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Abstract 
During the early Middle Palaeolithic the local climate of North-western Europe would evolve from 

moderately cold to extremely cold during glacial stages. After the coldest peak was reached, 

temperatures would rise again leading to temperate conditions during interstadial stages and even 

warmer conditions, similar to those of the period that we live in nowadays, during interglacial stages. 

The landscape in which hominids had to survive varied accordingly. The main focus of this paper lies 

in determining if and how these climatic changes and landscape transitions influenced the lithic 

production systems, more specifically the lithic technology, lithic typology and the use of raw material 

resources on early Middle Palaeolithic sites of North-western Europe. A comparative analysis of the 

lithic industries of more than thirty find horizons led to the conclusion that significant correlations 

could only be observed between the climate, the landscape and the typological composition of lithic 

industries. Various racloir forms seemingly dominated all lithic assemblages originating from cold, 

moderately cold and even temperate contexts. Lithic industries from the warmest climatic settings 

however were dominated by denticulate artefacts and notches.  Finally, some indications suggest that 

this industrial variability could be explained from a functional point of view.  

 

Key-words: Early Middle Palaeolithic; North-western Europe; climate change; environment; lithic 

variability. 

Résumé 
Pendant le Paléolithique Moyen ancien le climat local de l’Europe septentrionale variait de froid à 

extrêmement froid ou même périglaciaire lors des périodes glaciaires. Suivant ces phases de climat 

sévère, les températures s’amélioraient à nouveau et devenaient tempérées voire très chaudes au 

moment des périodes interstadiaires et interglaciaires. L’environnement dans lequel les hominidés 

vécurent se transformait de steppes ouvertes en paysages boisés en concordance avec ces transitions 

climatologiques. Le but principal de cette thèse consiste à déterminer de quelle manière les 

changements climatologiques et environnementaux avaient influencé les systèmes de production 

lithiques, spécifiquement la technologie, la typologie et l’usage de matières premières sur les sites du 

Paléolithique Moyen ancien en Europe du Nord-Ouest. Une analyse comparative des industries 

lithiques d’une trentaine de sites a permis de conclure que d’importantes corrélations pouvaient 

seulement être reconnues entre le climat, l’environnement et la composition typologique des industries 

lithiques. Les différents types de racloirs semblaient prédominants dans toutes les industries provenant 

de contexte froid, tempéré-froid et même tempéré-chaud. Les industries lithiques des contextes 

climatologiques les plus chauds étaient par contre toutes dominées par les denticulés et les encoches. 

Nous disposons en fin de compte de quelques indices suggérant que cette variabilité industrielle 

pourrait être expliquée d’un point de vue fonctionnel. 
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Mots-clés : Paléolithique Moyen ancien ; Europe septentrionale ; transitions climatologiques, 

reconstruction environnementale ; variabilité lithique. 
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 [...] Middle Palaeolithic humans can be treated as a part of the wider European faunal 

spatial and temporal patterns. We therefore can expect climate change to influence human 

activity and human “culture” as well, either directly or indirectly through paths leading from 

climate via plant cover to food animals (Bringmans et al. 2004, p.187).  

 

[…] I assume that adaptation to the environment plays a major (but by no means singular) 

role in conditioning the variability seen in hunter-gatherer societies (Kelly 2007, p.35).  
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1. Inleiding 
 
Het Midden-Paleolithicum is een uitgebreide chronologische periode waarin zich een grote 

hoeveelheid aan klimatologische veranderingen aftekenden, deze veranderingen konden hetzij 

lange termijn gebeurtenissen, hetzij vrij kortstondige fenomenen in de geologische zin van het 

woord zijn. Wisselende klimaatsomstandigheden speelden derhalve een bepalende rol in de 

opmaak van paleolithische landschappen en de natuurlijke omgeving waarin premoderne 

mensachtigen leefden. In de loop van het tijdsinterval dat deze thesis bestrijkt, een fase die 

zich vanaf het begin van de Saale ijstijd tot en met het einde van het Eemiaan interglaciaal 

uitstrekt, komen alle mogelijke klimatologische sequenties voor die vastgesteld kunnen 

worden tijdens het Midden- en Late-Pleistoceen, gaande van interglaciale klimatologische 

optima tot glaciale periodes waarin extreem koude temperaturen overheersten. Dit betekent 

dat de Neanderthalers, die voor de eerste maal hun opwachting maakten in Europa gedurende 

het Midden-Paleolithicum, zich zo’n ruime 200.000 jaar wisten te handhaven op dit continent 

tot het begin van het Laat-Paleolithicum en werkelijk in een heel grote variëteit aan 

natuurlijke omgevingen en biotopen leefden. Bij momenten maakte de Noordwest-Europese 

regio deel uit van een immens oerwoud van gemengde loofbomen dat zich over heel de 

Noord-Europese vlakte uitspreide. Tijdens andere fases daarentegen bestond de regio uit een  

onmetelijke toendra, waarin winderosie en periglaciale fenomenen de wet bepaalden. Meestal 

werd het landschap in de regio echter gedomineerd door een mozaiëk-omgeving waarin ofwel 

loofbomen ofwel naaldbomen en berken afwisselend met open steppes voorkwamen. 

Archeologische sites brengen door middel van pollen-analytische studies en paleontologisch 

onderzoek verslag uit van de diverse leefwerelden waarin Neanderthalers zich ophielden 

tijdens het Midden-Paleolithicum en verstrekken ons eveneens bewijzen voor het brede 

spectrum aan landschappelijke omgevingen waaraan de Neanderthaler zich op succesvolle of 

volgens sommigen minder succesvolle wijze kon aanpassen (Gamble 1999, Roebroeks et al. 

1992).  

 

De invloed van natuurlijke omstandigheden op het gedrag en de leefwijze van Neanderthalers 

tijdens het Midden-Paleolithicum is een problematiek die mij altijd al sterk gefascineerd heeft. 

Het is vanuit de persoonlijke overtuiging dat er duidelijke correlaties moeten bestaan tussen 

de verschillende gedragingen en activiteiten uitgevoerd door Neanderthalers in volledig 

uiteenlopende natuurlijke omgevingen en het lithisch materiaal dat op archeologische sites uit 
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deze periode teruggevonden wordt, dat ik dit thema gekozen heb. De betrachting van deze 

masterproef bestaat uit het zo grondig mogelijk onderzoeken van alle natuurlijke factoren die 

een impact kunnen gehad hebben op de aard en de samenstelling van lithische verzamelingen 

tijdens het vroege Midden-Paleolithicum in Noordwest-Europa. De aandacht wordt hierbij 

eerst gevestigd op de klimatologische achtergrond van de site, vervolgens op de directe 

landschappelijke omgeving waarin de site zich bevond, en tenslotte op de aanwezigheid van 

exploiteerbare grondstoffen in de onmiddellijke nabijheid van de site en hoe deze gebruikt 

worden bij het vervaardigen van lithische artefacten.  Methodologisch gezien zal er een 

verklaring gezocht worden voor de technologische en typologische variabiliteit van lithische 

assemblages alsook voor de verschillen in het grondstofgebruik aan de hand van een 

comparatieve analyse waarin sites gevormd tijdens interglaciale fases, enerzijds vergeleken 

zullen worden met sites die in interstadiale of stadiale fases gesitueerd zijn, anderzijds met 

sites die tijdens volwaardige glaciale condities tot stand gekomen zijn.  De basis voor deze 

studie wordt in de mate van het mogelijke gevormd door omgevingsreconstructies van sites 

waarvan de palynologische en paleontologische gegevens, gecombineerd met betrouwbare 

relatieve en absolute dateringsmethodes, een duidelijke klimatologische alsook 

chronologische positionering binnen het vroege Midden-Paleolithicum toelaten. 

 

Voor dit onderzoek heb ik overwegend gebruik gemaakt van recente bronnen, met 

uitzondering van enkele standaardwerken of opgravingsverslagen van sites die reeds aan het 

begin van de 20ste eeuw gedocumenteerd werden. Zo bestaat de grondslag voor de 

typologische en technologische vergelijkingen van het lithisch materiaal grotendeels uit de 

classificatie en het systeem van indices dat François Bordes in de loop van de jaren 1950 en 

1960 aan de hand van enkele essentiële publicaties zoals zijn « essai des classifications des 

industries moustériennes » (Bordes 1953) en zijn « typologie du paléolithique ancien et 

moyen » (Bordes 1961) uitgewerkt heeft. Wanneer men materiaal bestudeert uit het Midden-

Paleolithicum wordt men vroeg of laat onvermijdelijk geconfronteerd met deze cruciale 

werken. De typologische classificatie en het systeem van indices zijn spijtig genoeg methodes 

waar op het eerste zicht enkel de Franse, Belgische en Nederlandse paleolithici geloof aan 

hechten. Bij de typologische beschrijving van Duitse en Engelse sites vindt het systeem van 

Bordes nagenoeg weinig of geen navolging. De analyse van sites uit West- en Centraal-

Duitsland of van de schaarse bronnen van de sites uit Groot-Brittanië werd daardoor enigzins 

bemoeilijkt, in sommige werken wordt enkel partiële of nutteloze informatie gedivulgeerd of 

laat men zelfs na te vermelden hoeveel artefacten, werktuigen, kernen...etc. geborgen werden 
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tijdens de opgravingen. Bijgevolg konden sommige sites die nochtans over een excellente 

omgevings-reconstructie en klimatologische achtergrond beschikten slechts gedeeltelijk 

opgenomen worden in de studie. Een bijkomend probleem van formele aard dat zich stelde, 

bestond uit het verzamelen van bepaalde Britse, Duitse en zelfs Franse bronnen. Britse 

bronnen in het algemeen schijnen moeilijk verkrijgbaar te zijn in Belgische, Luxemburgse en 

zelfs sommige Duitse bibliotheken. Een betreurenswaardig feit aangezien de lager gelegen 

terassen van de Thames op bepaalde locaties rijke vroege Midden-Paleolithische industriën 

heeft opgeleverd, hierbij denken we vooral aan sites als Crayford, Illford, West Thurrock, 

Stanton Harcourt, Baker’s Hole en andere (Wymer 1999, Stringer 2006). Franse en Duitse 

bronnen waren daarentegen in zekere mate gemakkelijk te bekomen, op enkele gegevens van 

sites na die tot nog toe enkel in lokale tijdschriften gepubliceerd werden, cf. Tourville-la-

Rivière en de site van La Roche Gélétan te Saint-Germain-des-Vaux (Cliquet & Lautridou 

2003, Louguet-Lefèbvre 2005). 

 

In de volgende hoofdstukken volgt eerst een duidelijke beschrijving van alle klimatologische 

fases, palynologische en paleontologische gegevens die zich in de loop van het vroege 

Midden-Paleolithicum vertoonden. Daarna worden de vindplaatsen tegen deze achtergrond 

geplaatst en de eigenschappen van hun lithische verzamelingen besproken. Aanvankelijk 

worden artefactverzamelingen die zich tijdens koude, intermediaire en warmere periodes 

afgezet hebben apart behandeld. Ze worden volledig bestudeert met het oog op de interne 

variabiliteit van het lithisch materiaal en eventuele diachrone evoluties die zouden kunnen 

plaatsvinden gedurende gelijkaardige klimatologische fases. Vervolgens worden de lithische 

industrieën zowel op vlak van lithische technologie, typologie en grondstofgebruik vergeleken 

met sites die uit volledig andere landschappelijke contexten stammen. De trends die op deze 

wijze ontdekt worden zullen tenslotte vergeleken worden met gelijktijdige sites uit de 

omliggende streken en zodoende in een breder vroeg Midden-Paleolithisch kader geplaatst 

worden. Door middel van deze uiteenzetting hoop ik een duidelijke antwoord te kunnen 

formuleren op de bovenvermelde probleemstelling.  

 

2. Chronologische situering 
 

Het Midden-Paleolithicum is de chronologische periode die tussen het Vroeg- en het Laat-

Paleolithicum gesitueerd is en zich zowel over het late midden- als het late Pleistoceen 
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verspreidt. Aan het begin van de 20ste eeuw koesterden de meeste paleolithici nog hevige 

twijfels over het bestaan en het nut van een midden-fase in de ontwikkeling van het 

Paleolithische tijdperk. De term “Midden-Paleolithicum” werd aanvankelijk vooral door 

anglo-saksische archeologen gehanteerd. Op het Europese vasteland werd de term pas 

populair rond de jaren 1950, ondere andere dankzij de toenemende invloed die François 

Bordes op het vakgebied uitoefende. Toentertijd ging men ervan uit dat lithische industrieën 

uit deze periode enerzijds gekenmerkt werden door een aanzienlijke afname in de hoeveelheid 

vuistbijlen, anderzijds door de prominente aanwezigheid van de Levallois techniek. Aan de 

hand van deze criteria werden vervolgens ook de grenzen van het Midden-Paleolithicum 

vastgelegd. De start van de fase vond na de Riss ijstijd plaats, aangezien er toen nog geen 

oudere sites gekend waren waar men levallois kernen en afslagen aangetroffen had. De 

overgang naar het Laat-Paleolithicum viel samen met de aankomst van de moderne mens in 

Europa (Gamble & Roebroeks 1999). Vandaag de dag wordt het Midden-Paleolithicum echter 

volledig anders gedefiniëerd, zowel op chronologisch als op inhoudelijk vlak. Midden-

Paleolithische industrieën worden nu gekenmerkt door hun grote hoeveelheid afslagen en op 

afslagen geproduceerde werktuigen. De voorbije decennia werd de technologische dimensie 

van de lithische verzamelingen bovendien grondiger onderzocht door middel van de 

zogenaamde “chaîne opératoire” benadering, dit heeft tot de vaststelling geleid dat deze 

afslagen aan de hand van erg diverse debitage technieken bekomen kunnen worden en dus 

niet enkel via de Levallois techniek. Het begin van het Midden-Paleolithicum wordt algemeen 

genomen aan de aanvangsfase van de Saale ijstijd gesitueerd rond 300.000 BP en het einde 

rond 30.000 BP op de overgang van de midden- naar de laat-glaciale fase van de Weichsel 

ijstijd (Gamble & Roebroeks 1999, Delagnes & Meignen 2006). Wanneer men de 

zuurstofisotopen-curve (Fig.1) raadpleegt komt dit neer op een periode waarin alle stadia 

vanaf Oxygen Isotope Stage (afgekort: OIS) 8 tot en met OIS 3 omsloten worden.  

 

Daarenboven kent het Midden-Paleolithicum ook een interne opdeling. Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen het vroege en het late Midden-Paleolithicum en de begrenzing 

tussen de twee bevindt zich op het moment wanneer Noord-Europa, na de algemeen warmere 

periode van OIS 5 opnieuw in de greep van strenge pleniglaciale omstandigheden terechtkomt 

aan de start van OIS 4 rond 75.000 BP. Deze tweedeling zou te rechtvaardigen zijn vanuit de 

vaststelling dat de archeologische gegevens vanaf dit moment sterk in kwaliteit en kwantiteit 

toenemen, door de barre omstandigheden werden de hominiden verplicht zich in mediterrane 

schuilplaatsen te verenigen waardoor langere nederzettingspatronen herkenbaar werden en in 
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sommige gevallen zelfs begravingen waargenomen werden (Gamble & Roebroeks 1999). 

Voor deze masterproef heb ik echter gebruikt gemaakt van een meer informele opdeling, de 

term vroege Midden-Paleolithicum slaat in deze thesis enkel zoals eerder vermeld op de fase 

die zich vanaf het begin van de Saale ijstijd tot en met het Eemiaan interglaciaal afspeeld. In 

deze zin stopt het vroege Midden-Paleolithicum maarliefst 40.000 jaar eerder dan in de 

officiële opvatting het geval is. Een dergelijke begrenzing valt evenwel te beargumenteren 

door het feit dat de veranderingen in nederzettingspatronen en de ongeziene toename in het 

aantal sites zich in het Noordwest-Europese gebied veel eerder manifesteren dan in Zuid-

Europa, al vanaf het einde van het Eemiaan interglaciaal om precies te zijn. De gevoelige 

toename in de frequentie van het aantal vindplaatsen na het Eemiaan leidt onder andere Alain 

Tuffreau er toe te stellen dat de rest van OIS 5 als: “l’âge d’or des Néanderthaliens” 

beschouwd kan worden (Tuffreau 2002, p. 71). Bovendien zou een grondige studie van het 

effect van de landschappelijke en klimatologische context op de lithische industrieën van zo’n 

grote hoeveelheid sites onmogelijk uit te voeren zijn in het kader van één masterproef. 

 

De chronologische fase die bijgevolg in deze studie aan bod komt vangt aan met OIS 8, rond 

300.000 BP wanneer het warme tijdperk van het Holstein interglaciaal ingeruild wordt voor 

de eerste glaciale fase van het Saale complex. Deze koude periode zet zich ongeveer voort tot 

245.000 BP wanneer de overgang naar een globaal gezien warmere fase bereikt wordt, 

namelijk OIS 7. De interne geleding van OIS 7 stelt ons echter voor problemen. In 

archeologische werken wordt er meestal slechts rekening gehouden met drie belangrijke 

onderverdelingen in OIS 7. Namelijk een eerste interstadiale fase OIS 7c tot 230.000 BP, een 

stadiale fase OIS 7b van 230.000 tot 215.000 BP en tenslotte een tweede interstadiaal, OIS 7a 

dat tot 194.000 BP stand hield. Paleoklimatologen die zich op erg gedetailleerde 

chronologische sequenties en pollencurves beroepen, stellen daarentegen dat OIS 7 een 

vijfledige opdeling kende, net als OIS 5, en zodoende opgebouwd was uit drie interstadiale en 

twee stadiale fases, respectievelijk OIS 7e, 7c, 7a en OIS 7d en 7b. De duur en structuur van 

deze meer gedetailleerde geleding is echter nog niet zo goed gedocumenteerd, maar elke 

substage zou niet veel langer dan 10.000 jaar geduurd hebben (Gamble 1999, Gamble & 

Roebroeks 1999, Forsström 2001). De tweede en laatste glaciale fase van het Saale complex 

dat op deze warmere fase volgt, ook wel eens de pleniglaciale fase van de Saale ijstijd 

genoemd, gaat van start rond 186.000 BP. Het globale volume van de ijskappen bereikt 

omstreeks 135.000 BP zijn hoogtepunt, daarna werd een geleidelijke opwarmingsperiode 

ingezet die na verloop van tijd tot het begin van het Eemiaan interglaciaal zou leiden. Met de  
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Figuur 1:  Veranderingen in het volume van de ijskappen (witte grafiek) ten opzichte van de eustatische 
zeespiegel (schaduw/grijze grafiek) zoals weergegeven wordt door de zuurstofisotopen waarden uit diepzee kern 
V19-30, gedurende de voorbije 300.000 jaar. LGM: laatste glaciale maximum 
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term “Eemiaan” werd oorspronkelijk naar de volledige fase verwezen die op de Saale ijstijd 

volgde en aan de Weichsel ijstijd voorafging. Nu weet men dat de interglaciale condities 

kenmerkend voor het Eemiaan slechts gedurende de eerste 10 à 15.000 jaar van deze fase 

heersten. Het Eemiaan vertegenwoordigde bijgevolg de continentale equivalent van OIS 5e, 

het Eemiaan sensu stricto (s.s.), en niet zoals eerder gedacht werd heel de OIS 5 substage, ook 

wel het Eemiaan sensu lato (s.l.) genoemd.  

