE BI|L
De bijl is gemäkt vm
grijsgevlekte vuur-
steen. Het voorwerp
kan beschouwd wor-
den als een halffabri-
kaat aangezim het niet
geslepen is, maar uit-
slütend bekapt. Duide-
1ijk is te zien hoe langs
de snede d.m.v. een
aantal korte afslagen de
snede verder vorrn
heeft gekregen. Am de
top treffen we am een
zijde een aantal afslag-
negatieven am die in
de lengterichting lopm.
hgs de randm is
door middel van druk-
techniek het oppervlak
bijgewerkt, wmdoor
de rmdm een regelma-
tige golvende lijn verto-
nen. Op basis van de
proportionele kmmer-
ken vm Nielsen (1977),
een systeem waarbij
een aantal meetbare

kenmerken wordt vastgelegd, kan de bijl
als volgt beschreven worden (tabel 1).

Op basis van deze informatie kan
vervolgens gekeken worden tot welke
vorm de bijl gerekend kan worden. De
rechthoekige dwarsdoorsnede is kenmer-
kend voor de noordehjke bijlen. Deels zijn
deze zgi\. Flint-Rechteckbeile (FLRB) gëïrr+
porteerd uit Denemarken, terwijl een ander
deel (vooral de kleinere exemplaren) 1okaal
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geproduceerd zail zijn met als uitgangspunt
de noordelijke vom. Brandt (1967) onder-
scheidt voor Noordwest-Duitsland een vier-
tal hoo£dgroeper\:. dünnackige, did¢blattige en
dümblattige FLRB ei\ Ftint-Flachbeile. Bír\me]:\
deze hoofdgroepen wordt een aantal vari-
anten onderscheiden.Vuurstenen bijlen met
een rechthoekige dwarsdoorsnede en een
min of meer trapeziumvomig bovenaan-
zicht, waarbij in zijaanzicht de top rin of
meer spits toeloopt (duntoppig) behoren
tot de dün:nackige Ftint-Rechted¢beile. Nïelsen
(1977) onderscheidt, op basis van bovenge-
noemde metrische kenmerken, een zeven-
tal dün:riackige Ftint-Riechte d¢beile.

De Elspeetse bijl kan op basis van
bovenstaande elementm en de afslagnega-
tieven die vanaf de toprand richting snede
lopen, gerekend worden tot het type VI.
Deze vomi wordt in Denemarken geda-
teerd in het FN C of MN 1, (ca. 3600-3400
tot 3100 BC). Deze datering komt Ín Neder-
land overeen met de Drouwenfase (Bakker
1979 A t/m D) ofwel horizon 1 t/m 4
(Brindley 1986) van de Trcx:hterbeker-
cultuur qRB). Gezien de datering van de
TRB nederzetting van Elspeet Drouwen 8
en C wemcht D2 (Bakker 1979, 188 e.v.;
Mauro niet gedateerd) ofwel horizon 2 en 3
weuicht 4 (Mauro), ligt het voor de hand
een relatie te veronderstellen tussen het ne-
derzettingsterrein aan de oevers van de
Droge Beek en de hier behandelde vondst.

Het is overigens de eerste bijl van
dit type in Gelderland. Wel zijn er enkele
grote ( 15 cm) dikbladige bijlen bekend: 3
Valby-achtige bijlen en 5 Vaassen bijlen
(Bunds®-achtig) (Schut 1991, 46 e.v.).

4. CONTExl'
Hoewel in het geval van losse vondsten
moeilijk van een context gesproken kan
wordei+ meen ik in dit geval hierover een
aantal uitspraken te kunnen doen.

De omstandigheid dat een halffabri-
kaat van een grote bijl vemoedeHjk is ge-
vonden is een beekdal (veen) toont aan dat
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wij hier mogelijk te maken hebben met een
enkelvoudige depotvondst (Achterop 1960,
Bakker 1979, Jager 1981, Ter Wal 1996). Vol-
gens Jager zijn depotvondsten te herken-
nen aan de vondstomstandi8heden, in de
nabijheid van (eertijds) vochtige terreinen,
en de omstandi8heid dat het veelal onge-
bruikte exemplaren betreft. Ter Wal stelt
dat dit laatste gegeven wel geldt voor bijlen
van de TRB, maar niet voor bijlen van de
hkelgrafcultuur. Bovendien meent hij dat
de vondstomstandigheden van los gevon-
den grote TRB bijlen ( 15 cm) niet verschil-
1en van de meervoudige depots.

h meervoudige depots komen half-
fabrikaten in verhouding vaak voor; 10 van
de 47 bijlen zijn niet geslepen, terwijl van
de Drentse bijlen (433 exemplaren) er 26 on-
geslepen zijn. De vondst van een losse gro-
te ( 15 cm) TRB bijl die ongeslepen is en op
een natte lokatie is gevonden, kan niet an-
ders dan als een depotvondst worden geïn-
terpreteerd. Nielsen (1977 fig. 44) heeft
vastgesteld dat de verhouding tussen gesle-
pen en ongeslepen bijlen sterk uiteenloopt.
Bij de vormen 1-11 en IV bedraagt het per-
centage ca. 38°/o en voor vorm 111 ca. 18°/o
terwijl voor vomi Vl het percentage ca.
80% bedraagt. In hoeverre dergelijke opval-
lende verhoudingen ook in Nederland
voorkomen is niet bekend.

Met uitzondering van het hier beschreven
exemplaar zijn er geen concrete aanwijzin-
gen om aan te nemen dat de Gelderse half-
fabrikaten deel hebben uitgemaakt van
depots.

Uit Gelderland zijn een vijftal noor-
delijke halffabrikatm bekend: een dickblat-
tige FLRB en een Flint-Flachbeil uit
VoorthurizÄm? (Schut 1991 fig. 31.2 m 36.6) ,
een dümblattige FLRB uit Elspeet (Bakker
1979, 189, fig. 88.11; Schut 1991, fig. 34.1),
een dissel uit Schaarsbergen (Schut 1992)
en het hier besproken exemplaar. Bij de
twee exemplaren Lrit Voorthuizen wordt
niet gedacht aan depotvondstm. Het lijken
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afgekeurde objecten te zijn: de een als ge-
volg van het afbreken van de snede langs
een vorstscheur, terwijl de andere een kalkT
insluitsel bezit die de bijl äl snel had doen
breken bij. gebruik. Van het derde exem-
plaar afkomstig uit Elspeet zijn de exacte
vondstomstandi8heden niet bekend, maar
ook dit exemplaar is vanwege zim beperkte
lengte waarschijnlijk gecm depotvondst .
Deze drie halffabrikaten behoren tot de klei-
nere variant 9 - 10 cm. De dissel út Schaars-
bergen is gevonden op een lokatie (aan de
noordflank van de Arnhemse stuwwal aan
de rand van een droogdal) die niet direct
herimert aan die van een depotvondst,
maar gezien de lengte (14,7 cm) kan rúet uit-
gesloten worden dat het een (droog) enkel-
voudig depot betreft. De bruinrode patina
zou op een oorspronkelijk natte omgeving
kumen wij2m qer Wal 1996, 130-131).

Opvallend is dat halffabrikaten van
zuidelijke vomen in Gelderland tot op he-
den ontbreken. Wel zijn enkele exemplaren
bekend uit Deume (Kleij 1998, 20) en L.aren
(NH) (Zeiler 1994, p. 41). Deze ongeslepen
artefacten komen in Limburg veelvuldig
voor. In een aantal gevallen ook als depot-
vondst (zie het artikel van F. Brounen el-
ders in dit nutnmer)
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IJZERTIJDDIEREN IN DE HOEFGRAAF TE NUIAND (N.-Br.)