 

De overgang van OIS 6 naar OIS 5e valt tevens samen met de overgang van het midden naar 

het late Pleistoceen. De begrenzing van deze gebeurtenis werd door leden van het SPECMAP 

project op 128.000 BP bevestigd (Gamble 1999, Kukla et al. 2002, Gibbard & Van 

Kolfschoten 2004, Kukla 2005). Toch bestaat er ook grote onenigheid over het aanvangspunt 

van het laatste interglaciaal. Meerdere parameters uit paleoklimatologische studies van 

bijvoorbeeld de “Vostok Ice Core” te Antarctica, de kalksteen formaties van de Devils Hole 

grot in Nevada en de Nederlandse meer sedimenten uit het bekken van Amsterdam wijzen 

erop dat de hedendaagse klimatologische waarden al omstreeks 132.000 BP bereikt werden 

(Winograd et al. 1997, Kukla et al. 2002, Tzedakis 2003, Beets, Beets & Cleveringa 2005). 

Om het verhaal nog complexer te maken heeft recent onderzoek te Veldwezelt-Hezerwater 

overigens aangetoond dat er nog een klimaatsschommeling optrad voor de reële aanvang van 

het Eemiaan interglaciaal, omtrent 133.000 BP. Het betreft de zogenaamde “Zeifen-Kattegat 

Climate Oscillation”, opgemaakt uit het Zeifen interstadiaal en het Kattegat stadiaal. Dit 

fenomeen wordt gelijkgesteld met het “MIS 6.01 event” dat zowel in de zuurstofisotopen-

curve als in terrestrische sedimenten van zowat 24 verschillende sites herkend werd, 

waaronder ook de site van de Grande Pile in de Vogezen (Kukla et al. 2002, Bringmans 

2007). De vroegere start van de opwarming die uiteindelijk naar het Eemiaan zou leiden, 

zoals vastgesteld in ondere andere de Devils Hole grot kan misschien gecorreleerd worden 

met het Zeifen interstadiaal aangezien bewezen is dat deze laatste een globale impact had op 

het paleoklimaat (Bringmans 2007) en dus niet aan regionale verschillen in het ritme van de 

opwarming te wijten is, zoals door sommigen geopperd wordt (Forsström 2001).  

 

Het einde van het Eemiaan stemt overeen met de overgang van interglaciale naar stadiale 

omstandigheden in Noordwest-Europa. Op basis van biostratigrafische parameters werd deze 

tweede afbakening rond 115.000 BP gesitueerd, door het verdwijnen van de pollen van 

warmtelievende boomsoorten ten voordele van de pollen van open omgevingen in de 

stratigrafische profielen (Kukla et al. 2002, Tzedakis 2003). Het einde van het Eemiaan 
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vertegenwoordigt tegelijkertijd het einde van de chronologische indeling die in deze 

vergelijkende studie gehanteerd wordt,  een tijdskader dat in het totaal grosso modo 185.000 

jaar bestrijkt.  

 

Figuur 2: Regionale opdeling van Europa 
 

3. Geografische situering: het regionale model 
  

 

De vindplaatsen die in de eerste plaats bestudeerd werden stammen allen uit de 

Noordwestelijke regio van het Europese continent. Deze ruimte wordt in overkoepelende 

studies betreffende het vroege Midden-Paleolithicum vaak op erg uiteenlopende wijze 

afgebakend. Enerzijds zijn er paleolithici die de begrenzing erg ruim inschatten en onder 

Noordwest-Europa een regio verstaan die zich in het Oosten tot en met Centraal-Duitsland 

uitstrekt en in het Zuiden ofwel slechts tot de vallei van de Somme, ofwel tot ongeveer ter 

hoogte van de valleien van de Loire en de Seine (Van Kolfschoten 1995, Roebroeks & 

Tuffreau 1999). Anderzijds zijn er paleolithici die het Noordwest-Europese gebied misschien 

wat te eng invullen (Fig.2) en bijvoorbeeld het Rijnbekken buiten beschouwing laten in hun 
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overzicht (Gamble 1999). In deze thesis bestaat het studiegebied uit de zone die in het Oosten 

begrensd wordt door de Rijnvallei en in het Zuiden door de West-Oost as die door de Loire en 

de uitlopers van de Seine gevormd wordt. Op die wijze omvat Noordwest-Europa het gebied 

dat zich over de huidige landen Ierland, Groot-Brittannië, België, Nederland, Luxemburg, 

Noord-Frankrijk en Noordwest-Duitsland ontplooit. 

 

Niettegenstaande het feit dat Noordwest-Europa op het eerste zicht slechts een beperkt 

geografisch gebied lijkt, biedt een regionale benadering grote voordelen voor een 

comparatieve analyse (Mellars 1996, Gamble 1999). Door de geringe topografische 

verschillen die optreden in Noordwest-Europa kan men veronderstellen dat sites uit dezelfde 

geochronologische fase van het verleden onder gelijkaardige klimatologische omstandigheden 

tot stand kwamen. Aangezien het klimaat een grote invloed uitoefent op de aard van de 

vegetatie en bijgevolg ook op de dierlijke bevolking van een bepaalde regio, kan het 

studiegebied moeilijk uitgebreid worden met sites uit omliggende regio’s zoals Centraal-

Europa of Zuid-Frankrijk, waar het klimaat respectievelijk meer continentaal en mediterraan 

was (Louguet-Lefèbvre 2005).  

 

De gedocumenteerde vindplaatsen bevinden zich grotendeels langs de voornaamste 

waterwegen van het gebied. Vooral in de valleien van de Thames, de Somme, de Maas, de 

Rijn en hun zijtakken werden er een aanzienlijke hoeveelheid vroege Midden-Paleolithische 

contexten gelokaliseerd. In de meeste gevallen gaat het om openlucht-contexten die ofwel in 

fluviatiele context, zoals onder andere Biache St-Vaast en Maastricht-Belvédère, ofwel in 

door eolische activiteit aangevoerde loess-sedimenten aangetroffen werden, zoals 

Rheindahlen, Ariendorf en de Duitse vulkaankrater sites van het Neuwied Basin. Daarnaast 

werden er ook enkele sites in grotcontexten en in head-sedimenten ontdekt, voorbeelden van 

sites uit dergelijke sedimentologische contexten zijn respectievelijk Sclayn “grotte Scladina”, 

Pontnewydd Cave en La Cotte de Saint-Brelade (Roebroeks & Tuffreau 1999). Na de 

vergelijkende studie van vindplaatsen uit Noordwest-Europa, zullen de daaruitvolgende 

bevindingen getoetst worden aan een bredere geografische context. Daarvoor zullen 

aanvullende sites uit de omliggende Centraal-Duitse regio behandelt worden. Het gaat om 

sites die over uitstekende bewaringsomstandigheden beschikken voor zowel plantaardig als 

dierlijk materiaal en hetzij in lacustriene, hetzij in travertijn sedimenten gepreserveerd waren. 

Bij deze geografische uitbreiding zal natuurlijk rekening gehouden worden met de gevaren 

van zo’n inter-regionale vergelijking en de eventuele verschillen in de samenstelling van de 
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vegetatie en de fauna die ten gevolge van het meer continentale klimaat in Centraal-Duitsland 

zouden kunnen optreden. 

 

 

4. Klimaat, vegetatie en fauna in het vroege Midden-Paleolithicum 
 
Vroeger hadden paleoklimatologen de gewoonte klimatologische reconstructies van het late 

midden- en het late Pleistoceen af te leiden van terrestrische sedimenten. Aangezien 

sedimenten alleen geen ondubbelzinnige weergave van het heersende klimaat vertonen en 

bovendien enkel ten gevolge van lokale en regionale klimatologische omstandigheden tot 

stand komen, zijn paleoklimatologen vandaag de dag overgeschakeld op allerhande methodes 

die een veel fijnere resolutie bieden voor de globale reconstructie van het paleoklimaat. Eén 

van deze methodes bestaat uit het opstellen van zuurstof isotopen curves aan de hand van 

diepzee boringen in de atlantische en stille oceaan. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat het 

zuurstof isotopen gehalte van kalkrijke foraminiferen, coccolieten en diatomeën die zich in de 

verschillende lagen van de boorstalen bevinden, in directe verhouding staat tot het zeeniveau 

en de hoeveelheid ijs van de ijskappen. Verder bestaan er nog heel wat andere manieren om 

gedetailleerde klimaatscurves te bekomen. Boringen in de ijskappen te Groenland in het kader 

van het “GRIP-core” project, het boorproject van de “Vostok ice core” te Antarctica en de 

grotformaties van de Devils Hole grot te Nevada leverden bijvoorbeeld ook allemaal 

gedetailleerde klimaatssequenties op (Winograd et al. 1997, Petit et al 1999, Gibbard & Van 

Kolfschoten 2004).  

 

Paleolithische sites kunnen op basis van hun sedimentologische contexten, chrono-

stratigrafische en biostratigrafische data binnen dit paleoklimatologisch kader geplaatst 

worden. De vegetatie of de plantaardige begroeiing van een regio maar ook het voorkomen 

van verscheidene diersoorten is sterk afhankelijk van de klimatologische achtergrond waarin 

een vroege Midden-Paleolithische site zich gevormd heeft. Omgekeerd leveren 

landschappelijke reconstructies en het dierlijke spectrum ook indicaties betreffende de 

klimatologische context van archeologische sites. Landschappelijke reconstructies kunnen op 

verscheidene manieren bekomen worden. Paleologische en anthracologische gegevens kunnen 

samen met studies van de micro- en malacofauna in zekere mate weergeven hoe de directe 

omgeving van een site er uitzag. De macrofauna schetst eerder een beeld van de bredere 
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biotoop waarvan de site deel uitmaakte (Van Kolfschoten 1995, Von Koenigswald 2002, 

Louguet-Lefèbvre 2005).  

 
 
        4.1. Klimaat en vegetatie van de koude periodes 
 
De koude periodes van het vroege Midden-Paleolithicum komen overeen met de glaciale en 

stadiale fases van de Saale ijstijd, zijnde OIS 8, OIS 7d, OIS 7b, en OIS 6. Een glaciale fase 

wordt volgens Gibbard en Van Kolfschoten gedefiniëerd als: “a climatic episode during 

which extensive glaciers developed, attained a maximum extent, and receded”, en een stadiale 

fase als: “a climatic episode, representing a subdivision of a glaciation, during which a 

secondary advance of glaciers took place” (Gibbard & Van Kolfschoten 2004, blz.447). De 

termen glaciaal en stadiaal worden hier samen onder de noemer koude periodes geplaatst 

omwille van het feit dat het klimaat gedurende het merendeel van deze periodes eerder koud 

dan “glaciaal” van karakter was. Sommige studies wijzen er zelfs op dat het klimaat tijdens 

het Pleistoceen gedurende zo’n 75 % van het totale tijdperk gematigd koud tot koud was en 

dat extreme omstandigheden die tijdens glaciale en interglaciale fasen bereikt werden, 

gezamenlijk slechts 25 % van deze tijdspanne zouden opmaken (Van Kolfschoten 1995, 

Gibbard & Van Kolfschoten 2004, Louguet-Lefèbvre 2005).  

 

In het paleoklimatologische vakgebied geldt merkwaardig genoeg hetzelfde probleem als bij 

paleolithisch onderzoek, hoe verder men teruggaat in de tijd, hoe minder verfijnd de kennis 

van het klimaat en de landschappelijk omgeving wordt. Toch beschikken we over enkele 

algemeen geldende waarheden wanneer het op het klimaat van koude periodes aankomt. 

Klimatologische veranderingen worden rechstreeks veroorzaakt door cyclische veranderingen 

in de orbitale koers van de aarde rond de zon, die een toename of afname in zonne-radiatie 

teweegbrengen. Koude periodes worden ingeleid door een gevoelige afname in zonne-

radiatie, wat de groei van het ijsvolume van de ijskappen en de daaraan gerelateerde daling 

van de zeespiegel veroorzaakt (Gibbard & Van Kolfschoten 2004). Wanneer deze zeespiegel 

dalingen zich in een korte tijd spectaculair uitbreiden, dan spreekt men van zogenaamde ice 

steps.  Tijdens de Saale ijstijd zijn dergelijke ice steps voorgekomen aan het begin van OIS 8, 

bij de overgang van interglaciale naar vroeg-glaciale condities en nogmaals aan het begin van 

OIS 6, bij de overgang van vroeg-glaciale naar pleniglaciale condities. Hieruit kan men 

bovendien afleiden dat er ten tijde van OIS 8 en de koude fasen van OIS 7 een minder strenge 

glaciatie plaats gevonden had dan tijdens OIS 6 (Kukla 2005). De zeespiegel bevond zich 
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tijdens deze koude periodes gemiddeld 120 meter lager dan vandaag, waardoor vanaf het 

begin van OIS 8 een uitgestrekte vlakte ontstond die het Europese vasteland met de Britse 

eilanden verbond. Deze landbrug werd in stand gehouden tot er zich aan het einde van OIS 6 

een vlugge terugkeer naar interglaciale condities voltrok. De Saale ijstijd wordt gekenmerkt 

door een langere en een meer stabiele periode van kou die culmineerde tijdens de Drenthe en 

Warthe stadia waarin de ijskappen hun maximale extensie bereikten. Volgens gegevens uit het 

GRIP-core project zouden tijdens de volgende ijstijd, het Weichseliaan, echter nog koudere 

temperaturen bereikt zijn, hoewel dit schijnbaar tegengesproken wordt door het feit dat de 

Saale grondmorenen op een erg strenge glaciatie wijzen. Laatsgenoemde grondmorenen 

behoorden tot de meest extensieve van het hele Pleistoceen en strekten zich enkele graden 

meer naar het Zuiden uit dan die van OIS 2, de pleniglaciale fase van het Weichseliaan (Van 

Andel & Tzedakis 1996, Gamble 1999, Forsström 2001). De glaciale maxima van OIS 8 en 

OIS 6, werden net als voor alle andere koude periodes, vastgesteld in de allerlaatste fase of 

tijdens de “terminatie” van de ijstijden, vlak voor de vlugge terugkeer naar interglaciale 

omstandigheden ingezet werd (Petit et al. 1999, Gamble 1999).  

 

Welke weerslag hadden deze klimatologische factoren nu op de vegetatieve begroeiing in 

Noordwest-Europa tijdens deze koude periodes? Pollensequenties duiden erop dat de pollen 

van bomen sterk fluctuerend voorkwamen tijdens vroeg-glaciale fases. Dit betekent dat er in 

zekere mate een mozaïek landschap in stand gehouden werd, waarin open steppes afgewisseld 

werden met hier en daar enkele boreale bossen, hoofdzakelijk samengesteld uit Betula (berk) 

en Pinus (den). Hoe meer de temperatuur daalt, hoe minder het aandeel van bomen voorkomt 

in de pollenstalen. Tijdens volwaardig glaciale fases, konden de pollen van allerlei 

grasachtige soorten meer dan 60 % van het pollenspectrum bedragen. Het landschap  

veranderde bijgevolg in een barre en vrijwel boomloze vlakte (Fig.3). Net ten Zuiden van de 

Scandinavische ijskappen en de ijskappen van de Britse eilanden werd er een dorre 

poelwoestijn gevormd waarin erosie vrij spel had en voor de afzetting van dikke paketten 

loess zorgde. Een toendra/steppe landschap met discontinue plantengroei voornamelijk 

bestaande uit Poaceae (grassen), Artemisia (alsem), Chenopodiaceae (ganzenvoet) en 

Cyperaceae (cypergrassen) spreidde zich vervolgens tussen deze poolwoestijn en de Alpen 

uit. De toendra landschappen ontstonden in de laagvlakten die in de zomer erg vochtig waren 

door het dooien van de permafrost bodems, de steppe gebieden daarentegen ontwikkelden 

zich op beter gedraineerde en hoger gelegen vlaktes (Van Andel & Tzedakis 1996, Gamble 

1999, Cheddadi et al. 2005). In dit boomloze landschap ontwikkelen zich in tegenstelling tot 
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de mooie meanderende rivieren die gekend zijn van interglaciale periodes, anastomoserende 

of “vlechtende” rivierstelsels waarbij de bedding van de rivier bestaat uit meerdere ondiepe 

geulen die in een wirwar en aan hoge snelheid stroomafwaarts lopen en daarbij een grote 

erosieve activiteit teweeg brengen (Louguet-Lefèbvre 2005). 

 

 

 

Figuur 3: Reconstructie van de landschappelijke kenmerken van Noordwest-Europa rond 150.000 BP, tijdens 

het glaciaal maximum van de Saale ijstijd 

 
. 

 

Dit toendra/steppe landschap wordt vaak vergeleken met de hedendaagse arctische toendra. 

Beide omgevingen worden gekenmerkt door hun koude klimaat en boomloze horizonten, 

maar afgezien daarvan zijn er in feite meer verschillen dan gelijkenissen te bespeuren. De 
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meer zuidelijke ligging van de Pleistocene toendra/steppe ten opzichte van de arctische 

toendra ligt aan de oorsprong van deze verschillen. Door de hogere dagelijkse insolatie 

groeiden er namelijk veel meer voedselrijke plantensoorten in de Pleistocene toendra/steppe. 

Bovendien was de variatie tussen dag en nacht temperaturen en tussen het zomer en winter 

seizoen vermoedelijk ook veel groter dan in de arctische toendra. Deze grote verscheidenheid 

in planten en dagelijkse temperatuur scheen daarenboven erg aantrekkelijk te zijn voor een 

breed dierlijk spectrum, samengesteld uit soorten die op het eerste zicht en naar hedendaagse 

normen onmogelijk in dezelfde biotoop zouden kunnen leven. De combinatie van deze 

factoren droeg bij tot het ontstaan van een uniek milieu dat gekenmerkt werd door een zeer 

grote biodiversiteit. De toendra/steppe staat overigens beter gekend als de mammoetsteppe, 

aangezien de mammoet als de belangrijkste dierlijke exponent van deze omgeving gezien 

wordt. Hoewel er vandaag de dag geen enkele equivalent meer bestaat voor een dergelijk 

mozaïek landschap, wordt er verondersteld dat de mammoetsteppe zich tijdens de koude 

periodes van het Pleistoceen over uitgestrekte gebieden van Eurazië ontplooide (Von 

Koenigswald 2002, Louguet-Lefèbvre 2005). 

 

 
     4.2. Fauna tijdens de  koude periodes: bewoners van de mammoetsteppe 
 
Fauna verzamelingen uit koude periodes van het vroege Midden-Paleolithicum worden 

vanzelfsprekend niet alleen door de aanwezigheid van Mammuthus primigenius (wolharige 

mammoet) gekenmerkt. Coelodonta antiquitatis (wolharige neushoorn) spreekt al evenzeer 

tot de verbeelding en is eveneens een goede indicator voor het herkennen van dierlijke 

assemblages die uit de mammoetsteppe stammen. Diersoorten als Rangifer tarandus (rendier), 

Bison priscus (steppe bizon), Dicerorhinus hemitoechus (steppe neushoorn) en verscheidene 

paardachtigen zoals Equus ferus (wilde paard) en Equus hydruntinus (Europese ezel) zijn  niet 

weg te denken uit dit Mammuthus/Coelodonta fauna complex, omwille van het feit dat ze 

voor hun diëet vooral op grasachtigen aangewezen zijn. Andere grote diersoorten die typerend 

zijn voor een koud klimaat en open toendra/steppe landschappen zijn Alces alces (eland), de 

minder vaak voorkomende Ovibus moschatus (muskusos) en tenslotte de carnivoren Alopex 

lagopus (poolvos) en Gulo gulo (veelvraat) (Van Kolfschoten 1995, Gamble 1999, Von 

Koenigswald 2002, Louguet-Lefebvre 2005). Daarnaast werd de mammoetsteppe ook bevolkt 

door diverse kleine zoogdieren zoals Cricetus cricetus (hamster), Spermophilus undulatus 

(grondeekhoorn), Sorex miniatissimus (kleine dwergspitsmuis), Microtus gregalis (toendra 

woelmuis), Clethrionymus rutilus (kleine rode woelmuis) en verscheidene soorten lemmingen 
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zoals Dicrostonyx torquatus, Dicrostonyx gulielmi, Lemmus lemmus, Lemmus schisticolor, en 

Lagurus lagurus (Van Kolfschoten 1995, Roebroeks & Tuffreau 1999). Het dierlijk spectrum 

wordt tenslotte vervolledigd door een groep ecologisch flexibele diersoorten die in sterk 

uiteenlopende biotopen wisten te overleven en derhalve regelmatig in de fauna assemblages 

van zowel interglaciale als glaciale contexten opduiken. De herbivoren Cervus elaphus 

(edelhert), Megaloceros giganteus (reuzenhert), Ursus spelaeus (holenbeer) en de eerder 

vermelde paardachtigen en Dicerorhinus hemitoechus maken deel uit van deze groep, alsook 

de meeste carnivoren zoals Canis Lupus (wolf), Panthera leo spelaea (holenleeuw) en 

Crocuta crocuta spelaea (holenhyena) (Van Kolfschoten 1995, Von Koenigswald 2002).  

 

Het lijkt misschien onwaarschijnlijk dat diersoorten als Panthera leo spelaea en Crocuta 

crocuta spelaea die we vandaag de dag eerder met een Afrikaans savanne landschap 

associëren terzelfdertijd en in dezelfde biotoop wisten te overleven als diersoorten met een 

uitgesproken voorkeur voor glaciale toendra landschappen zoals Rangifer tarandus en 

Coelodonta antiquitatis. Archeologische sites hebben hiervoor echter onweerlegbare bewijzen 

geleverd. De vroegst gedateerde site waar bijvoorbeeld een duidelijke mammoetsteppe fauna 

herkend werd is de Duitse site Ariendorf 1. Daar werden dierlijke restanten teruggevonden 

van Mammuthus primigenius, Coelodonta antiquitatis, Rangifer tarandus, Dicrostonyx 

torquatus, Lemmus lemmus, Spermophilus Undulatus en Cricetus cricetus binnen dezelfde 

vondstlaag (Turner 1998a, Turner 1998b, Roebroeks & Tuffreau 1999). Daarenboven werden 

er op de vindplaats Bottrop uit het Emschertal in Duitsland, in een vondsthorizont daterend uit 

35.000 BP, pootafdrukken aangetroffen van Canis lupus, Panthera leo spelaea, Rangifer 

tarandus, Equus sp., Bos primigenius en/of Bison priscus. Deze pootafdrukken werden in een 

natte sliblaag achter gelaten, die met zand overdekt werd vooraleer de sporen opnieuw 

uitgewist konden worden. Daarom verondersteld men dat de episode die zich hier afspeelde 

maximum enkele dagen in beslag nam. Het is des te meer verwonderlijk dat zoveel leden van 

de Mammoetsteppe fauna zich op zo’n korte tijd op identiek dezelfde plaats begaven (Von 

Koenigswald 2002). 

 

De biotopen waarin de dieren tijdens het Pleistoceen leefden werden enerzijds afgeleid van 

hun huidige geografische spreiding en de huidige landschappelijke omgevingen waarin deze 

dieren zich bevinden. Anderzijds werden ze voor uitgestorven diersoorten zoals Mammuthus 

primigenius, Coelodonta antiquitatis, Pantera leo spelaea en andere, bepaald aan de hand van 

paleologisch onderzoek en de andere flora en fauna elementen waarmee ze geassocieerd 
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werden in botverzamelingen. Toch treden er enkele problemen op waarmee rekening 

gehouden moet worden wanneer men een landschappelijke reconstructie op basis van dierlijke 

botverzamelingen samenstelt. Sommige dieren beschikken over de capaciteit zich aan allerlei 

nieuwe omgevingen te adapteren doorheen de tijd. Hoewel sommige diersoorten bijvoorbeeld 

vandaag de dag beperkt zijn tot biotopen waarin een specifiek klimaat of vegetatie heerst, wil 

dit bijgevolg niet zeggen dat ze dit tijdens het Pleistoceen ook waren. Voor Cervus elaphus en 

Equus sp. werd bijvoorbeeld aangetoond op basis van archeologische contexten en door 

middel van stabiele isotopen analyse dat hun hedendaagse beperking tot respectievelijk enkel 

gemengde boslandschappen en enkel open steppe landschappen onnatuurlijk is. Tijdens het 

midden en late-Pleistoceen wisten beide soorten zich aan een veelheid van vegetatie types en 

klimatologische factoren aan te passen (Van Kolfschoten 1995, Bocherens et al. 2005). Een 

ander probleem wordt veroorzaakt door allerhande tafonomische processen die de 

accumulatie van dierlijk botmateriaal kunnen teweegbrengen en op die manier een vertekend 

beeld geven van de fauna die ten tijde van de occupatie van de site in de directe omgeving 

leefde. (Van Kolfschoten 1995). Het voorkomen van één van de opgesomde diersoorten is dus 

niet voldoende om met zekerheid te kunnen stellen dat de archeologische site tijdens een 

koude periode bewoond was. Om een betrouwbare omgevingsreconstructie te bekomen moet 

men dus kunnen terugvallen op een accumulatie van botmateriaal waarvan de meeste 

diersoorten in een gelijkaardige klimatologische en landschappelijke richting wijzen.  

 
 
     4.3. Klimaat en vegetatie van de warme periodes 
 
De interstadialen van OIS 7, met name OIS 7e, OIS 7c en OIS 7a en het Eemiaan 

interglaciaal, OIS 5e, vertegenwoordigen de warme periodes van het vroege Midden-

Paleolithicum. Warme periodes worden niet zoals koude periodes op geologische, maar op 

paleologische gronden gedefiniëerd. In navolging van de definitie die door Jessen en Milthers 

voorgesteld werd in 1928, wordt een interglaciaal nu nog steeds als: “a period with a 

vegetational and hence climatic evolution similar to that of the Holocene” beschouwd 

(Roebroeks et al. 1992). Interstadialen zijn daarentegen periodes die ofwel te kort ofwel te 

koud waren om de expansie van warmtelievende plantensoorten en de ontwikkeling van een 

volwaardig gemengd loofwoud toe te laten ( Roebroeks et al. 1992, Gibbard & Van 

Kolfschoten 2004). In de paleoklimatologie is er de afgelopen decennia enorm veel aandacht 

besteed aan het documenteren van de klimatologische kenmerken van de warme periodes van 

het Pleistoceen, vanuit de optiek dat dit zou helpen om de achterliggende processen van 
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hedendaagse klimatologische fenomen zoals het smelten van de ijskappen en de globale 

opwarming van de aarde te verklaren. Daardoor beschikken we voor de beschrijving van het 

klimaat en de vegetatie van de interstadiale en interglaciale fases van het Midden-

Paleolithicum over veel meer gedetailleerde gegevens dan voor de koude periodes. 

 

4.3.1 Interstadiaal (OIS 7e, OIS 7c, OIS 7c)  vs. Interglaciaal klimaat (OIS 5e) 

Orbitale veranderingen in de koers van de aarde rond de zon zijn zoals bovenvermeld 

rechststreeks verantwoordelijk voor de overgang van glaciale naar interglaciale of 

interstadiale fases en vice versa. Door die veranderingen wordt het continent na een vaak 

langdurige koude periode opnieuw blootgesteld aan een toegenomen zonne-radiatie, die een 

afbouw van het globale ijsvolume van de ijskappen teweeg brengt en een daarmee gepaard 

gaande eustatische zeespiegel stijging. Op die wijze werd er voor het eerst binnen het kader 

van het vroege Midden-Paleolithicum een opwarming ingezet aan het einde van OIS 8, die 

zou leiden tot de algemeen warmere fase OIS 7 waarin drie interstadialen voorkwamen. 

Interstadiale fases worden gekenmerkt door het feit dat noch het klimaat, noch de vegetatie 

het hedendaagse niveau bereikten. Dit verschil in intensiteit van de opwarming wordt 

veroorzaakt door het feit dat OIS 7 volgde op de vroeg-glaciale periode van de Saale ijstijd 

OIS 8, waarin de glaciatie minder streng en de opbouw van de ijskappen nog niet zo ver 

gevorderd was. Er werd bovendien vastgesteld dat warme periodes die volgen op minder 

strenge glaciaties doorheen het Pleistoceen meestal van interstadiaal karakter zijn en nooit tot 

intensieve opwarmingen leiden. Dit gebeurt enkel na het bereiken van pleniglaciale 

omstandigheden, wanneer de ijskappen hun maximale expansie bereikt hebben, zoals het 

geval was na OIS 6 en OIS 2 (Forsström 2001). OIS 7e, OIS 7c en OIS 7a wijken in de eerste 

plaats af door hun iets kortere duur. Ze duurden gemiddeld zo’n 7 à 12.000 jaar. Ten tweede 

werden er lagere pieken van zonne-radiatie gehaltes vastgesteld in de SPECMAP 

zuurstofisotopen-curve voor alledrie de fasen. Het beste bewijs voor de minder intensieve 

opwarming die plaatsgegrepen had tijdens deze interstadialen wordt echter geleverd door het 

feit dat er ten gevolge van de minder hoge zonne-radiatie een groter ijsvolume behouden bleef 

in de Noordelijke hemisfeer. Hieruit volgt logischerwijs dat ook de zeespiegel stijging vrij 

beperkt bleef (Winograd et al. 1997, Petit et al. 1999, Forsström 2001). In de bronnen worden 

dergelijke interstadiale fases overigens soms als “interglacialen met een lage zeespiegel” 

omschreven. In Noordwest-Europa vertaalden deze klimatologische factoren zich in een 

continentaler klimaat met een lagere gemiddelde temperatuur dan tijdens het Eemiaan 

interglaciaal of het Holoceen (Roebroeks et al. 1992, Forsström 2001). 
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Ten tijde van het Eemiaan interglaciaal vond er een opwarming van een geheel andere orde 

plaats. Het Klimatologisch optimum werd reeds in de eerste fases van het interglaciaal 

vastgesteld. Zo hadden zowel de temperatuur alsook de eustatische zeespiegel het 

hedendaagse niveau bereikt rond 130.000. De zeespiegel bleef daarna nog stijgen tot 

omstreeks 125.000 BP, zodat het zee-niveau tijdens het Eemiaan gemiddeld 2 à 12 meter 

hoger zou komen te liggen dan vandaag het geval is (Van Andel & Tzedakis 1996, Kukla et 

al. 2002, Beets et al. 2006). Deze zeespiegelstijging bracht heel wat verandering teweeg in het 

toenmalige landschap. De grote vlakte die zich als landbrug tussen het Europese vasteland en 

de Britse eilanden uitgestrekt had werd nu opgevuld door het Noordzee Kanaal en de 

Europese kustlijnen kenden waarschijnlijk ongeveer dezelfde aflijning als nu, Scandinavië 

uitgezonderd. Door de grote expansie van de Eemiaan zee zou er vermoedelijk een zeeweg 

ontstaan zijn die de Noordzee met de Baltische Zee, de Witte Zee en  de Barents Zee verbond, 

waardoor Scandinavië een eilandstatus toegewezen kreeg. De zeeweg zorgde er voor dat de 

warme atlantische stroming heel de Noord-Europese regio van een mild, oceanisch klimaat 

voorzag (Van Andel & Tzedakis 1996, Roebroeks & Speleers 2002, Turner 2003). Het hoge 

zee-niveau vormt het bewijs voor een nog sterker gereduceerd ijsvolume dan vandaag, 

misschien veroorzaakt door het smelten van delen van de Canadese, Groenlandse en West-

Antarctische ijskappen. De temperatuur van het wateroppervlak in Noord-Europese zeeën was 

ongeveer gelijk aan de huidige temperatuur, met uitzondering van de Noorse Zee natuurlijk 

die aanzienlijk warmer geworden was. De globale landtemperatuur bereikte ook ongeveer 

dezelfde normen als vandaag en kon zelfs gemiddeld tot 3° C warmer zijn. Ook de pollen van 

warmtelievende taxa en macroscopische plantenresten suggereren dat het continentale klimaat 

tijdens het Eemiaan hoger lag dan het ooit tijdens het Holoceen het geval geweest is tot nu 

toe. Naar aanleiding van nieuwe orbitale veranderingen werd een graduele afname in zomer 

insolatie waargenomen vanaf 120.000 BP. De temperatuur daalde overeenkomstig en de 

terugkeer naar glaciale condities werd tenslotte ingeluid door een toename in het globale 

ijsvolume vanaf 116.000 BP (Van Andel & Tzedakis 1996, Kukla et al. 2002, Tzedakis 2003).  

 

 
4.3.2 Interstadiale en Interglaciale vegetatie dynamiek 

De reconstructie van de vegetatie tijdens warme periodes in Noordwest-Europa is quasi 

volledig gebaseerd op pollen analytische studies. Daaruit blijkt dat er in tegenstelling tot bij 

klimatologische studies, slechts weinig verschillen waargenomen kunnen worden in de 
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vegetatie dynamieken die zich tijdens de interstadialen van OIS 7 en tijdens het Eemiaan 

interglaciaal, OIS 5e, aftekenden. Na elke glaciale fase vond er ten gevolge van de 

klimaatsverbetering eerst een rekolonisatie van boreale wouden in Noordwest-Europa plaats, 

hoofdzakelijk samengesteld uit Pinus (den), Picea (spar) en Betula (berk). Het klimatologisch 

optimum van de warme periode werd vervolgens gemarkeerd door de fase waarin deze 

pionierwouden vervangen werden door een volwaardig quercetum mixtum woud. Een 

gemengd loofwoud samengesteld uit soorten als Quercus (eik), Corylus (hazelaar), Alnus 

(els), Tilia (linde), Fraxinus (es), Taxus (taxus) en Ulmus (iep). Vervolgens namen deze 

boomsoorten af ten voordele van Carpinus (haagbeuk), Abies (zilverspar) en Fagus (beuk). 

Dit gebeurde aan het einde van het klimatologisch optimum. Tenslotte werd het aandeel van 

de loofbomen tot minder dan 5 % gereduceerd in het pollenspectrum en kregen naaldbomen 

opnieuw de overhand. Het einde van een interstadiale of een interglaciale periode wordt door 

palynologen vastgelegd op het moment dat boslandschappen door open vlaktes vervangen 

worden en de pollen van bomen minder dan vijftig procent van het totale pollen spectrum 

bedragen. Het is zeer opmerkelijk dat deze vegetatie-opvolging ongeveer voor alle warme 

periodes van het Pleistoceen waargenomen werd, hoewel sommige periodes een veel kortere 

of langere duur hadden dan andere (Kukla et al. 2002, Turner 2003, Cheddaddi et al. 2005).  

 

 

Figuur 4: Typische Eemiaan vegetatie succesie 
 

De sequentie waarin de verschillende boomsoorten zich vanaf het prille begin van het 

Eemiaan interglaciaal uit hun glaciale schuilplaatsen in Zuid-Europa, richting Noordwest-

Europa begaven, is tot in de kleinste details gekend. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

zes verschillende pollenzones (Fig.4), zones E1 tot en met E6. De pollenzonatie start met zone 

Pollen zone                                           Kenmerken 
E6 Virtuele verdwijnen van alle warmtelievende boomsoorten, opkomen van dwergstruiken 

E5 Expansie van Carpinus over heel de regio, gevolgd door de expansie van Abies en Picea 

E4     Quercus gedeeltelijk vervangen door grote expansie Corylus, gevolgd door regionale    expansie van 
Taxus en Tilia.   

E3     Betula-Pinus woud vervangen door Quercus 

E2     Expansie van Pinus en tot stand komen van Pinus-Betula wouden 

E1     Expansie van Betula en scherpe terugval van plantensoorten uit open omgevingen 
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E1, waarin de expansie van de pollen van Betula en de scherpe terugval van open steppe 

grassen en kruiden aangetoond werd. Vanaf pollenzone E2 kwam Pinus op tot het zelfs de 

dominante boomsoort werd in het Pinus-Betula woud. Dit woud werd door een quercetum 

mixtum woud bestaande uit Quercus, Ulmus en Fraxinus vervangen ten tijde van pollenzone 

E3. In de daaropvolgende zone E4 werd Quercus gedeeltelijk vervangen door de 

opeenvolgende expansies van Corylus, Taxus en Tilia en gedurende pollenzone E5 werden 

deze soorten op hun beurt teruggedrongen door de opkomst van Carpinus, Abies en Picea. De 

laatste pollen one, E6, wordt gekenmerkt door het bijna volledig verdwijnen van taxa die 

onder gematigde omstandigheden gedijen ten voordele van de boreale soorten Pinus, Betula 

en Picea, die ook al tijdens de eerste twee pollenzones dominant waren. De terugkeer naar 

glaciale condities wordt in de pollencurves gesitueerd op het moment dat de pollen van 

allerlei Poaceae, Chenopodiaceae, Artemisia en Cyperaceae opnieuw op de voorgrond 

komen. Dankzij het oceanische klimaat dat in heel Noordwest- en Noordcentraal-Europa 

heerste tijdens het Eemiaan, verliep deze vegetatie successie grotendeels synchroon en was er 

in zekere mate sprake van een uniforme plantbegroeiing voor de beide regio’s . Dit komt ook 

tot uiting in de verschillende lange pollen sequenties die gekend zijn uit Noordwest- en 

Noordcentraal Europa, zoals die van “La Grande Pile” in de Vogezen en die van de “Ribains 

maar” in het Centraal Massief in Frankrijk (Roebroeks et al. 1992, Van Andel & Tzedakis 

1996, Kukla et al. 2002, Turner 2003).  