door Theo de [ong

1. VONDSTEN Urr DE HOEFGRAAF
ln 1979 werden in een laagte in de bedding
van de Hoefgraaf, een wetering die de dek-
zandrug tussen Oss en Rosmalen (Noord-
Brabant) doorsnijdt, in het veenpakket een
honderdtal scherven en een zestigtal botten
verzameld. De aardewerkscherven werden
verzameld door leden van de Heemkunde-
kring Maasland en dhr. Gerard Smits (Oss).
Het aardewerk dateert vooral uit de Vroege
en Midden IJzertijd. Een rand van een pot
uit het Laat-Neohthicum en scherven uit de
Late IJzertijd behoren tevens tot de vond-
sten (Verwers 1983: 25-26). De aardewerk-
vondsten zijn afgestaan aan het provinciaal
depot voor bodemvondsten. Een doos met
de botten kwam echter in januari 1998 voor
onderzoek terecht bij ondergetekende.í De
datering van de botresten is gebaseerd op
de begeleidende vondsten van aardewerk
scherven, waarmee aangenomen wordt dat
het botmateriaal overwegend uit de Vroege
en Midden-IJzertijd (ca sm-500 jaar voor
Chr. en ca 500-250 jr. v. Chr) dateert, met
mogelijke uitschieters in het Laat-Neolithi-
cum (ca 2850~2000 jr. v. m), Bronstijd (ca

22ï..%ïE,ï2Chr,°fLab]Tzertijdtca25o
De botresten zijn bijzonder goed ge-

conserveerd en hebben een donkerbruine
kleur. Ze zijn nog erg stevig en nauwelijks
verweerd door processen in de bodem. En-
kele fragmenten vertonen sporen van het
mineraal `vivianiet', een waterhoudende ij-
zer-fosfaat-verbinding. Dit mineraal komt

veel voor op botresten die in de veenafzet-
tingen langs de Brabantse beken worden
gevonden. Bij blootstelling aan de lucht oxi-
deert het míneraal in een grijsblauwe kleur
Q>iljard-krijt-blauw).

2. DE B0TRESTEN GEDHERMNEERD

Xo:grednesrdgeeä=er=grbd.ËËeiebi=Ïe=tf:er
bijzonder zinvol de resten opnieuw te de-
temineren, omdat veel fragmenten foutief
waren benoemd. Veel botfragmenten wa-
ren nauwkeurig voorzien van een etiket,
maar droegen ongebruikelijke en verwar-
rende benamingen als `stuk van voorpoot',
`voetbot', `kogelgewricht achterpoot', `bo-

venbeen voorpoot' of `onderbeen achter-
poot'. De soorten `hert' en `mens' komen in
het vondstmateriaal niet voor, in tegenstel-
ling tot de eerdere determinatiegegevens.

De huidige determínatie is geba-
seerd gangbare namen van skeletelementen
en gebruikelijke termen met betrekking tot
anatomische ligging binnen het lichaam.
Proximaal betekent bijvoorbeeld aan de bo-
venzijde (`naar het lichaam toe'), distaal be-
tekent aan de onderzijde (`van het lichaam
af'). Epifysen zijn de gewrichtsuiteinden
die bij onvolgroeide dieren nog los hggen
van de diaf}rse, het middenstuk. De sthoft-
hoogten zijn berekend volgens diverse me-
ti`oden die o.a. Clason (1980) weergeeft. De
leeftijden zijn bepaald met behulp van Ha-
bemehl (1975) .

1       Mede naar aanleiding van een bijdmge bij de studíedag voor Brabants Heem te Boxtel op 23 maart l997.
2       Met dank aan dhr. G. Smits voor de infomatie en toelichting over de vondsten en vondstomstandigheden.
3       0p l6 november l988 door  B.G. Francissen van de Katholieke universiteit te Nijmegen.
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hocmpitter`/gewel                          0

scl`edel                                           2

bo`mkaak                                  0
cmclert(aak                                             1

losso tanden                                 0

tcngbeen                                      o
haLs`AmAels                                         3

bonst`imele                                1
lende`^mds                             0
heaigbeen                                      0
staait`imds                           0
sle`lelbeen                                   o

ribDcn                                                   i

borstbeen                                     0
schaideri>bd                               1
appeiaTnbem                            1
spaakbeai                                  1
ellepsp                                              0

hind`imtebeenqes                   0
midderihmdsbea`                     0
bekken                                              1

döbeen                                               1

knië¢hi„                                    0
seheenbeen                                 1
kuitbeen                                          0

\®ehNrielbeaties                     1
middenvoetsbeen                         0

kodlë                                   0
seg,'beel,                            0
o,rige                                  0
riiel gede(eiTTi heen]                      0

$                  3                              2                2              11

Tabel 1  Nuland-Hoefgraaf. Inventaris van de
botresten; MAI=Mínjmum Aantal lndividuen;
gewidten zÜ Ín grammen uitgedrukt.