 
Ondanks de algemene gelijkenissen in de vegetatie ontwikkelingen tussen de warme periodes 

van het Pleistoceen, blijkt dat er toch enkele kleine verschillen op te merken zijn tussen de 

interstadialen van OIS 7, zowel onderling als in vergelijking met het Eemiaan interglaciaal. 

Dit is vooral te wijten aan het variabel karakter van Carpinus, Abies en Fagus, die in 

tegenstelling tot Quercus, Ulmus, Tilia en Corylus niet telkens in dezelfde volgorde, noch 

frequentie, in Noordwest-Europa opduiken. Dit zou ofwel door de latere expansie van de drie 

soorten ten opzichte van de anderen, ofwel door hun lagere “soort:geslacht” verhouding te 

verklaren zijn. De lagere “soort:geslacht” verhouding zou er voor kunnen zorgen dat deze drie 

soorten kwetsbaarder zijn voor ziektes of klimatologische veranderingen dan de andere 

soorten. Zo werd er vastgesteld dat de pollencurves van OIS 5e en OIS 7e grote 

overeenkomsten vertonen, enerzijds in de hoge frequentie van Carpinus pollen die 

aangetroffen werden, anderzijds door de virtuele afwezigheid van Fagus pollen tijdens beide 

periodes. Tijdens OIS 7c en OIS 7a komen de Carpinus pollen ook dominant op de 

voorgrond, maar worden er toch gevoelig lagere pieken vastgesteld voor de soort in 
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vergelijking met de pieken van OIS 5e en OIS 7e. Wat de pollen van Fagus betreft, kan 

gesteld worden dat ze hoewel slechts in lichte mate, toch duidelijk aanwezig zijn tijdens OIS 

7c en OIS 7a. Tenslotte laten de pollen van Abies toe een onderscheid te maken tussen de 

vegetatie dynamieken die voorkwamen tijdens OIS 5e en OIS 7e. Tijdens het Eemiaan 

interglaciaal kende Abies namelijk een enorme expansie en tijdens OIS 7e is er geen enkel 

spoor van te bekennen in de pollencurves. Bovendien komt Abies ook nauwelijks voor tijdens 

de OIS 7c en OIS 7a interstadialen (Tzedakis et al. 2001). De expansie van Abies in 

Noordwest-Europa tijdens het Eemiaan interglaciaal zou rechstreeks te wijten zijn aan het 

milde oceanische karakter van het klimaat, dat op zijn beurt veroorzaakt werd door de Zeeweg 

die de Noordzee met de Barents Zee verbond en Scandinavië tot een eiland maakte. Tijdens  

warme periodes waarbij de zeespiegel echter vrij laag bleef, zoals het geval was bij de 

interstadialen OIS 7e, OIS 7c en OIS 7a, was het klimaat echter meer continentaal van aard, 

waardoor de expansie van Abies niet op hetzelfde niveau ingezet kon worden. Abies zou dus 

bijgevolg als een goede indicator voor het herkennen van interglacialen met een hoog 

eustatisch zee-niveau kunnen gelden, interglacialen als het Eemiaan en het hedendaagse 

interglaciaal, het Holoceen (Roebroeks et al. 1992).  

 

 

 4.3.3 Landschappelijke synthese 

De resultaten van de palynologische studies lieten al uitschijnen dat de landschappelijke 

reconstructies van de warme periodes van het vroege Midden-Paleolithicum gedomineerd 

zouden worden door de aanwezigheid van uitgestrekte naald- en loofwouden. Voor de 

interstadiale fases van OIS 7 zijn er geen overkoepelende landschappelijke reconstructies 

gekend voor Noord-Europa. Hoewel er duidelijke klimatologische pieken herkend kunnen 

worden in de zuurstofisotopen- en pollencurves, bleef het klimaat meer continentaal dan 

tijdens volwaardige interglacialen. Bijgevolg is het ook moeilijk denkbaar dat er zich tijdens 

de klimatologische optima van deze fases een dicht gemengd loofwoud verspreidde over grote 

aaneengesloten delen van Noordwest-Europa. Het landschap ten tijde van het klimatologisch 

optimum van het Eemiaan wordt echter wel op deze wijze gereconstrueerd. De grote expansie 

van de pollen van bomen vastgesteld in de pollen sequenties wordt volgens sommigen erg 

letterlijk opgevat en zij gaan er van uit dat vrijwel heel Noordwest-Europa en Noordcentraal-

Europa een homogene bedekking kende (Fig.5). Een immens en ondoordringbaar oerwoud 

bestaande uit de bovengenoemde loofboom soorten zou de volledige regio afgedekt hebben. 

Deze misvatting heeft in de afgelopen decennia tot heel wat discussies geleid over de 
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leefbaarheid van dergelijke dichte gemengde loofwouden voor de Neanderthaler (Roebroeks 

et al. 1992, Gamble 1999).  

 

Figuur 5: Vegetatie reconstructie van Europa tijdens het Eemiaan interglaciaal: 1. Carpinus-Quercus woud; 
2.Carpinus-Quercus woud met Picea; 3. Picea-Quercus woud met Betula; 4.Picea-Abies woud; 5. Mozaïek 
steppe/woud omgeving. 
 

De interglaciale fauna die op archeologische en paleontologische sites uit het Eemiaan 

aangetroffen werd, biedt ons niettemin eerste aanwijzing voor het feit dat deze 

landschappelijke reconstructie waarschijnlijk niet met de toenmalige realiteit strookte. Een 

grote hoeveelheid grazers die nood hebben aan grassen en andere planten uit de open vlaktes 

zoals neushoorns, olifanten, oerrunderen, bizons, nijlpaarden en diverse soorten herten, 

maakten namelijk deel uit van de typische Eemiaan fauna. Sommigen onder hen hebben niet 

enkel nood aan open vlaktes om te overleven, hun gezamenlijke graasactiviteiten zorgden 

hoogstwaarschijnlijk voor de creatie en het behoud van nieuwe open plekken in het gemengde 

loofwoud. Naast de al bestaande natuurlijke open vlaktes die langs grote rivierlopen en in 

moerasomgevingen voorkwamen. Bovendien leidden allerhande natuurrampen zoals 

stormweer en bosbranden ongetwijfeld ook tot het ontstaan van bijkomende open vlaktes in 
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de zee van bomen. Het landschap bestond dus zelfs in interglaciale omgevingen vermoedelijk 

uit een soort van mozaïek-omgeving waarin dichte gemengde loofwouden afgewisseld 

werden met meer open omgevingen (Von Koenigswald 2002, Roebroeks & Speleers 2002).  

 

 

     4.4. Fauna tijdens de warme periodes: de Paleoloxodon antiquus assemblage 
 
Bij het optreden van klimaatsopwarmingen zagen de meeste bewoners van de 

mammoetsteppe zich er toe verplicht naar het Noorden en het Oosten te migreren op zoek 

naar toendra en steppe biotopen. Mammuthus primigenius en Coelodonta antiquitatis werden 

in Noordwest-Europa vervangen door Paleoloxodon antiquus (antieke olifant) en 

Dicerorhinus mercki (Merck’s neushoorn), die in grote tegenstelling tot hun voorgangers een 

duidelijke voorkeur vertoonden voor het leven in dichte gemengde loofwouden. Andere 

zoogdieren die dezelfde voorkeur voor bosrijke biotopen met hen delen zijn de herbivoren 

Dama dama (damhert), Capreolus capreolus (ree), Sus scrofa (everzwijn) en de carnivoren 

Meles meles (das) en Martes martes (boommarter). Bij deze groep horen ook nog kleine 

zoogdieren uit de spits- en slaapmuizen familie’s zoals Glis glis (relmuis), Eliomys quercinus 

(eikelmuis) en Apodemus sylvaticus (bosmuis).  Vanwege het feit dat deze soorten, afgezien 

van de uitgestorven Paleoloxodon antiquus en Dicerorhinus mercki, vandaag de dag min of 

meer beperkt zijn tot gemengde loofwouden, worden ze als goede indicatoren voor 

interstadiale of interglaciale omstandigheden beschouwd. Verder zijn er nog enkele dieren die 

hoofdzakelijk in bosrijke omgevingen vertoefden maar in tegenstelling tot de vorige soorten 

niet tot deze biotopen beperkt zijn. Desbetreffende soorten zijn Ursus arctos (bruine beer), 

Felis catus (wilde kat), Lynx lynx (lynx) en Bos primigenius (oerrund) (Van Kolfschoten 

1995, Pushkina 2007). 

 

De aanwezigheid van subtropische soorten als Hippopotamus amphibius (nijlpaard), Bubalus 

murrensis (waterbuffel) en Emys orbicularis (moerasschildpad) in de fauna assemblages van 

Noordwest-Europa, wijzen nog sterker op het voorkomen van een warm klimaat. Deze 

soorten hebben namelijk nood aan relatief hoge gemiddelde zomertemperaturen (gemiddeld 

hoger dan 18° C in de maand juli) om te kunnen overleven en verdragen geen strenge of 

langdurige vrieskou in de wintermaanden. Door hun specifieke ecologische noden wijzen 

deze soorten niet enkel op het voorkomen van een warm klimaat, maar bovendien op het feit 

dat de fauna verzameling waarvan ze deel uitmaakten hoogstwaarschijnlijk gevormd werd 
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tijdens het klimatologische optimum van een warme periode. Deze tropische dieren 

manifesteerden zich dan ook vooral tijdens het Eemiaan interglaciaal in Noordwest-Europa, 

met name Hippopotamus amphibius wordt overvloedig aangetroffen in de fossiele 

verzamelingen. In scherp contrast met de beschikbare gegevens voor de interstadialen van 

OIS 7, waarin de soort afwezig lijkt te zijn (Gamble 1999, Van Kolfschoten 2002, Pushkina 

2007). In de Boutmy-Muchembled groeve van de site van Montières-les-Amiens die aan het 

begin van de 20ste eeuw blootgelegd werd door de befaamde prehistoricus Victor Commont en 

tot op basis van zijn stratigrafische positie in het bassin van de Somme tot OIS 7a gerekend 

kon worden, werden er uitzonderlijk wel restanten van een zogenaamde Hippopotamus 

incognitus gerecupereerd (Tuffreau 1981 et al., Auguste 1995). Het is verder onduidelijk of 

het nu om Hippopotamus amphibius gaat of om zijn vroeg midden-Pleistocene voorganger, 

namelijk Hippopotamus major (Pushkina 2007). Emys orbicularis wordt daarentegen 

regelmatig aangetroffen op interstadiale sites uit OIS 7, te Maastricht-Belvédère en te 

Neumark-Nord 1 om precies te zijn alsook op de vele Eemiaan sites uit Centraal-Duitsland. 

Bubalus Murrensis resten zijn tenslotte erg zeldzaam en werden mede daardoor nog niet in 

associatie met lithisch materiaal teruggevonden. Uit paleontologische contexten is geweten 

dat de soort zich wel degelijk tijdens het Eemiaan langs de Rijn vallei in Nederland en West-

Duitsland ophield (Van Kolfschoten 2002, Pushkina 2007).  

 

De fauna lijst wordt natuurlijk zoals bij de glaciale periodes vervolledigd door mesofiele 

soorten die zowel tijdens koude als warme periodes in Noordwest-Europa rondzwierven. Het 

betreft de carnivoren Pantera leo spelaea en Crocuta crocuta spelaea, de omnivoor Ursus 

spelaeus en de herbivoren Equus sp., Equus Hydruntinus, Dicerorhinus hemitoechus, Cervus 

elaphus, Megaloceros giganteus en Rupicapra rupicapra (gems) (Van Kolfschoten 1995, Von 

Koenigswald 2001, Pushkina 2007). Uiteindelijk zijn er nog andere fauna categorieën 

afgezien van de zoogdieren, die weliswaar minder vaak gedocumenteerd worden op Midden-

Paleolithische sites, maar niettemin waardevolle landschappelijke en klimatologische 

indicaties kunnen opleveren. Zo kan het voorkomen van bepaalde mollusken soorten zoals 

Corbicula fluminalis en Helicogona banatica, respectievelijk voor OIS 7 en OIS 5e , ook op 

warme klimatologische omstandigheden wijzen. Ook visresten kunnen dergelijke 

aanwijzingen geven indien ze gerecupereerd worden op vroege Midden-Paleolithische sites. 

Op de Engelse site van West Thurrock werden zo bijvoorbeeld de resten van Tinca tinca 

(zeelt) gevonden, een karperachtige die gemiddelde zomer watertemperaturen nodig heeft 
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boven de 18° Celsius om zich te kunnen voortplanten (Roebroeks 1988, Schreve et al. 2006, 

Mania & Mania 2008). 

 

Hoewel er qua klimaat en vegetatie veel verschillen vastgesteld werden tussen de 

instertadialen van OIS 7 en OIS 5e, moeten we constateren dat op het eerste zicht exact 

dezelfde zoogdiersoorten voorkwamen in beide warme periodes. Deze vaststelling wordt 

bovendien ondersteund door het feit dat zelfs sommige subtropische soorten als de 

moerasschildpad, het nijlpaard en de zeelt, ook in de normaal gezien minder warme 

interstadialen van OIS 7 min of meer courant schijnen voor te komen. Enkel de mollusken 

fauna assemblages lijken biostratigrafische verschillen te bevatten. We moeten bijgevolg 

concluderen dat het moeilijk is om op basis van de fauna resten een duidelijk onderscheid te 

maken tussen de fauna’s van interstadiale en interglaciale vroege Midden-Paleolithische sites 

(Roebroeks et al. 1992, Van Kolfschoten 1995). 

 

 

5. Lithische productie systemen 
 
De analyse van de lithische productie systemen die op verscheidene sites uit het vroege 

Midden-Paleolithicum in Noordwest-Europa toegepast werden, bestaat uit twee grote luiken. 

De nadruk komt enerzijds te liggen op een technologische benadering waarin de verschillende 

gehanteerde debitage technieken en hun exponenten, de kernen en de producten van de 

debitage, uit de doeken gedaan worden. Anderzijds wordt het tweede luik gevormd door de 

typologische studie van de werktuigen die op de sites aangetroffen werden. Deze lithische 

studie wordt uitgevoerd volgens de techno-typologische analyse (zie Appendix A), die in de 

loop van de jaren 1950 door François Bordes opgesteld werd. Deze laat toe om op duidelijke 

wijze inzicht te verwerven in de typologische gelijkenissen en verschillen tussen bepaalde 

lithische assemblages. Bovendien wordt er ook rekening gehouden met technologische 

aspecten zoals de waarde van de Levallois productie, het aandeel van de klingendebitage en 

de facetterings-index van de hielen van afslagen in zijn methodologie. De studies van de 

kernen en van de andere afslagtechnieken die op sites vastgesteld worden, laten toe om de 

technologische kenmerken die niet aan bod komen in Bordes model weer te geven. Naast 

technologie en typologie zal er tenslotte ook aandacht besteed worden aan de mate waarin de 

beschikbaarheid en de kwaliteit van bepaalde grondstoffen een invloed zou kunnen uitoefenen 
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op de technologische en typologische variabiliteit van de lithische verzamelingen. Na een 

korte weergave van de technologische diversiteit en de variërende werktuig soorten die men 

kan aantreffen op vroeg Midden-Paleolithische sites, wordt er een diachroon overzicht 

weergegeven waardoor de sites en de eventuele techno-typologische evoluties die zich in de 

lithische verzamelingen aftekenen, in een chronologisch kader geplaatst worden. 

 

 

 
     5.1. Toegepaste afslagtechnieken: eigenschappen en diversiteit 

 

5.1.1 Levallois debitage 

Het unieke karakter van Levallois kernen en Levallois afslagen werd al aan het begin van de 

20ste eeuw erkend. Aanvankelijk bestond er echter weinig éénsgezindheid over welke 

eigenschappen deze Levallois debitage techniek nu zo uniek maakten ten opzichte van andere 

debitage technieken. De klassieke definitie van een Levallois afslag zoals deze door Bordes 

geformuleerd werd in 1961 luidt als volgt: “éclat à forme prédeterminée par une préparation 

spéciale du nucléus avant enlèvement de cet éclat” (Bordes 1961). Hieruit kunnen we afleiden 

dat een Levallois afslag gekenmerkt wordt door een zekere predeterminatie van de vorm van 

de afslag, die bekomen wordt dankzij een voorbereiding van de kern. Later bleek echter dat 

deze definitie niet duidelijk genoeg was en dat het herkennen van onbetwistbare Levallois 

afslagen erg problematisch bleef. Dit kwam overigens mooi tot uiting in een test uitgevoerd 

door de beroemde paleolithica M. Perpère, waarin zij zelf, samen met nog twee andere 

ervaren paleolithici E. Boëda en A. Tuffreau een zelfde Midden-Paleolithische context 

onderzocht. Uit de resultaten bleek dat elk van hen een andere hoeveelheid afslagen als 

Levallois afslagen bestempelde, en dat ze uiteindelijk slechts een consensus bereikten over 69 

% van de lithische verzameling (Van Peer 1992). De klassieke definitie hield bovendien ook 

in dat er na de kernvoorbereidingsfase slechts één afslag, een zogenaamde preferentiele 

afslag, bekomen kon worden. Daarna moest men de laterale en distale afrondingen van de 

kern opnieuw tot stand brengen aan de hand van een nieuwe voorbereiding van de kern, 

vooraleer men een nieuwe Levallois afslag kon verkrijgen. Ook deze notie zorgde voor heel 

wat verwarring bij paleolithici. Sommigen hadden immers tijdens hun studies duidelijk 

vastgesteld dat er in bepaalde gevallen meerdere succesieve afslagen van de kernen afgehaakt 

konden worden, vooraleer er een nieuwe kernvoorbereiding plaatsvond (Boëda 1994). 
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Begin jaren 1990 ontwikkelde Eric Boëda uiteindelijk een nieuwe conceptuele visie, 

gebaseerd op een volumetrische benadering waarmee schijnbaar alle bestaande 

dubbelzinnigheden omtrent de Levallois debitage techniek opgeklaard konden worden. Hij 

stelde zes discriminerende criteria voorop die toelieten om een productie systeem waarin de 

Levallois techniek toegepast werd 

te herkennen. Een Levallois kern 

beschikt volgens hem over een 

convex en een assymetrisch 

oppervlak. Tussen deze beide 

oppervlaktes wordt een snijvlak 

onderscheiden. Er heerst 

bovendien een strikte hiërarchie 

tussen deze oppervlaktes, het ene 

vlak deed namelijk dienst als 

slagvlak en het andere als 

debitagevlak waarvan de afslagen 

worden afgehaakt. Gedurende 

heel de afslagsequentie 

veranderen beide oppervlaktes 

trouwens nooit van rol.  

 

 

Figuur 6: De preferentiële en recurrente 
Levallois debitage methodes 
 
 
 
Het debitagevlak is bovendien 

zodanig voorbereid (via 

kernpreparatie-afslagen die een afronding aan de laterale en de distale zijden van de kern 

teweegbrengen) opdat de afslag die bekomen wordt, beantwoordt aan een op voorhand 

vastgelegde vorm. Deze predeterminatie van de vorm van de afslag kan enkel gerealiseerd 

worden wanneer er met een harde slagsteen loodrecht op de as van het snijvlak tussen het 

slagvlak en het debitagevlak geslagen wordt. De breukvlakken die op deze wijze veroorzaakt 

worden zijn telkens parallel of subparallel ten opzichte van dat snijvlak. Dit zijn volgens 
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Boëda de belangrijkste definiërende eigenschappen van de Levallois afslagtechniek (Boëda 

1993, Boëda 1994).  

 

Deze technische eigenschappen laten toe om twee verschillende methodes te onderscheiden 

bij het gebruik van de Levallois techniek (Fig.5).. Allereerst de lineaire Levallois methode 

waarbij slechts één enkele afslag, een preferentiële afslag, geproduceerd wordt na het 

voorbereiden van het slagvlak. Nadien moet het slagvlak opnieuw voorbereid worden aan de 

hand van kernpreparatie-afslagen vooraleer een nieuwe preferentiële Levallois afslag 

verkregen kan worden. Daarnaast wordt er nu ook rekening gehouden met het bestaan van een 

recurrente Levallois methode waarbij na de eerste kernvoorbereidingsfase niet slechts één 

Levallois afslag bekomen wordt, maar meerdere successieve afslagen afgehaakt worden. De 

vorm van deze opeenvolgende afslagen zijn bij de toepassing van deze methode nog steeds op 

voorhand vastgelegd en gecontroleerd door de steenklopper. De negatieven van de vorige 

afslagen bepalen namelijk mede het verloop van de latere afslagen, dit kan herhaald worden 

tot de afronding van het debitagevlak weggedebiteerd is. In dat geval moet er eerst een 

nieuwe kernpreparatie fase ingelast worden, waarbij de afronding opnieuw tot stand gebracht 

worden, alvorens men kan overgaan tot het produceren van een nieuwe reeks opéénvolgende 

Levallois afslagen.  

 

Bij de recurrente Levallois methode kan nog een verder onderscheid gemaakt worden, 

gebaseerd op de afslagrichting van de opéénvolgende afslagen. Wanneer de afslagen allemaal 

in dezelfde afbouwrichting geproduceerd worden, spreekt men van de unipolaire recurrente 

Levallois methode. De afslagen kunnen ook vanuit twee tegengestelde richtingen bekomen 

worden, in dat geval heeft men het over een bipolaire recurrente Levallois methode. Als 

derde en laatste optie kunnen de Levallois kernen ook via een centripetale recurrente 

Levallois methode afgebouwd worden, dit wil zeggen dat de afslagen afwisselend vanuit 

verschillende richtingen rondom de kern naar het centrum van het debitagevlak toe afgehaakt 

worden. We kunnen dus constateren dat er binnen de Levallois techniek zelf al een grote 

diversiteit aan verschillende toepasbare methodes bestaat. Deze diversiteit wordt bovendien 

nog benadrukt door de verschillende producten die aan de hand van Levallois methodes 

verkregen worden, gaande van gewone afslagen, tot spitsen, klingen, “éclats débordants”, 

vierhoekige afslagen, afslagen die breder zijn dan ze lang zijn (“éclats plus large que long”) 

en pseudo-Levallois spitsen (Boëda 1993, Boëda 1994, Delagnes & Meignen 2006). 
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5.1.2 Klingendebitage 

Vanaf het vroege Midden-Paleolithicum komen er ook al verscheidene soorten 

klingendebitage voor. Het eerste type is de directe non-Levallois klingendebitage, waarbij 

klingen aan de hand van de natuurlijke convexiteiten en langwerpige vorm van de grondstof 

knol gedebiteerd worden. Zonder ook maar enige vorm van voorbereiding worden er dus 

reeksen klingen uit dergelijke langwerpige kernen geproduceerd. De vorm van deze klingen is 

ook in zekere mate gedetermineerd, aangezien de ene kling het slagvlak en het verloop van de 

volgende kling bepaald. De klingen konden vanaf één slagvlak afgeslagen worden, via een 

unipolaire afbouwwijze, ofwel alternerend van twee verschillende slagvlakken aan de hand 

van een bipolaire afbouwwijze. Aan het einde van zo’n afslagsequentie zijn de restkernen 

parallel of convergent van vorm. Deze eerste soort van klingendebitage is  onder andere in de 

Stoneham’s pit van de Engelse site Crayford waargenomen. Een site die tot OIS 7 gerekend 

kan worden (Révillion 1995).  

 

Vervolgens bestaat er ook een Levallois klingendebitage. Hierbij wordt er opnieuw een 

opdeling gemaakt tussen een lineaire methode, waarbij na voorbereiding van de kern, slechts 

één kling afgehaakt wordt of een recurrente Levallois methode, waarbij meerdere klingen na 

elkaar vervaardigd worden vooraleer er een nieuwe kernpreparatie plaatsvindt. Bij de 

recurrente Levallois klingendebitage heeft de steenbewerker opnieuw de keuze tussen een 

unipolaire of een bipolaire afbouwwijze om de klingen te bekomen. Op de Noord-Franse site 

van Biache St-Vaast werden talloze voorbeelden van de recurrente Levallois klingendebitage 

waargenomen. Naast de voorbereiding van het debitagevlak wordt het belangrijkste verschil 

tussen de Levallois en de non-Levallois klingendebitage opgemaakt uit het feit dat bij de 

gewone non-Levallois klingendebitage een veel groter deel van de kern als debitagevlak 

gebruikt wordt. De klingen worden namelijk van heel de periferie van het slagvlak afgehaakt 

(Révillion 1995, Delagnes & Meignen 2006).  

 

Ten derde werd er ook nog een klingendebitage in Laat-Paleolithische stijl waargenomen in 

Noordwest-Europa tijdens het vroege Midden-Paleolithicum. Deze techniek werd op de 

Henegouwse site van Le Rissori te Masnuy St-Jean en te Veldwezelt-Hezerwater 

gedocumenteerd (Adam 1991, Bringmans 2006a) en vertoont zoals de naam reeds liet 

vermoeden grote gelijkenissen met de klingendebitage techniek die vanaf het Laat-

Paleolithicum algemeen toegepast werd. Dit betekent dat het slagvlak van de klingenkernen 

eerst door middel van kleine afslagen voorbereid werd. Vervolgens kende het debitage vlak 
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ook een voorbereiding. Aan de hand van kleine afslagen werd er een soort van rib 

aangebracht op het debitagevlak, met als doel het verloop van de eerste afslag te begeleiden. 

Een dergelijke karakteristieke afslag wordt in de literatuur als een “lame à crète” bestempeld, 

door de aanwezigheid van een rib op de dorsale zijde. Vervolgens worden de daaropvolgende 

klingen afgehaakt via een “débitage semi-tournant” waarbij de kern gelijdelijk aan gedraaid 

wordt. Wanneer het nodig is kan het slagvlak van de kern verfrist worden aan de hand van een 

“éclat débordant”, zodat het productie proces verdergezet kan worden (Révillion 1995). 

Ondanks de vele overeenkomsten met de echte Laat-Paleolithische klingendebitage in de 

manier waarop de kernen geëxploiteerd werden, ligt het grootste verschil tussen beide 

methodes in het gebruik van de eindproducten. In het vroege Midden-Paleolithicum worden 

ze namelijk zelden als dragers voor geretoucheerde artefacten geselecteerd, in grote 

tegenstelling tot het Laat-Paleolithicum. Hoewel deze drie soorten zeker als voorlopers van de 

typische Laat-Paleolithische klingendebitage beschouwd kunnen worden, kan er omwille van 

de sterk uiteenlopende tijdstippen waarin deze debitage methodes het licht zagen en toegepast 

werden, moeilijk sprake zijn van een echte chronologische evolutie die uitmondde in het 

ontstaan van de Laat-Paleolithische klingendebitage (Révillion 1995, Delagnes & Meignen 

2006).  

 

 

Figuur 7: Schematische weergave van de Discoïdale debitage methode en de centripetale recurrente Levallois 
methode.  

 



Klimaat, landschap en lithische productie in het vroege Midden-Paleolithicum van Noordwest-Europa 
  

Academiejaar 2008-2009 29 

 
 
 

5.1.3 Discoïdale debitage 

Een andere belangrijke debitage techniek die op bijna alle vroege Midden-Paleolithische sites 

uit Noordwest-Europa opgetekend werd, is de discoïdale debitage techniek. In het midden van 

de 20ste eeuw werd deze techniek als “débitage moustérien” beschreven en de kernen van die 

via deze techniek gereduceerd waren, werden “nucléi discoïdes” genoemd vanwege hun 

cirkelvormige morfologie (Bordes 1961). Nu blijkt echter dat laatstgenoemde kernen het 

product zijn van de toepassing van de centripetale recurrente Levallois methode. Net als voor 

de Levallois techniek heeft Eric Boëda om alle verwarring uit de weg te gaan een discoïdaal 

debitage concept uitgewerkt (Fig.6). De belangrijkste criteria die toelaten de discoïdale 

debitage techniek te identificeren zijn als volgt. Het volume van de kern wordt ook weer in 

twee verschillende elkaar snijdende oppervlaktes opgedeeld, die van elkaar gescheiden 

worden door een snijvlak zoals bij het Levallois concept. Het belangrijkste onderscheid met 

de Levallois techniek bestaat uit het feit dat er ditmaal geen hiërarchisering van de beide 

oppervlaktes vastgesteld kan worden. Dit wil zeggen dat het ene oppervlak niet voortdurend 

de rol van slagvlak op zich moet nemen en het andere oppervlak niet voortdurend als 

debitagevlak fungeert, maar dat de rollen van beide vlakken afgewisseld worden in de loop 

van de afslagsequentie (Boëda 1993). Beide vlakken hebben bovendien een sterk convexe 

vorm, waardoor discoïdale kernen in het algemeen een soort van bipyramidale morfologie  

krijgen (Delagnes & Meignen 2006).  

 

Om een dergelijke vorm te bekomen kunnen de kernen voor de aanvang van de debitage eerst 

aan de hand van kernpreparatie afslagen voorbereid worden. Tijdens het productieproces zelf 

worden de convexiteiten van de kern in stand gehouden door succesieve afslagen op beide 

oppervlaktes. In contrast met de Levallois methode verlopen de breukvlakken van de afslagen 

die op deze wijze bekomen worden niet parallel met het snijvlak tussen het slagvlak en het 

debitagevlak, maar snijden ze dit snijvlak in diagonale richting. De volgorde waarin de 

afslagen vervaardigd worden, wisselt niet enkel af tussen de beide oppervlaktes maar ook de 

richting van deze afslagen op éénzelfde oppervlakte kan verschillen. Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen een centripetale afslagrichting waarmee afslagen die vierhoekig 

of  “plus large que long” zijn verkregen worden en een cordale afslagrichting waarbij de 

afslagen niet naar het centrum toe, maar naar de periferie van de kern georiënteerd worden. 

Op deze laatste wijze kunnen ofwel pseudo-Levallois spitsen ofwel de zogenaamde “éclats 
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débordants” bekomen worden. Zoals reeds bovenvermeld is de discoïdale debitage techniek 

alomtegenwoordig op de behandelde sites. Ondanks de heldere definiëring van Boëda blijft 

het lastig om het juiste aandeel van de discoïdale debitage techniek te onderkennen, aangezien 

de producten van deze techniek ook op andere manieren verkregen kunnen worden, met name 

door middel van centripetale kernpreparatie bij Levallois technieken in het algemeen, ofwel 

als afslagen van een centripetale recurrente Levallois methode (Boëda 1993).  

 

5.1.4 Quina debitage 

De laatste grote debitage techniek waarvan gebruik gemaakt werd tijdens het vroege Midden-

Paleolithicum is de Quina debitage. Deze debitage techniek is echter van minder belang dan 

de andere omdat hij slechts op één van de behandelde vindplaatsen waargenomen werd, met 

name in laag vijf van de “grotte Scladina,” te Sclayn. Een vondsthorizont die 

hoogstwaarschijnlijk tot OIS 5c gedateerd kan worden. Sclayn is tevens de oudste vindplaats 

in Europa waarop Quina debitage vastgesteld werd (Bourguignon 1998). Zoals bij de 

Levallois en de discoïdale debitage is er ook sprake van een zekere volumineuze organisatie 

bij de Quina kernen. De kern wordt in twee oppervlaktes opgedeeld, het snijvlak tussen beide 

oppervlakte verdeeld de kern in een plat bovengedeelte dat als het ware subparallel verloopt 

aan dit snijvlak (Fig.7). Het tweede deel heeft een oblieke vorm, strekt zich verticaal uit en 

staat ongeveer loodrecht op dit snijvlak. Er bestaat wederom geen hiërarchie tussen de twee 

oppervlaktes, ze krijgen alternerend de rol van slagvlak en debitagevlak toegemeten. De 

afslagen die afwisselend van beide oppervlaktes gedebiteerd worden hebben derhalve 

subparallelle of vertikaal snijdende breukvlakken. De afslagen kunnen bovendien aan de hand  

 

Figuur 8: Afslagrichtingen ten opzichte van snijvlakken van Levallois, discoïdale en Quina debitage kernen. 
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van een unipolaire of bipolaire afslagwijze verkregen worden. De typische producten van de 

Quina debitage zijn vaak korte, brede ,assymetrische afslagen, met meestal een driehoekige 

doorsnede. Omwille van het feit dat er geen enkele vorm van voorbereiding aan het productie 

proces voorafgaat, hebben de afslagen bovendien zelden een gefacetteerde hiel en zijn ze vaak 

corticaal. Verder houdt de afwezigheid van kernvoorbereiding in dat de Quina debitage 

techniek überhaupt een recurrente reductie methode is (Mellars 1996, Bourguignon 1998, 

Delagnes & Meignen 2006).  

 
 
 
     5.2. Het typologisch spectrum  
 

De variërende soorten werktuigen die aangetroffen kunnen worden op vroeg-Midden-

Paleolithische sites werden door Bordes opgenomen in zijn al eerder vermelde “Typologie du 

paléolithique inférieur et moyen” (Bordes 1961). Boordschrabbers worden al geruime tijd als 

de meest kenmerkende werktuigen van Midden-Paleolithische assemblages beschouwd. Ze 

tellen bijna één derde van alle werktuigsoorten in de lijst (Fig.9). De belangrijkste soorten die 

binnen het genre van de boordschrabbers onderscheiden worden zijn enkelvoudige, dubbele, 

convergerende en transversale boordschrabbers. Binnen deze ondersoorten vindt er zelfs nog 

een verdere onderverdeling plaats naargelang de aflijning van de geretoucheerde boord of de 

geretoucheerde boorden. Deze aflijning kan recht, convex of concaaf verlopen. Naast 

boordschrabbers zijn er ook grote hoeveelheden andere werktuigen die frequent in Midden-

Paleolithische artefactverzamelingen aangetroffen worden, zoals spitsen, vuistbijlen, 

eindschrabbers, messen met geretoucheerde of natuurlijk rug, bekken, boren, gekerfde en 

getande artefacten. Gekerfde, getande artefacten en ook Tayac-spitsen kunnen trouwens als 

nauw verwante werktuigsoorten beschouwd worden aangezien getande artefacten door een 

opéénvolging van kerven, en Tayac-spitsen door twee spits toelopende getande randen tot 

stand gebracht worden. Er wordt verondersteld  dat deze werktuigvormen ontworpen werden 

met een bepaalde morfologie en een bepaald doel voor ogen en dat ze gecreeërd werden voor 

het uitvoeren van bepaalde activiteiten (Mellars 1996). Werktuigvormen werden dus niet 

lukraak aangemaakt en een dergelijke complexe typologische indeling blijkt aldus gegrond te 

zijn. Rolland en Dibble (1990) houden er evenwel een andere mening op na. Volgens hen 

bestaan sommige a priori werktuigvormen niet. Zo worden boordschrabbers volgens hen 

vervaardigd door het herhaaldelijk heraanscherpen van de randen van afslagen wanneer ze 

door intensief gebruik versleten zijn. De diversiteit in de morfologie van boordschrabbers 
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wordt naar hun mening ook in deze zin verklaard. Convergerende en transversale 

boordschrabbers zouden gewoonweg zwaarder gereduceerde werktuigen zijn dan 

bijvoorbeeld enkelvoudige boordschrabbers (Rolland & Dibble 1990). Ondertussen werden er 

al veel argumenten naar voor gebracht die deze theorie weerlegden en die het nut van de 

klassieke typologische indeling bewezen (Mellars 1996). Daarom zweren we in het kader van 

deze thesis nog steeds bij de klassieke typologische opdeling van François Bordes.  