In tabel 1 worden de resultaten
weergegeven van de skeletelementen en
hun gevonden aantal. Het totaäl aantal res-
ten bedraagt 61. Het rninimum aantal indi-
viduen (MAI) is bepaald met behulp van
het meest gevonden skeletdeel per soort.
De resten zijn van tenminste 11 dieren. Het
gewicht is weergegeven in grammen en op
vijf gram afgerond. Een totaalgewicht van
ruim 2,5 kilo is verzameld (2575 gram).

De resten zijn van vier verschillende
diersoorten die in de genoemde perioden
(Neolithicum, Bronstijd en IJzertijd) tot de
gedomesticeerde dieren mogen worden ge-
rekend. Rund (Bos f¢ctr#s), varken (S%s do-
7#esfj.c7ts), schaap (Oz7z.s ízrz.es) en paard

(£q7% c¢Z7¢jJtts) zijn al gebruikelijke huisdie-
ren en hun voorkomen betekent menselijke
bewoning in de nabijheid. Hoewel de grote
hoeveelheid aardewerk wijst op een nabij-
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gelegen nederzetting zijn sporen daarvan
destijds echter niet aangetroffen (Verwers
1983: 25).

De verdeling over de slachtveesoor-
ten lijkt op het eerste gezicht redelijk gelijk
verdeeld (fig. 1). De aantallen resten van
runderen (n=15), rundkalfjes (n=17), var-
kens (n=16) en schapen (n=10) 1iggen dicht
bij elkaar. Toch blijkt dat, als we de runde-
ren en rundkalfjes bij elkaar teuen, runde-
ren een belangrijke vondstcategorie vor-
men. Het voorkomen van relatief veel res-
ten van rundkalf|.es betekent dat runderen
in de nederzetting werden gefokt. Koeien
werden mogelijk voor hun melk gehou-
den, daarvoor werden de kalf|.es op jonge
leeftijd geslacht. Een kalf zorgt er immers
voor dat een koe melk gaat produceren.
Doorgaans zal het kalf].e alle melk op drin-
ken, zodat er voor menselijke consumptie
niets over blijft. Door het kalf te slachten
wordt het mogelijk de koe te melken voor

Fíguur 1  Verdeling van de resten over de ge-
vonden diersoorten.
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Figuur 3  Mddenhands- en middenvoetsbeen
van een kalí}.e met slachtsporen. Door de botten
in de lengte te klieven komt het beenmerg be-
sdíkbaar. Línks een heel bot zonder slachtspo-
ren. Nüland, Hoefgraaf, Vroege-Midden
IJzertü.d.

®123-L=-
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eigen (menselijk) gebruik. De kalfjes zijn op
een leeftijd van ongeveer een half jaar ge-
slacht (fig 2). Slachtsporen op diverse res-
ten, zoals middenhands- en middenvoets-
beenderen bewijzen het gebruik van het
beenmerg van de geslachte kalfjes (fig. 3 en
4).

Hoewel complete botten ontbreken
zodat geen schofmoogte kan worden bere-
kend mogen we de runderen tot een klein
en slank type benoemen, dat niet speciaal
op vleesopbrengst is gefokt. Vleesrunderen
hebben namelijk een bijzonder zwaar skelet
om het gewicht van de spieren te dragen.
Vermoedehjk waren de runderen vooral
van nut als melkvee. De melk werd moge-
lijk in kaas en boter omgezet, producten die
langer houdbaar zijn. Het gewicht van de
runderbotten bedraagt een royale helft van
hettotaalgewicht(55%).

De schapen zijn op jonge leeftijd ge-
storven. De gevonden resten zijn van ten-
minste 2 individuen die beide ouder dan 3
maanden en jonger dan 20 maanden wer-
den. Omdat duidelijke snij- en kapsporen
ontbreken is het rúet zeker of het geslachte
dieren zijn, het kunnen evengoed te vroeg
gestorven beesten zijn. De schapen waren
fijn gebouwde kleine dieren (fig. 5). Het
botgewicht is slechts een klein aandeel van
het totále botgewicht (nog geen 5%).