 

 

 

Figuur 9: Bordes’ typologische lijst van het Vroeg- en Midden-Paleolithicum 
 

 

 

Standaard typologische lijst van Vroeg- en Midden-Paleolithische afslagwerktuigen 

1. Levallois afslag – typisch 32. Steker – typisch 
2. Levallois afslag – atypisch 33. Steker – atypisch 
3. Levallois spits 34. Boor – typisch 
4. Geretoucheerde Leval lois spits 35. Boor – atypisch 
5. Pseudo-Levallois spits 36. Mes met afgestompte rug – typisch 
6. Mousteriaan spits 37. Mes met afgestompte rug – atypisch 
7. Langwerpige Mousteriaan spits 38. Mes met corticale/natuurlijke rug 
8. Limace  39. Raclette 
9. Boordschrabber, enkelvoudig, recht 40. Afgeknotte afslag 
10. Boordschrabber, enkelvoudig, convex 41. Mousteriaan tranchet 
11. Boordschrabber, enkelvoudig, concaaf 42. Gekerfd artefact 
12. Dubbele boordschrabber, recht 43. Getande artefact 
13. Dubbele boordschrabber, recht/convex 44. Ruimer of “bec burinant alterne” 
14. Dubbele boordschrabber, recht/concaaf 45. Retouche op bultig oppervlak 
15. Dubbele boordschrabber, biconvex 46-7. Abrupt, dikke, alternerende retouche 
16. Dubbele boordschrabber, biconcaaf 48-9. Abrupt, dunne, alternerende retouche 
17. Dubbele boordschrabber, convex/concaaf 50. Bifaciale retouche 
18. Convergentschrabber, recht 51. Tayac spits 
19. Convergentschrabber, convex 52. Gekerfde driehoek 
20. Convergentschrabber, concaaf 53. Pseudo-microsteker 
21. Déjété Boordschrabber 54. Eindkerf 
22. Transversaalschrabber, recht 55. Hachoir/kliever 
23. Transversaalschrabber, convex 56. Schaaf 
24. Transversaalschrabber, concaaf 57. Steel spits 
25. Boordschrabber op bultig oppervlak 58. Gesteeld werktuig 
26. Abrupt geretoucheerde boordschrabber 59. Chopper 
27. Ventraal verdunde boordschrabber 60. Chopper, “inverse” 
28. Bifaciaal geretoucheerde boordschrabber 61. Chopping tool 
29. Alternerend geretoucheerde boordschrabber 62. Divers 
30. Eindschrabber – typisch 63. Bifaciale bladspits 
31. Eindschrabber – atypisch  
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6. Het vroege Midden-Paleolithicum in Noordwest-Europa: diachroon 
overzicht 
 
 
     6.1.De eerste koude periode van de Saale ijstijd: OIS 8  
 

6.1.1 Algemene presentatie van de sites 

 

 
 
Figuur 10: In de tekst vermelde sites: 1. Atelier Commont; 2. Gentelles; 3. Gouzeaucourt; 4. Le Rissori; 5. 
Mesvin; 6. Ariendorf (licht-grijs = Saale vergletsjering; donker-grijs = Weichsel vergletsjering) 
 
 
 
In Noordwest-Europa zijn er slechts drie sites gekend uit OIS 8 (tab.1), die over voldoende 

betrouwbare gegevens beschikken om ze binnen een klimatologisch kader te plaatsen. Spijtig 

genoeg zijn er weinig paleologische data voor handen om deze klimatologische toewijzing te 

ondersteunen. De eerste en vermoedelijk ook de oudste site die in deze thesis besproken wordt 

is het “Atelier Commont”. Deze vermaarde site werd in de Bultel-Tellier groeve, te Saint-

Acheul, in Noordoost-Frankrijk ontdekt aan het einde van de 19de eeuw. Aan de hand van zijn 

stratigrafische positie in het middenterras van het bassin van de Somme, kon deze site tot OIS 

8 gerekend worden. Het dierlijk botmateriaal dat in associatie met de lithische verzameling 

gevonden werd, bevat merkwaardig genoeg elementen die op een gematigd of zelfs warm 

klimaat kunnen wijzen. Dat is ook meteen de voornaamste reden waarom men er van uit gaat 

dat de lithische artefacten van het Atelier Commont uit de allervroegste fase van OIS 8 
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stammen, op de overgang van het Holstein interglaciaal naar het begin van de Saale ijstijd 

(Auguste 1995). Het Atelier Commont heeft een enorme hoeveelheid lithische artefacten 

opgeleverd, meer dan 5000 om precies te zijn. Door het onverwachte overlijden van Victor 

Commont, tijdens de verwerking van het lithisch materiaal gingen er echter heel wat gegevens 

verloren. Daarom beschikken we voor deze unieke site slechts over een heel beperkt 

typologisch overzicht en is er verder niets gekend over de debitage technieken, noch over de 

grondstoffen die er gehanteerd werden (Bordes & Fitte 1953).  

 

Artefacten 
(n=)

Werktuigen 
(n=)

Ariendorf 1 Koud 126 9 \ \ 1% Turner 1998a, 
Turner 1998b

Mesvin IV Koud 4790 132 Boordschrabbers Levallois 
recurrent 
centripetaal

~100 % Cahen & Michel 
1986, Ryssaert 
2006

Boordschrabbers \ \ Bordes & Fitte 
1953

Atelier 
Commont

Gematigd > 5000\

OIS 8 300.000 – 245.000 BP
Site Klimaat Dominant 

werktuigtype
Dominante 
technologie

%  Silex Referenties

 

Tabel 1: Weergave van de essentiële gegevens van de sites uit OIS 8 
 

Een tweede site, die ook aan het prille begin van OIS 8 geplaatst wordt is Ariendorf 1. Deze 

site is in West-Duitsland, langs de oevers van de beneden-Rijn gelegen. Biostratigrafische 

gegevens bekomen door het onderzoeken van de kiezen van de Arvicolidae resten die op de 

site verzameld werden, geassocieerd aan Kalium-Argon dateringen van de onder- en 

bovenliggende tefra-lagen, hebben uitgewezen dat de site ouder was dan de warme fase 

vastgesteld te Maastricht-Belvédère en jonger dan het Holstein interglaciaal en derhalve tot 

OIS 8 gerekend moest worden. Zoals reeds eerder vermeld werd de kleine lithische 

assemblage (n= 126) van Ariendorf 1 temidden van een typische mammoetsteppe fauna 

aangetroffen. Dit wijst erop dat de site tijdens een koude fase, en in een open toendra/steppe 

omgeving bewoond werd. (Turner 1998a, Turner 1998b). De laatste site daterend uit OIS 8 

waarvoor we over betrouwbare landschappelijke en klimatologische gegevens beschikken is 

de Belgische site Mesvin IV. De site bevindt zich in de vallei van de Wampe, een zijrivier van 

de Haine, in de provincie Henegouwen. De chronogstratigrafische positie van de site werd 

door middel van vier verschillende uranium-thorium dateringen bevestigd. Het gemiddelde 

van de dateringen leverde een leeftijd van 263.500 BP op. Bijgevolg gaat men er van uit dat 

de site van Mesvin IV zonder twijfel in OIS 8 te situeren valt (Cahen & Michel 1986). Het feit 

dat Alopex lagopus, Coelodonta antiquitatis, Mammuthus primigenius en Rangifer tarandus 
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deel uitmaken van de gerecupereerde fauna resten toont aan dat de occupatie van de site 

tijdens een koude klimatologische fase, in een open steppe landschap plaatsgreep (Van Neer 

1986). Voor Mesvin IV beschikken we bovendien over paleologische gegevens die deze 

vaststelling ondersteunen. Het pollenspectrum wijst namelijk ook op een steppe omgeving, 90 

% van de pollen bestond uit grassen. Bomen bedroegen daarentegen slechts 10 %, waarvan 

betula 8 %  en alnus 2 % (Cahen & Haesaerts 1984). De 4970 artefacten die reeds uitvoerig 

beschreven werden door Cahen en Michel (1986), werden onlangs aan een nieuwe 

technologische en typologische analyse onderworpen (Ryssaert 2004, Ryssaert 2006a, 

Ryssaert 2006b).  

 

Tenslotte kunnen we nog de sites van Argoeuves, van het Ebbsfleet channel en van Purfleet 

vermelden. Prominente sites uit de periode, maar waarvoor opnieuw slechts geringe gegevens 

beschikbaar zijn. De site van Argoeuves bevindt zich net als het Atelier Commont in het 

bekken van de Somme. Er werden slechts twee taxa ontdekt, namelijk Coelodonta antiquitatis 

en Equus cf. steinheimensis, die wijzen op een gematigd koude tot koude omgeving. Het is 

echter onduidelijk of deze fauna resten zich in dezelfde stratigrafische positie bevonden als 

het lithisch materiaal. Buiten het feit dat de lithische artefacten zich in een jongere 

afzettingslaag bevonden dan die van het Atelier Commont te Saint-Acheul (Auguste 1995) 

was er geen verdere informatie beschikbaar voor de site van Argoeuves, daarom werd hij ook 

niet opgenomen in de studie. De sites van de Baker’s Hole te Ebbsfleet Channel en de Botany 

Pit te Purfleet zijn dankzij hun grote aantallen vondsten veruit de belangrijkste sites uit 

Engeland uit OIS 8. Ook voor deze sites beschikken we niet over meer gedetailleerde 

brongegevens, we weten enkel dat ze in koude omstandigheden tot kwamen en dat beide 

lithische assemblages door vuistbijlen gedomineerd werden (Ashton & Lewis 2002). Net als 

Argoeuves werden ook deze sites niet in de verdere studie opgenomen. 

 

6.1.2 Techno-typologische analyse 

In feite leent enkel het lithisch materiaal van de site van Mesvin IV zich tot een gedetailleerde 

techno-typologische analyse. De bovenstaande gegevenstabel illustreert hoeveel lacunes er 

zich in de beschikbare data van de andere sites van OIS 8 bevinden. Op typologisch vlak 

kunnen we vaststellen dat zowel het Atelier Commont als Mesvin IV een dominantie van 

boordschrabbers vertonen. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat de typologische 

studie van het Atelier Commont erg limiteerd was en geen cijfergegevens bevatte die deze 

vaststelling zouden kunnen ondersteunen. De werktuigverzameling van Ariendorf is 
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gewoonweg te klein en laat niet toe meer inzicht in de typologische kenmerken van lithische 

industrieën uit OIS 8 te verwerven. Vervolgens wordt het technologisch onderzoek van deze 

sites beperkt, door het feit dat er opnieuw enkel gegevens beschikbaar zijn voor Mesvin IV. 

Daar werd namelijk vastgesteld dat de Levallois methode de meest toegepaste debitage 

techniek was. Voorts waren de recurrente en centripetaal bewerkte Levallois kernen het best 

vertegenwoordigt binnen deze categorie. Daarnaast werden er ook veel kernen aangetroffen 

die via de discoïdale debitage techniek gereduceerd waren. Tenslotte werden er ook een 

aanzienlijke hoeveelheid klingen en enkele klingenkernen vastgesteld (Ryssaert 2004, 

Ryssaert 2006a).  

 

Om na te gaan of de lithische industrie van Mesvin IV representatief is voor lithische 

industrieën uit OIS 8 worden de techno-typologische “indices” van de site vergeleken met die 

van een aantal bijkomstige sites die op stratigrafische gronden met zekerheid tot OIS 8 

gedateerd konden worden (tab.2). Deze aanvullende sites hebben echter geen enkele waarde 

voor het verdere onderzoek naar de invloed van klimaat en omgeving op de samenstelling van 

lithische verzamelingen tijdens het vroege Midden-Paleolithicum. De aanvullende lithische 

industrieën zijn afkomstig uit de Noord-Franse sites van Gouzeaucourt (Tuffreau et al. 2008) 

en Gentelles (Tuffreau et al. 2001) en uit een andere Belgische site uit de provincie 

Henegouwen, namelijk de site van Le Rissori te Masnuy-St-Jean (Fig.10) (Adam 1991, Adam 

2002). Wat onmiddellijk opvalt is dat het lithisch materiaal van Mesvin IV zowel op 

technologisch als op typologisch vlak veel gelijkenissen, maar ook veel verschillen vertoont 

ten opzichte van de andere industrieën.  

 

Sites IL IF IFs Ilam IL ty IR Iau IB G.I G.II G.III G.IV G.IV +4 2 
+54

Mesvin IV 3,06 16,39 9,91 10,98 32,03 35,61 \ 12,12 32,02 43,36 19,46 6,19 13,27

Gouzeaucourt G 1,06 \ \ 0,33 \ 11,32 1,21 2,29 \ 14,15 8,83 14,06 40,3

Gouzeaucourt H 0,7 \ \ 0,58 \ 7,97 \ 4,92 \ 9,52 3,25 14,06 63,69

Le Rissori IV 10,98 15,96 11,51 7,33 1,81 38,18 3,63 \ 1,81 45,45 23,63 9,09\

7,33 19,1125,39 \ 17,54 8,64Gentelles CLG \ \ \ 2,67 \ 15,45 \

 
Tabel 2: Techno-typologische indices van Noordwest-Europese sites uit OIS 8 
 
De lage Levallois index waarden van Mesvin IV (IL = 3,06) vallen onmiddellijk op wanneer 

men de technologische indices in beschouwing neemt. In dat opzicht vertoont de industrie van 

Mesvin IV grote gelijkenissen met die van Gouzeaucourt G, Gouzeaucourt H en Gentelles 

CLG waar het aantal Levallois afslagen respectievelijk nog lager licht of Levallois afslagen 
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zelfs volledig niet voorkomen. Op gebied van de verschillende facetteringsindexen en het 

aandeel van klingen in de lithische verzamelingen zijn er dan weer meer parallellen te trekken 

tussen Mesvin IV en Le Rissori IV. De klingendebitage te Mesvin IV is in tegenstelling tot bij 

de industriëen van Gouzeaucourt en Gentelles sterk geprononceerd en het aandeel van de 

klingen bereikt zelfs meer dan 10 % ten opzichte van het totaal aantal afslagen. Op 

typologisch vlak wordt de industrie van Mesvin IV getypeerd door de overgrote dominantie 

van boordschrabbers en van de Mousteriaan groep (G.II), deze groepen zijn overigens ook 

dominant op de site van Le Rissori IV. Beide sites onderscheiden zich daarenboven ook nog 

van de andere drie door hun lager aantal getande en gekerfde artefacten (G.IV en G.IV + 

42+54). De aanwezigheid van vuistbijlen (= IB) schijnt kenmerkend te zijn voor sites uit OIS 

8 aangezien vuistbijlen op alle sites, uitgezonderd Le Rissori IV, vastgesteld werden. Hoewel 

Mesvin IV dus voor bijna alle technologische en typologische indices doorsnee waarden 

scoort en in die zin zeker als representatief voor lithische verzamelingen uit OIS 8 beschouwd 

kan worden, wijkt de lithische verzameling van Mesvin IV wel op één punt van alle anderen 

af. De werktuigverzameling van Mesvin IV bevat namelijk als enige een groot aantal 

ongeretoucheerde Levallois afslagen (ILty en G.I), zelfs al is de IL even laag als op de andere 

sites. 

 

Tenslotte rest er ons nog het grondstofgebruik op de verschillende sites van OIS 8 te 

overlopen. Op de meeste sites werd er bijna voor 100 % gebruik gemaakt van silex om 

afslagen en werktuigen te produceren. Enkel op Ariendorf 1 werd er slechts één van de 126 

artefacten uit silex vervaardigd (Turner 1998). De meeste andere artefacten op de site werden 

uit lokaal verkrijgbare kwarts, leisteen en kwartsiet gemaakt. Net als te Ariendorf waren de 

silexknollen die voor de productie van lithische artefacten aangewend werden op de andere 

sites in de meeste gevallen lokaal van oorsprong (Cahen & Michel 1986, Adam 1991), alleen 

voor de site van Gentelles kan dit op basis van de beschikbare documentatie niet met 

zekerheid gezegd worden (Tuffreau et al. 2001). We kunnen dus concluderen dat er op geen 

enkele site bewijzen vastgesteld werden van grondstof transporten over middelgrote of grote 

afstanden. Het is overigens onmogelijk te onderzoeken welke impact een variërend 

grondstofgebruik op de technologische en typologische variabiliteit van een site uit OIS 8 zou 

gehad hebben, aangezien de artefactverzameling van Ariendorf 1 te klein was om een 

betekenisvolle studie op uit te voeren. 
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     6.2 Het warme interval in de Saale ijstijd: OIS 7 
 

6.2.1. Algemene presentatie van de sites 

 

  
Figuur 11: In de tekst vermelde sites: 1. West Thurrock; 2. Pontnewydd cave; 3. Piégu; 4. La Cotte de Saint-
Brelade; 5. Ranville; 6. Montières ; 7. Biache Saint-Vaast ; 8. Maastricht-Belvédère ; 9. Rheindahlen ; 10. 
Achenheim; 11. Sempigny (licht-grijs = Saale vergletsjering; donker-grijs = Weichsel vergletsjering) 
 
Vanaf OIS 7 beschikken we al over heel wat meer sites die op basis van paleologische en 

fauna gegevens tot een bepaalde landschappelijke en klimatologische achtergrond toegewezen 

kunnen worden (Fig.11 en Tab. 3). De chronologische volgorde van deze sites binnen OIS 7 

is evenwel niet altijd even makkelijk te bepalen, omwille van het feit dat de periode in vijf 

“substages” onderverdeeld is, die elk slechts ongeveer 10.000 jaar duurden. West Thurrock 

(Schreve et al. 2006) en Achenheim (Junkmanns 1991, Junkmanns 1995) bevinden zich in 

feite nog op de overgang van OIS 8 naar OIS 7 en kunnen derhalve met zekerheid als de 

oudste sites uit OIS 7 beschouwd worden. In de Lion Pit te West Thurrock, een site gelegen in 

de terras formaties van de Lower Thames, 1 km ten Noorden van waar de huidige Thames nu 

stroomt, werd er al aan het begin van de 20ste eeuw een lithische werkvloer ontdekt. De 

artefacten concentratie kon op basis van absolute dateringen (“amino acid chronology”) en 

zowel chronostratigrafische als biostratigrafische gronden tot het einde van OIS 8 of het begin 

van OIS 7 gedateerd worden. De diverse studies van de dierlijke resten en de pollen analyse 

toonden aan dat de site tot stand gekomen was onder interglaciale condities. Naast de typische 
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interglaciale mega- en microfauna bevatte de site van West Thurrock ook Corbicula 

fluminalis, een mollusken soort dat onder interglaciale omstandigheden voorkwam , en de 

resten van vissoorten als Tinca tinca, die slechts bij gemiddelde zomertemperaturen boven de 

18° C wisten te overleven. De pollen van boomsoorten vertegenwoordigden 90 % van het 

pollen spectrum en er werden twee pollenzones onderscheiden. In de eerste waren de pollen 

van Alnus en Carpinus dominant, in de tweede die van Alnus en Pinus (Schreve et al. 2006). 

Deze pollensoorten komen gebruikelijk samen voor, net na het klimatologisch optimum en op 

het einde van een warme fase. Omwille van het feit dat de bewoning van de site van West 

Thurrock in een warme en bosrijke omgeving plaatsvond, is het aannemelijk dat deze site 

eerder tot het begin van OIS 7 en specifieker tot OIS 7e gerekend wordt dan tot het einde van 

OIS 8.  

 

Om dezelfde redenen kunnen de vondstlagen van Achenheim, een site uit de Rijnvallei in het 

Oosten van Frankrijk, mijns inziens ook eerder tot het begin van OIS 7 toegewezen worden. 

De dierlijke resten van Achenheim laag 20 en Achenheim laag 19 zijn opgemaakt uit 

meerdere taxa, waaronder Paleoloxodon antiquus, Dicerorhinus mercki en Capreolus 

capreolus die op het bestaan van een warm klimaat en een bosrijke omgeving wijzen op het 

moment dat deze vondstlagen werden aangemaakt. Als deze twee lagen tot OIS 7e 

toebehoren, dan kan de daaropvolgende laag, Achenheim 18, misschien aan de koude periode 

OIS 7d toegeschreven worden. Aangezien Paleoloxodon antiquus en Dicerorhinus mercki in 

deze laag respectievelijk vervangen werden door Mammuthus primigenius en Coelodonta 

antiquitatis. Hoewel er in alle drie de vondstlagen vrij beperkte lithische concentraties ontdekt 

werden (zie tab. 3), bevatten ze telkens grote hoeveelheden werktuigen en een belangrijk 

aandeel Levallois kernen en afslagen. Bovendien zijn boordschrabbers veruit het dominante 

werktuig type, wat de auteur er toe aangezet heeft de lithische industrieën uit deze drie lagen 

als een Mousteriaan van het type Ferassie te beschrijven (Junkmanns 1991, Junkmanns 1995). 

 

De volgende site die zonder al te veel twijfels aan het begin van OIS 7 geplaatst kan worden 

is “Pontnewydd cave”. Het is veruit de meest Noordelijk gesitueerde vindplaats uit het vroege 

Midden-Paleolithicum en bovendien de oudste Neanderthaler vindplaats van Wales (Green 

1983, Lynch et al. 2000). De grot is in het hoogland van Wales gesitueerd, op een heuvel die 

over de Elwy vallei uitkijkt, op enkele tientallen km van de kust van de Ierse Zee verwijderd. 

De site werd aan het begin van de 20ste eeuw ontdekt maar het duurde tot 1978 vooraleer er  

professionele opgravingen ondernomen werden. Deze opgravingen waren er op gericht de 
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context en de ouderdom van de vondsten te achterhalen. De opgravingen wezen ook uit dat de 

grotformaties die de artefacten bevatten, namelijk de onderste breccie laag en het 

intermediaire complex, door middel van solifluctie activiteiten in de grot waren terecht 

gekomen. Dit betekende dus dat de vondsten van Pontnewydd geen in situ vondsten waren, 

maar dat ze zich oorspronkelijk buiten de grot bevonden (Green et al. 1989, Aldhouse-Green 

1998). Bovendien bleek ook dat slechts een heel klein aandeel van de totale vondsten, om en 

bij de 3 %, afkomstig was uit het intermediaire complex. Men denkt ondertussen zelfs dat het 

misschien om residuele vondsten uit de onderliggende onderste breccie laag zou kunnen 

handelen. De onderste breccie laag en het intermediaire complex konden door middel van 

meerdere uranium-thorium dateringen op dierlijk botmateriaal en thermoluminescentie 

dateringen, tussen 250.000 en 225.000 BP gesitueerd worden. Op basis van de diersoorten die 

in beide lagen aangetroffen werden, kan gesteld worden dat de fauna ten tijde van de 

bewoning of de opvulling van de site opgemaakt werd uit soorten die onder gematigde 

klimatologische omstandigheden voorkwamen. De absolute dateringen en de fauna resten 

wekken het vermoeden dat de voornaamste occupatie van Pontnewydd misschien tijdens een 

laat-interglaciale fase van OIS 7e of tijdens OIS 7d gesitueerd kan worden (Green et al. 1989).  

 

Vervolgens zijn er een drietal sites die noch aan de hand van chronostratigrafische noch op 

basis van biostratigrafische motieven binnen een bepaalde fase van OIS 7 geplaatst kunnen 

worden. Absolute dateringen wijzen enkel op het feit dat de sites eerder naar het midden of 

het begin van de periode bevolkt werden. Ten eerste hebben we de site van Rheindahlen B3, 

een openluchtcontext die zich tussen de Maas en de beneden-Rijn situeert. Er vonden drie 

opgravingscampagnes plaats op de site, in 1965 door Gerhard Bosinski, van 1973 tot 1975 en 

vervolgens nogmaals van 1980 tot 1981 onder toezicht van Hartmut Thieme (Bosinski 1966, 

Thieme et al. 1981). In het totaal werden maarliefst 15.789 artefacten geborgen in de loop van 

deze campagnes (Thissen 2006). Het stratigrafisch profiel van Rheindahlen werd op basis van 

correlaties met andere stratigrafische sequenties uit de regio en door middel van 

termoluminescentie gedateerd. Daaruit bleek dat Rheindahlen B3 tussen 220.000 en 190.000 

BP gesitueerd kon worden. Bij gebrek aan dierlijk botmateriaal in de kalkarme leemgrond van 

Rheindahlen werd de omgevingsreconstructie aan de hand van pollen en houtskool onderzoek  
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Tabel 3: Essentiële gegevens van de besproken sites uit OIS 7 

Artefacten 
(n=)

Werktuigen 
(n=)

Pontnewydd 
main cave

Gematigd 
koud

467 Vuistbijlen, dan 
boordschrabbers

Levallois en 
discoïdaal

7,30% Green et al. 
1989, Aldhouse-
Green 1998

Rheindahlen 
B3

Warm 15.789 335 Boordschrabbers Levallois debitage 85,6 Thieme et al. 
1981, Thissen 
2006

Ranville Warm 303 54 Boordschrabbers 
en gekerfde 
artefacten

Debitage zonder 
kernvoorbereiding

83% Cliquet 2008

Piégu Gematigd 1081 \ Boordschrabbers, 
na Levallois 
afslagen

Levallois en 
discoïdale debitage

99,60% Monnier 1987, 
Monnier et al. 
2002

La Cotte H Warm 2021 296 Gekerfde en 
getande 
artefacten

Discoïdale 
debitage

94,40% Callow & 
Cornford 1986

La Cotte G Warm 4603 685 Gekerfde en 
getande 
artefacten

Discoïdale 
debitage

95,40% Callow & 
Cornford 1986

La Cotte F Gematigd 
warm

6030 917 Boordschrabbers Discoïdale 
debitage

95,30% Callow & 
Cornford 1986

La Cotte E Gematigd 5590 690 Boordschrabbers Discoïdale 
debitage

87,30% Callow & 
Cornford 1986

La Cotte D  Koud 6004 707 Boordschrabbers Discoïdale 
debitage

78,90% Callow & 
Cornford 1986

La Cotte C Koud 7981 948 Boordschrabbers Discoïdale 
debitage

82,90% Callow & 
Cornford 1986

Sempigny Koud 183 \ Boordschrabbers 
en Mousteriaan-
spitsen

Levallois en 
klingendebitage

\ Patte  1967, 
Louguet-
Lefèbvre 2005

Maastricht-
Belvédère C

Warm 3067 3 \ Klingendebitage ~ 100 % Roebroeks 1988

Maastricht 
Belvédère K

Warm 10.912 137 Boordschrabbers Discoïdale 
debitage

100% De Loecker 
2004

Biache St-
Vaast IIa

Gematigd 
warm

3231 722Boordschrabbers, 
na Levallois 
afslagen

Levallois 
recurrent, uni- en 
bipolair

99,80% Tuffreau & 
Sommé 1988

Biache St-
Vaast IIbase

Gematigd 
warm

698 147Boordschrabbers, 
na Levallois 
afslagen

Levallois 
recurrent, uni- en 
bipolair

~ 100 % Tuffreau & 
Sommé 1988

Biache St-
Vaast D1

Gematigd 
warm

2842 112 Gekerfde en 
getande na 
Levalloisafslagen

Levallois recurrent 
uni- en bipolair

~ 100 % Tuffreau & 
Sommé 1988

Montières Warm \ \ Gekerfde en 
getande 
artefacten

Levallois 
klingendebitage

\ Tuffreau et al. 
1981, Auguste 
1995

BoordschrabbersLevallois recurrent 
unipolair

65% Junkmanns 1991, 
Junkmanns 1995

Achenheim 18Koud 142 40

Boordschrabbers Levallois debitage 65%Junkmanns 1991, 
Junkmanns 1995

Achenheim 19Gematigd 
warm

98 34

BoordschrabbersLevallois recurrent 
bipolair

55% Junkmanns 1991, 
Junkmanns 1995

Achenheim 20Gematigd 
warm

117 32

\ Levallois recurrent 
en lineair

100% Schreve et al. 
2006

West ThurrockWarm 144 2

OIS 7 245.000 – 186.000 BP
Site Klimaat Dominant 

werktuigtype
Dominante 
technologie

% Silex Referenties
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gerealiseerd. De houtskoolresten waren uitsluitend afkomstig van loofbomen en 

warmtelievende soorten maakten een groot deel uit van de pollen analyse. Bijgevolg kunnen 

we stellen dat de lithische industrie van Rheindahlen B3 ofwel tijdens OIS 7c ofwel tijdens 

OIS 7a tot stand gekomen is (Thissen 2006). 

 

De Noord-Franse kustsites Ranville en Piégu behoren ook tot deze zelfde fase. Ranville is een 

speciaal geval. De artefacten die te Ranville gevonden werden waren oorspronkelijk 

afkomstig van een openlucht slachtplaats aan de samenvloeiing van twee kleine rivieren, de 

Orne en de Aiguillon, waar onder andere een antieke olifant ontleed en verwerkt werd. Bij de 

opgravingen werden de archeologische resten echter in secundaire positie teruggevonden in 

één van de vele grotten uit het uitgebreide karstische netwerk van de vallei van de Orne. Door 

het instorten van het dak van de grot die zich net onder de slachtplaats bevond, vielen de 

artefacten in een onderliggende grot, waardoor ze bewaard gebleven zijn. Naast Paleoloxodon 

antiquus werden er ook nog botten van Cervus elaphus, Equus sp., Equus Hydruntinus, Bos 

primigenius, Canis lupus en Vulpes vulpes (vos) aangetroffen. Gebaseerd op deze diersoorten 

kan verondersteld worden dat de site in een mozaïek landschap en onder warme 

klimatologische omstandigheden tot stand kwam ( Louguet-Lefèbvre 2005, Cliquet 2008). De 

site werd gedateerd op basis van uranium-thorium gecombineerd met ESR (Elektron spin 

resonantie) wat een leeftijd tussen 229.000 en 208.000 BP opleverde (Cliquet 2008).   

 

De site van Piégu is gesitueerd boven aan een afgrond langs de Armoricaanse kust in het 

Noordwesten van Frankrijk, waar zowat 1081 lithische artefacten en een grote hoeveelheid 

dierlijke botresten blootgelegd werden (Monnier 1987, Cliquet 1992). De fauna van Piégu 

werd nadrukkelijk gedomineerd door Cervus elaphus resten, die 85 % van het botmateriaal 

vertegenwoordigden. Een gedetailleerd onderzoek van de slachtleeftijden toonde aan dat de 

edelherten actief bejaagd en verwerkt werden. Breukpatronen vastgesteld werden op de 

langere botresten, wezen bovendien op het feit dat het beenmerg van deze dieren doelbewust 

onttrokken werd. De vindplaats van Piégu kan dus als een gespecialiseerde edelhert 

jachtplaats beschouwd worden. De zes andere taxa die verder ook op de site waargenomen 

werden zijn Bos primigenius, Canis lupus, Dicerorhinus hemitoechus, Capreolus capreolus, 

Sus scrofa en Megaloceros giganteus. Hoewel geen enkele van deze soorten een sterke 

klimatologische indicator is, kan wel besloten worden dat de slachtplaats in gebruik was 

tijdens een gematigde klimatologische fase en zich in een mozaïek landschap bevond, waarin 
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open steppes, afwisselend met kleine bospercelen voorkwamen (Auguste et al. 2003, 

Louguet-Lefèbvre 2005). Op basis van uranium-thorium dateringen die gemiddeld 200.000 

BP bedroegen, kon ook deze site aan de middenfase van OIS 7 toegeschreven worden 

(Cliquet 1992). 

 

Tenslotte rest er ons nog de sites van La Cotte de Saint-Brelade (Callow & Cornford 1986), 

Maastricht-Belvédère (Roebroeks 1988), Biache Saint-Vaast (Tuffreau & Sommé 1988), 

Sempigny (Patte 1967, Louguet-Lefèbvre 2005) en Montières (Tuffreau et al. 1981) te 

bespreken. Op de twee laatsgenoemde na, bevatten deze sites allemaal meerdere goed 

gedateerde, rijke en tot in het kleinste detail onderzochte vondstlagen, die van essentiëel 

belang zijn voor de studie van het vroege Midden-Paleolithicum. La Cotte de Saint-Brelade is 

een site die zich in een head sediment aan de voet van een afgrond bevond op de kust van het 

eiland Jersey. De site leverde een stratigrafische sequentie op waarin maarliefst tien 

verschillende rijke vondsthorizonten vastgesteld konden worden. Vermoedelijk kunnen alleen 

de eerste zes tot OIS 7 gerekend worden (Callow & Cornford 1986). Aangezien botmateriaal 

niet goed bewaard bleef in de zandige matrix van de onderste vier lagen werd de 

omgevingsreconstructie voor de lagen H, G, F en E volledig gebaseerd op palynologische  

onderzoeksresultaten. De pollen stalen wezen uit dat de onderste lagen, laag H en G, onder 

warme omstandigheden gevormd werden in de nabijheid van een dicht gemengd loofwoud, 

waarin zelfs de soort Hedera (klimop) vastgesteld werd (Jones 1986). Een plantensoort die 

typisch voorkomt in regio’s met een warm maritiem klimaat (Roebroeks et al. 1992). Vanaf 

het einde van laag G en het begin van laag F werd er vervolgens een verslechtering van het 

klimaat waargenomen in de pollen door het optreden van meer grasachtigen en 

struikgewassen. In laag E werden er daarentegen opnieuw pollen uit een gemengd loofwoud 

van interstadiaal karakter vastgesteld (Jones 1986). Vanaf de lagen D en C werden er wel 

identificeerbare dierlijke resten gevonden. In combinatie met de pollen kon er zodoende een 

meer gedetailleerd beeld van de landschappelijke en klimatologische context van deze lagen 

geschetst worden. De aanwezigheid van dieren als Mammuthus primigenius, Coelodonta 

antiquitatis en Rangifer tarandus in beide lagen duidde op een glaciaal klimaat en een open 

steppe omgeving voor deze lagen (Scott 1986). Termoluminescentie dateringen leverden een 

gemiddelde datering van 238.000 BP voor deze zes onderste lagen op. Uit voorzichtigheid 

werd gesteld dat de warme tot gematigd warme lagen H, G, F en E integraal deel uitmaakten 

van OIS 7, de laatste twee lagen, lagen D en C zouden ook nog tot het einde van OIS 7 

gerekend kunnen worden (Callow 1986).  
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Nog zo’n emblematische site wat de studie van het vroege Midden-Paleolithicum betreft is de 

site van Maastricht Belvédère, gelegen ten Noordwesten van de huidige stad Maastricht. De 

midden - Pleistocene sequentie die in de Belvédère groeve aan het licht gebracht werd bevatte 

acht sites die door middel van relatieve en absolute dateringsmethodes tot OIS 7 gerekend 

konden worden, meer specifiek tot ofwel OIS 7a ofwel OIS 7c. De menselijke occupatie vond 

te Maastricht Belvédère op twee verschillende lithostratigrafische niveau’s plaats. De eerste 

fase, overeenkomstig met niveau IV-C-I en de sites B, C en G, kon voor de sedimentatie van 

een kalkrijke tuf laag gesitueerd worden. Het tweede niveau IV-C-III waarin de sites A, D, F, 

H en K vastgesteld werden bevond zich daarentegen boven deze laag (Roebroeks 1988). In 

deze thesis worden enkel site C en site K behandeld aangezien deze sites over de grootste 

oppervlakte onderzocht werden en de grootste hoeveelheid lithische artefacten opleverden 

(Roebroeks 1988, De Loecker 1992, De Loecker 2004).  

 

Er werd een omgevingsreconstructie opgemaakt voor beide sites gebaseerd op resultaten van 

de onderzochte molluskenfauna en de dierlijke botresten die in niveau IV-C-I aangetroffen 

werden. De molluskenfauna toonde aan dat het klimaat en het landschap ten tijde van de 

depositie van de lithische artefacten op site C van interstadiaal of interglaciaal karakter was. 

De site bevond zich in een erg vochtige moerasomgeving, in de onmiddellijke nabijheid van 

de Maas. Er kon bovendien door de aanwezigheid van enkele mollusken soorten afgeleid 

worden dat er zich op de hoger gelegen gronden in de omgeving een gemengd loofwoud 

ontwikkelde. Deze vaststellingen werden volledig bevestigd door de dierlijke taxa die in 

niveau IV-C-I en niveau IV-C-II waargenomen werden. Met name Eliomys quercinus en 

Apodemus sylvaticus wezen ook op de dicht beboste natuur van het landschap en het 

voorkomen van Emys orbicularis op het vochtige en erg warme klimaat. Hoewel er geen 

dierlijke resten voorkwamen in de bovenste lagen van niveau IV-C, waar site K gesitueerd 

was, gaat Roebroeks er van uit dat site K onder gelijkaardige klimatologische omstandigheden 

gevormd werd, aangezien er geen grote geologische verschillen opgemerkt konden worden 

tussen niveau IV-C-III en niveau IV-C-I. De malacologische studie had er echter ook op 

gewezen dat het klimatologisch optimum zich tijdens site C afspeelde, dus kan men 

veronderstellen dat site K, die een latere bewoningsfase vertegenwoordigt, wellicht tijdens 

minder optimale klimatologische omstandigheden bewoond werd (Roebroeks 1988). 
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Opgravingen op de Noordoost-Franse site Biache Saint-Vaast, gelegen aan de oevers van de 

Scarpe, een zijrivier van de Schelde, leverden ook meerdere vondstlagen op waarvan de 

lithische artefacten alsook de pollen en de dierlijke resten in detail bestudeerd werden 

(Tuffreau & Sommé 1988). De chronostratigrafische situering van de drie vondstlagen, niveau 

IIa, niveau IIbase en niveau D1 werd door middel van termoluminescentie vastgelegd rond 

175.000 BP. Dit gemiddelde zou het zogenaamde “interstadiale complex van Biache” aan het 

begin van OIS 6 plaatsen. De pollen, de mollusken en de zoogdierfauna sturen echter eerder 

aan op een gematigd tot warm klimaat, waardoor het logischer zou zijn deze vondstlagen aan 

het einde van OIS 7 te situeren. Het klimaat ten tijde van niveau IIa was warm en vochtig en 

de directe omgeving werd gekenmerkt door het voorkomen van een typische oevervegetatie. 

Iets verder van de site ontwikkelde er zich een mozaïek landschap. De pollen stalen toonden 

aan dat de bossen in dit mozaïek landschap vooral uit quercus opgemaakt waren. De 

bewoning van het niveau IIbase speelde zich tijdens soortgelijke klimatologische en 

landschappelijke omstandigheden af, hoewel de micro-morfologische studie van de site 

aanduidde dat er zich toch een klimaatsverslechtering voltrokken had tussen beide lagen. Ook 

niveau D1 werd tijdens een warme klimatologische periode afgezet. De pollen en fauna resten 

van deze laag wijzen echter op een nieuwe klimaatsverslechtering, aangezien er meer open 

steppe soorten in beide categoriën vastgesteld konden worden dan in de onderliggende lagen 

(Sommé et al. 1988). 