Varkens werden op diverse leeftij-
den geslacht. Een dier werd tussen 1 en 3,5
jaar geslacht, terwijl een ander varken als
speenvarken, in de eerste helft van het eer-
ste levensjaar is geslacht (fig. 6). C* de var-
kensresten zijn diverse slachtsporen waar-
genomen waaruit blijkt dat deze geconsu-
meerd werden. Enkele botten werden,
evenals de kalverbotten, in de lengte ge-
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Q-1rl=2-3

Figiiur s Redter opperambeen van varken van Nu-
land, Hoefgraaf, vergeleken met een lriker opperarmb-
een van een huidig varken (vleesras).

Figuur 9 Vraatsporen van een hond aan een djjbeen van een runderkal6e. De uiteínden zÜ volledig
weggeknaagd en de díafyse is door het knagen sterk beschadigd met kleine krag.es. Nuland, Hoef-
graaf, Vroege-Midden IJzertí).d.

kliefd voor het beenmerg (fig. 7). Een op-
perarmbeen van een nog niet volgroeid var-
ken, met een leeftijd van ongeveer 3 jaar, is
compleet, inclusief de nog niet vergroeide
proximale epifyse.

Uit de lengtemaat van dit bot kun-
nen we een schoffloogte terug rekenen van
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ongeveer 77 cm. Ook de varkens waren
slank gebouwd en stonden relatief hoog op
hun poten in tegenstelling tot hun huidige
soortgenotm die eveneens vooral voor hun
vlees worden gefokt. De botten van huidi-
ge vleesvarkens -zijn, in tegenstelling tot
vroegere soortgenoten, erg zwaar en dik
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(fig. 8). Het gewichtsaandeel varkensbotten          grootste deel van de aardewerkscherven,
vormt l8°/o.                                                                  vroege of midden ijzertijd. Een c14-date-

Een drietal paardenbotten zijn van            ring kan een nauwkeuriger datering opleve-
tenminste twee verschillende individuen.             ren.
Een spaakbeen is compleet en van een vol-                       De huisdieren rund, varken, schaap
groeid dier, ouder dan 3,5 jaar. De schoft-             en paard bewijzen een nederzetting in de
hoogte van dit dier was tussen l28 en l36             nabije omgeving. Jachtwild ontbreekt, de
cm, een klein slank paard, een pony. Een              bewoners lijken volledig van de opbreng-
spaakbeen is gebroken, maar het is niet dui-        sten van veeteelt en (waarschijnlijk, maar
delijk of dit het gevolg is van slacht, een               riet aangetoond) landbouwproducten te le-
kapspoor is niet herkenbaar. Het complete           ven. Uit de relatief grote hoeveelheid resten
andere spaakbeen is in elk geval van een              van runderkalíjes wordt afgeleid dat de
niet-geslacht dier. Ook op de gevonden                koeien werden gemolken. Van de geslachte
borstwervel ontbreken slachtsporen. Het              dieren werd het vlees en het becmmerg be-
gewicht van de paarden vormt 22°/o van het         nut. Paarden werden vermoedehjk niet ge-
totale botgewicht.                                                     geten. Honden zijn door hm knaagsporen

amgeknDaï:;á:es:::e:vnín*oa:[ :];:daïht.          :oïnbd:ïften van díverse díersoorien aange.
baar op resten van rund, rundkalfje en var-
ken (fig. 9). Indirect is daarmee een hond             LI"RATUUR
(C¢#{.s /#7#Íïg.¢rï.s) aángetoond.                                          CLASON, A.T. (1980): Arc7tflkmzoöJogi.e. Sylla-

bus van de Archaeozoölogische afdeling
3. CONCLUSIES                                                        van het Biologisch Archeologisch lnstituut
Uit het beperkte aantal botfragmenten, ver-          van de Rijksuniversiteit Groningen. Gronin-
zameld in een veenpakket nabij de Hoef-              gen.
graaf te Nuland (Noord-Brabant) in 1979,
kunnen we enkele opmerkelijke conclusies            HABERMEHL, K-H. (1975): DÍ.e AJ£ersbe-
afleiden. Hoewel een nauwe datering niet              sfi.mmt{7ig bez. Hms-%7zd Lflborfï.ere7i, 2. AtJfl¢-
mogelijk is en een royale tijd kan overspan-          ge. Berlin-Hamburg.
nen lijkt het materiaal, uitgaande van de uit-
stekende conditie, geringe verwering en                 VERWERS, W.J. H. (1983) : A7.c#eoJog!.sc7te
articulerende (passende) skeletelementen,              Kro7z{.ek zJfl7£ Noo7d-87iflbfl7z£ 1979-1980. Waal-
uit een geslotm context te komen. De meest         re:25-6.
waarschijnlijke datering is, afgeleid van het

= á Á -J= -J=

1       Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van een financiële bijdrage van de stichting Archeoservice
(Eindhoven). De onderzoeksgegevens verschenen in Archeoservice Rapport nr. 5 (1998). Het botinateriaal
is onder code NU-HOE-79 voorlopig opgeslagen bij de auteur , enkele fragmenten worden als
vergelijkingsmteriaal gebruikt om andere archeologische botresten te determineren.
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PREIHSTORISCH VAKMANSCIIAP (3)

door Frans Somers

Vuurstenen doken spreken vaak het meest
tot de verbeelding als het gaat over vuur-
steenbewerking in de prehistorie van Euro-
pa. Met name de Zuid-Scandinavische
exemplaren genieten de voorkeur. Enkele
düzenden exemplarm uit het l.aat Neoli-
thicum en/ of de Vroege Bronstijd zijn be-
kend en beschreven. Vele staalt).es van
technisch vakmanschap zijn in de musea of
particuliere collfftie te bewonderen. Op fi-
guur 1 zien we slechts een "gewone" dolk
van het type 111 út Denemarken (voormali-
ge collectie E. Hom en P. Dijkstra; momen-
teel collectie auteur ) .

Reeds in lsü2 werd door de Deen Sophus
Müller een typologie van dolken opgesteld,
en iets later, in 1936, door de Zwck3d ].E.
Forssander (fig. 2). I.aatstgenoemde droeg
echter weinig meer bij dan de toevoeging
van Romeinse letters aan de indeling van
Müner. In 1968 publiceerde ].H.F. Bloemers
een overzicht van de tot dan toe uit de Ne-
derland bekende dolken en dolkfragmen-
ten. De door Bloemers voorgestelde typo-
1ogische indeling (fig. 3) wordt in ons land
nog stEeds gebruikt. In 1973 verscheen de
publicatie van de Deen Ebbe Lomborg die
nu vaak als handleiding gebruikt wordt. Fi-
guur 4 geeft een overzicht van de door hem
onderscheiden typm; overigens leverde
Lomborg kritiek op Bloemers' indeling, om-
dat daarin typen zouden zijn onderschei-
den die als secundair bewerkte dolken
moeten worden opgevat.

De verschillende typologieën zijn
sterk geënt op de kmmerkm van de dolk-

Figuur 1  Scandinavische dok van het type 111
uit Denemarken.
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Figuur 2 Sdematisde weergave
van de typologíe van Müller Q)o-
venste rü.) en Foissander (onder-
ste rË).

Figuur 3 Sdematisde weergave
van de typologísde hdelíng van

-

D¥          ®H           BIoemersq)eneden).®r

161

-0~

t,



ARCH£oLOGJ£, No.9, 1999

t

:1;--

-         -.==L=
Figuur 4 Typologísde indelhg van Scandínavi-
sde dolken door Lomborg aoQpt door over de
pagim's 163 t/m 165).

greep; het gaat zowel om de vorm, de door-
snede en de afwerking. Dit resulteert dan
ook in een grote overeenkomst tussen de in-
delingen. Lomborg's typologie is het meest
gedetaiueerd, in die zin dat deze auteur de
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meeste typen en subtypen heeft gedefini-
eerd. In bepaalde opzichten kan echter de
vraag worden gesteld in hoeverre deze on-
derverdeling werkelijk "zinvol" is, gezien
de subjectieve aard van de aangegeven ver-
schillen. Dit geldt vooral voor de dolken
met een platte en niet of nauwelijks gepro-
nonceerde greep.

Het dolkblad is minder geschikt
voor de classificatie. Veel doken bezitten
niet meer hun oorspronkelijke vorm als ge-
volg van secundaire bewerking. Hierdoor
werden ze korter en/ of smauer en dan is
het moeilijk, of zelfs onmogehjk om nog na
te gaan tot welk type deze dolken oorspron-
kelijk behoorden. Andere dolken werden
bijvoorbeeld bij breuk verder verwerkt tot
bijl of beitel. Naast een secundaire bewer-
kíng in de vorm van, retouche zien we ook
wel eens de gedeeltelijke, of soms vonedige
polijsting van het dolkoppervlak. Dit laat-
ste zien we wel eens bij het type I (¢. Lom-
borg 1973).

Een aspect dat ook wel betrokken
wordt bij het onderverdelen van dolktypen
is de aard van de retouchering. Zo wordt
door Lomborg de parallelle retouchering
van type I-dolken gebruikt voor de nadere
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onderverdeling van dat type (type IC).
Daamaast zien we dat de afwerking/ vorm-
geving van de greep een rol speelt; het be-
treft fijne retouche die altemerend, in een
zigzagpatroon, is aangebracht. Dit feno-
meen treedt op bij exemplaren met een dik-
ke en veelal rechhoekige, of ruitvomige
greep. Veelal worden dergelijke naden"pseudo-gietnaden" genoemd, wat sugge-
reert dat het imitaties van koperen, of bron-
zen dolken zou betreffen. Volgens Beuker
(1984) zijn de ribben op de dolken eerder"decoratief" van aard.

Voor zover bekend zijn Scandinavl-
sche dolken vervaardigd uit platte vuur-
steenknollen. Het is echter niet uit te slui-
ten dat ook van grote, klingvormige afsla-
gen gebniik werd gemaakt. Bij de vomge-
ving werd voor het grootste deel gebruik
gemaakt van directe, zachte percussie. Mo-
geüjk is voor de verdunning en afwerking
met parallelle retouche gebruik gemaakt
van de druktechniek, maar het is niet onmo-
gelijk dat ook hier van directe, zachte per-
cussie sprake is. De fine zigzag-retouche
op de typen 111 en IV is daarentegen verkre-
gen met behulp van de druktührLiek, of
door indirecte percussie (drevel- of p7¢7tc72-
tffhniek).

De greep van dolken van het type I
zijn vrijwel zeker voorzien geweest van een
lederen omwikkeling, hoewel ook plantaar-
dig materiaal gebruikt kan zijn geweest.
Een enkele keer worden complete, ge-
schachte exemplaren met schede en al te-
rug gevonden, maar meestal rest slechts het
onvergankelijke vuurstenen deel.
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Scandinavische dolken worden in een groot
deel van Noordwest-Europa (Noord-Scan-
dinavie, Finland, Duitsland, Nederland en
Engeland) aangetroffen. De verspreiding
moet hebben plaatsgevonden door handel,
of uitwisseling. De uit onze contrijen beken-
de exemplcmen blijken voor het grootste
deel afkomstig uit Helgoland, althans ze
zijn vervaardigd van Helgoland-vuursteen
(zie het artikel van Drenth & Hogestim el-
ders in dit deel van ArahgoJog7.e).

In Nederland zijn de dolkm hoofd-
zakelijk boven de grote rivieren aangetrof-
fen, maar ook uit het Limburgse. In ons
land worden ze doorgaans in verband ge-
bracht met de Wikkeldraadgroep (om-
streeks 1700 v. mr.), maar er worden ook
relaties verondersteld met late Klokbeker-
groepen en de Sogel/Wohlde groep uit de
Vroege Bronstijd (I.anting 1973; Lomborg
1973; zie verder ook het artikel van Drenti`
& Hogestijn elders in dit deel van Arc#eoJo-

gï.e). Daarom meldt Beuker (1984) dat de pe-
riode waarin de dolken van het Scandínavi-
sche type voorkomen, globaal gesteld kan
worden op omstreeks 2000 tot 1400 voor
Christus.
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