 

De laatste twee sites uit OIS 7 die ter sprake komen zijn de vindplaatsen van Sempigny en 

Montières-les-Amiens. De site van Sempigny is in de onderste terassen van de Oise vallei 

gesitueerd en bevat naast twee lithische concentraties, ook een verzameling dierlijke 

botresten. Mammuthus primigenius, Coelodonta antiquitatis en Cervus Elaphus zijn dominant 

aanwezig in deze collectie, maar ze worden vergezeld door soorten als Sus scrofa en 

Dicerorhinus mercki. De twee lithische concentraties werden bijgevolg in een mozaïek 

landschap, onder een gematigd tot koud klimaat gedeponeerd. De artefacten konden 

gebaseerd op hun stratigrafische positie tot OIS 7 gerekend worden (Patte 1967, Louguet-

Lefèbvre 2005). De beroemde site van Montières-les-Amiens tot slot, werd door de reeds 

eerder vermelde Victor Commont aan het begin van de 20ste eeuw in kaart gebracht en 

opgegraven. De industrie van Montières werd gekenmerkt door de aanwezigheid van een 

grote hoeveelheid klingen, getande en gekerfde werktuigen. Omwille van het feit dat de 

lithische artefacten zich te midden van allerlei botresten van dieren afkomstig uit een 

interglaciaal milieu gevonden werden, werd de industrie door Commont als een “Moustérien 
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Chaud” bestempeld (Tuffreau et al. 1981, Tuffreau 2002). Tijdens een nieuw onderzoek naar 

de site van Montières in de jaren 1980 werd de exacte stratigrafische positionering van de 

artefacten in het bassin van de Somme teruggevonden. Uit de positie van de industrie in de 

terrasformaties kon afgeleid worden dat de site van Montières hoogstwaarschijnlijk tot OIS 7a 

gedateerd kon worden (Tuffreau et al. 1981, Auguste 1995). 

 
 

6.2.2 Techno-typologische analyse 

Niet alle lithische industrieën van de vondstlagen en vindplaatsen die in het voorgaande 

overzicht gepresenteerd werden, zijn geschikt voor een verdere techno-typologische analyse 

(tab.4). Zo werden de lithische concentraties van West Thurrock, Achenheim 20, 19 en 18, 

Maastricht-Belvédère C, Sempigny en Ranville buiten beschouwing gelaten werden, enerzijds 

omdat het om kleinere lithische verzamelingen handelt, anderzijds omdat ze weinig 

werktuigen bevatten waardoor ze geen nut hebben voor een typologische vergelijking. 

Montières werd ook niet opgenomen omdat er voor deze site simpelweg geen cijfergegevens 

gekend zijn. 

 

   6.2.2.1 Technologische analyse 

De technologische indices van de sites die wel opgenomen werden in de techno-typologische 

analyse vertonen enkele opvallende trends. Slechts vier van de tien lithische verzamelingen in 

de tabel, namelijk Piégu, Biache Saint-Vaast IIa, IIbase en D1 hebben hoge Levallois en 

Typische Levallois index waarden. Op het eerste zicht lijkt het dus alsof de lithische 

industrieën uit OIS 7 geen sterke Levallois component bezitten. Dit is echter een vertekend 

beeld veroorzaakt door het weglaten van de bovengenoemde kleinere artefact verzamelingen 

evenals door het feit dat het techno-typologisch systeem van Bordes geen oog heeft voor de 

typlogie van de kernen die op de sites aan het licht gebracht werden. Zo bevatten de sites van 

West Thurrock en Achenheim 20, 19 en 18 hoge percentages Levallois afslagen en Levallois 

kernen (Junkmanns 1991, Junkmanns 1995, Schreve et al. 2006). Hoewel de Levallois index 

waarden van Pontnewydd laag zijn, waren de restkernen ook op deze site vooral het resultaat 

van diverse Levallois reductie technieken (Aldhouse-Green 1998). Voor Rheindahlen B3 

waren er op het percentage van de klingen na, geen technologische data voor handen. Door 

het feit dat de lithische industrie telkens weer als een Mousteriaan van het type Ferassie 

beschreven wordt, weten we desalniettemin dat de Levallois index van Rheindahlen B3 

normaliter vrij hoog in te schatten is (Bosinski 1966, Thieme et al. 1981, Thissen 2006). In 
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het algemeen toonden de studies van de kernen ook aan dat er een grote variabiliteit optrad in 

de manier waarop de Levallois methode op de sites toegepast werd. Alle mogelijke vormen 

van Levallois reductie werden vastgesteld, gaande van de lineaire tot de recurrente unipolaire, 

de recurrente bipolaire of zelfs de Levallois klingendebitage methodes. Wat we wel 

vaststellen is dat de recurrente centripetale Levallois methode weinig toegepast werd op de 

sites van OIS 7.  

 

Sites IL IF IFs Ilam IL ty IR Iau IB G.I G.II G.III G.IV G.IV + 42 
+ 54

Pontnewydd \ \ \ \ 7,77 6,85 1,9 17,7 7,77 8,14 2,73 0,64 1,28
Rheindahlen B3 \ \ \ 2,47 \ 18,31 \ \ \ 21,97 1,13 0,28 0,28
Piégu 24,3 28,2 17,1 7,1 56,29 17,37 0,3 0,6 56,29 22,15 1,8 1,5 3,6
La Cotte H 1,58 33,6 17,06 4,77 3,38 7,43 1,35 \ 3,38 7,43 5,07 13,51 33,78
La Cotte G 2,36 37,3 22,07 4,66 4,38 11,82 1,17 \ 4,38 11,82 7,3 21,46 34,31
Maastricht-Belvédère K\ 2,3 \ 0,6 \ 57,66 1,45 \ \ 60,58 1,46 4,38 6,57
La Cotte F 3,02 33,8 16,44 4,13 5,56 24,1 0,55 \ 5,56 24,32 3,16 19,19 26,94
La Cotte E 2,43 31,8 23,12 4,28 6,46 34 0,15 \ 6,46 34,15 3,85 12 18,92
La Cotte D 3,08 43,2 27,57 5,92 7,79 39,1 0,26 0,53 7,79 39,5 5,28 8,59 12,95
La Cotte C 4,31 47,2 31,66 4,1 5,27 44,09 0,11 0,73 5,27 45,04 4,64 8,44 12,45
Biache St-Vaast IIa 15,7 37,6 28,2 23,52 35,18 20,22 0,96 \ 35,18 27,56 4,01 5,12 7,2
Biache St-Vaast IIbase 36,3 51,3 39,36 25,08 42,17 25,17 \ \ 42,17 29,25 1,36 3,4 8,16
Biache D1 4,17 38,6 24,17 5,52 49,31 2,3 \ \ 49,31 2,3 1,84 5,53 12,9 
Tabel 4: Techno-typologische indices van Noordwest-Europese sites uit OIS 7. 
 
Uit de tabel valt ook op te maken dat klingendebitage vrij frequent voorkwam tijdens OIS 7. 

De percentages schommelen op de meeste sites rond 5 %. Op Biache Saint-Vaast IIa en IIbase 

neemt de klingendebitage daarentegen heel hoge proporties aan. Zeer uitzonderlijk is dit 

evenwel niet want ook op de site van Maastricht-Belvédère C, waar de ILam één van de enige 

waarden was die uitgerekend kon worden, bedraagt het aandeel van de klingen net meer dan 

20 % (Roebroeks 1988). Het “Moustérien Chaud” van de site van Montières werd niet te 

vergeten ook gekenmerkt door het voorkomen van een grote hoeveelheid klingen (Tuffreau et 

al. 1981). Het is opmerkelijk dat er op vier van de zeventien besproken vondstlagen uit OIS 7 

al goed ontwikkelde klingendebitage technieken vastgesteld kunnen worden, terwijl 

klingendebitage normaal gezien pas algemeen in gebruik genomen wordt in Europa vanaf het 

Laat-Paleolithicum. Er moet wel gezegd dat de klingen op de sites van Biache Saint-Vaast en 

Montières in feite door middel van een recurrente Levallois methode, speciaal gericht op de 

productie van langwerpige afslagen, bekomen zijn. Het gaat op deze sites enkel om klingen in 

de morfometrische zin van het woord (Tuffreau et al. 1981, Révillion 1995). De vier kernen 

die op Maastricht-Belvédère site C verzameld werden schijnen er bovendien op te wijzen dat 
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de klingen op deze site waarschijnlijk ook resulteren uit een recurrent Levallois reductie 

proces (Roebroeks 1988). 

 

Op de overige sites is de discoïdale debitage als de dominante debitage techniek vastgesteld. 

De zes vondstlagen van La Cotte de Saint-Brelade vertonen erg lage Levallois index waarden 

alsook lage ILam waarden. Aangezien de technologische indices van Bordes enkel aanduiden 

in hoeverre industrieën op basis van Levallois- of klingendebitage gefaçonneerd zijn, moest er 

een typologische studie van de kernen uitgevoerd worden om te kunnen zien welke debitage 

techniek het meest aangewend werd. Hieruit bleek dat de discoïdale kernen, naast 

onregelmatige kernen veruit het meest voorkwamen in de eerste zes vondstlagen van La Cotte 

de Saint-Brelade. Ook op Maastricht-Belvédère site K, heeft een typologische studie van de 

kernen uitgewezen dat discoïdale kernen meer dan de helft van het totaal aantal kernen 

uitmaakten. Tenslotte moet ook nog vermeld worden dat de gewone en de strikte 

facetteringsindex voor deze periode zeer hoog liggen. Ongeveer 30 % of meer van alle 

afslagen gevonden op de sites uit de tabel bevatten gefacetteerde hielen. De enige site die op 

dit vlak volledig afwijkt van de vastgestelde trend is Maastricht-Belvédère K, waar er 

nauwelijks afslagen met gefacetteerde hielen aangetroffen werden. 

 

   6.2.2.2 Typologische analyse 

Op typologisch gebied tekent er zich een nog grotere variabiliteit af dan op technologisch 

vlak. Als men groep I, namelijk de groep van de ongemodificeerde Levallois afslagen buiten 

beschouwing laat, valt onmiddellijk op dat de grootste verschillen zich tussen industrieën 

bevinden waarin ofwel het aantal boordschrabbers en het percentage van de Mousteriaan 

groep prominent voorkomen (Fig.12), ofwel het aantal getande en/of gekerfde artefacten 

(Fig.13). Sites waar het aantal boordschrabbers en spitsen dominant zijn in het 

werktuigspectrum, zijn: Rheindahlen B3, Piégu, Maastricht-Belvédère K, La Cotte de Saint-

Brelade E, D en C, Biache Saint-Vaast IIa en IIbase. Sites waar de werktuigverzamelingen 

daarentegen gedomineerd worden door getande en/of gekerfde artefacten zijn: La Cotte de 

Saint-Brelade H,G, F, en Biache Saint-Vaast D1. De lithische industrie van Pontnewydd 

onderscheid zich van alle andere sites door de grote hoeveelheid vuistbijlen die er 

aangetroffen zijn. In schril contrast met de voorgaande periode, kunnen we dus vaststellen dat 

de lithische industrieën van OIS 7 in de meeste gevallen nauwelijks of geen vuistbijlen 

bevatten. De paar vuistbijlen die te Piégu verzameld werden waren trouwens  
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Figuur 12: Vuursteen werktuigen van La Cotte de Saint-Brelade laag C: 1. Atypische Levallois afslag; 2. 
Pseudo-Levallois spits; 3-10, 12, 13 enkelvoudige boordschrabbers; 11, 14 en 15 dubbele boordschrabbers 
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Figuur 13: Vuursteen werktuigen uit La Cotte de Saint-Brelade laag G: 1-4, 6-11 Getande artefacten (9 en 10 
met clacton retouches); 5. Tayac spits; 12. Ventraal geretoucheerde afslag; 13-15 allerlei. 
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oppervlakte vondsten, dus wist men niet zeker of ze wel aan de rest van de lithische industrie 

te koppelen waren of niet (Cliquet 1992). Het is tenslotte ook erg opmerkelijk dat de 

typologische variabiliteit schijnbaar volledig onafhankelijk is van de technologische 

variabiliteit. Sites waarin dezelfde debitage technieken toegepast werden, vertonen vaak 

uiteenlopende werktuigvormen. Anderzijds kunnen er op sites waarin uiteenlopende debitage 

technieken gehanteerd werden, gelijkaardige typologische verzamelingen waargenomen 

worden. 

 

6.2.3 Grondstofgebruik 

Het grondstofgebruik ten tijde van OIS 7 was klaarblijkelijk meer gediversifiëerd dan tijdens 

OIS 8. Hoewel er nog steeds sites zijn waar de quasi totaliteit van het lithisch materiaal op 

basis van silex vervaardigd werd, werden er op de meeste sites ook ter aanvulling andere 

grondstofmaterialen beproefd. Dit kan vrij letterlijk opgevat worden voor sommige sites waar 

de lithische producten uit andere materialen dan silex ongeveer 5 % of minder van het geheel 

gaan vertegenwoordigen. Op andere sites zoals te Achenheim, Pontnewydd, Ranville, 

Rheindahlen B3 en in laag E van La Cotte de Saint Brelade nam de productie van lithische 

artefacten aan de hand van andere grondstoffen grotere proporties aan. De kleinste 

hoeveelheid silex werd vastgesteld in Pontnewydd, waar silex artefacten maar 7,30 % van de 

lithische verzameling uitmaakten (Green et al. 1989). Niettegenstaande het feit dat er diverse 

materialen ingeschakeld werden in de afslagproductie, kan er geconstateerd worden dat deze 

materialen bijna uitsluitend een lokale oorsprong kenden.  

 

De enige twee sites die een uitzondering vormen op deze regel zijn Ranville (Cliquet 2008) en 

Achenheim (Junkmanns 1991, Junkmanns 1995). Op de site van Ranville bestond het 

grondstofmateriaal van het lithische “ensemble B”, de enige statistisch relevante serie van de 

site, uit silex van secundaire gesteenten, kwarts en primaire krijt, die respectievelijk 83 %, 10 

% en 7 % van de serie uitmaakten. Op de site werden bovendien vijf verschillende silex 

soorten bewerkt, waarvan drie soorten afkomstig waren van ontsluitingsgebieden die in een 

straal van 20 à 30 km  rond de site gesitueerd waren. Wanneer men de silex artefacten die 

vervaardigd werden uit deze drie silex soorten optelt, dan moet men concluderen dat ongeveer 

61 % van de totale hoeveelheid gebruikte grondstoffen op de site uit een verder afgelegen 

herkomstgebied afkomstig is (Cliquet 2008). In de vondstlagen 20, 19 en 18 te Achenheim 

bedroeg het aandeel van silex in de lithische verzamelingen 55 à 65 %. Naast silex die 

vermoedelijk lokaal voorkwam in de terrassen van de Rijn vallei, werd er ook gebruik 
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gemaakt van kwarts, kwartsiet, grauwacke, graniet, ryoliet, ftaniet, porfyriet, jaspis en 

chalcedoon. Uitgezonderd jaspis en chalcedoon kwamen deze gesteenten ook allemaal in 

dezelfde lokale rivierterrassen voor. De herkomst van het chalcedoon is niet gekend, maar van 

de jaspis is geweten dat de dichtste ontsluitingsplaats op 80 km van de site gelegen is.  

 

We kunnen bijgevolg recapituleren dat er in schril contrast met het grondstofgebruik tijdens 

OIS 8, er op de sites van OIS 7 wel bewijzen gevonden zijn voor het transport van 

grondstoffen over middelgrote (20 à 30 km) tot grote afstanden (80 km). Bovendien is er ook 

enigzins sprake van een grotere diversificatie wat de soorten gesteenten betreft die toegepast 

werden voor de productie van lithische artefacten. Wat nu precies de implicaties van deze 

vaststellingen voor het economisch gedrag van de toenmalige hominiden of voor de techno-

typologische variabiliteit van de lithische assemblages uit deze periode zijn, is niet geheel 

duidelijk. Het is overigens op basis van de data waarover we beschikken aantoonbaar dat 

dezelfde soort lithische assemblages, met soortgelijke technologische en typologische 

kenmerken, bekomen konden worden aan de hand van sterk uiteenlopende 

grondstofmaterialen. De lithische industrieën van Achenheim worden bijvoorbeeld door 

Junkmanns als een Mousteriaan van het type Ferassie bestempeld (Junkmanns 1995). Ze 

worden dus gekenmerkt door een sterke Levallois component en door een dominantie van 

boordschrabbers ten opzichte van de andere werktuigcategoriën. In dat opzicht zijn de 

industrieën van Achenheim nauw verwant aan die van Biache Saint-Vaast IIa en IIbase. 

Hoewel de Mousteriaan van het type Ferassie industrieën die daar vastgesteld werden,  

volledig op basis van lokaal beschikbare silexknollen geproduceerd werden (Tuffreau & 

Sommé 1988).  
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     6.3. De pleniglaciale periode van de Saale ijstijd: OIS 6 
 
 

6.3.1 Algemene presentatie van de sites 

 

  
Figuur 14: Vermelde sites in de tekst: 1. La Cotte de Saint-Brelade; 2. Grainfollet; 3. Veldwezelt-Hezerwater ; 
4. Bottrop ; 5. Vulkanen uit het Neuwied bekken : Wannen, Tönchesberg en Schweinskopf. (licht-grijs = Saale 
vergletsjering; donker-grijs = Weichsel vergletsjering) 
 
 
De vindplaatsen uit de pleniglaciale fase van de Saale ijstijd, zijn in vergelijking met de 

warmere periode van OIS 7, vrij dun bezaaid in Noordwest-Europa (Fig.14). Zo kunnen we in 

dit overzicht amper zeven sites opnemen, die zelfs niet allemaal op overtuigende wijze binnen 

een bepaalde klimatologische en landschappelijke achtergrond geplaatst konden worden (Tab. 

5). De Noordwest-Franse site van Grainfollet bevatte behalve een aanzienlijke hoeveelheid 

lithische artefacten, slechts botresten van drie verschillende taxa, waaronder Mammuthus 

primigenius. Deze soort alleen, is weliswaar niet voldoende om te kunnen stellen dat de site 

van Grainfollet onder koude klimatologische omstandigheden tot stand gekomen was 

(Louguet-Lefèbvre 2005). Bovendien traden er grote moeilijkheden op om de exacte 

stratigrafische positie van de lithische industrie te bepalen. Uiteindelijk werd de site in OIS 6 

geplaatst, na correlatie met de stratigrafische sequentie van de naburige site van Gastines 

(Monnier 1987, Cliquet 1992). Buiten Grainfollet, werden er ook nog twee andere sites 

opgenomen waarvoor geen omgevingsreconstructie gebaseerd of fauna resten of op pollen 



Klimaat, landschap en lithische productie in het vroege Midden-Paleolithicum van Noordwest-Europa 
  

Academiejaar 2008-2009 54 

analytisch onderzoek ter beschikking stond. Beide sites, Veldwezelt-Hezerwater (Bringmans 

et al. 2004, Bringmans 2006a, Bringmans 2006b, Bringmans 2007) en Tönchesberg 2A 

(Conard 1992), konden echter op basis van hun nauwkeurige stratigrafische positionering met 

zekerheid tot OIS 6 gerekend worden.  

 

Te Veldwezelt, in de Vandersanden groeve werd er sinds enkele decennia onderzoek verricht 

naar een exceptioneel goed bewaarde Midden-Pleistocene loess-sequentie, gelegen in een 

oude geul van de Hezerwater, een zijrivier van de Maas. In dit loess-profiel werden er op 

verschillende hoogtes Midden-Paleolithische loci aangetroffen. De belangrijkste lithische  

industrieën waren in de pedogenetische lagen van de VLL en de VLB horizonten 

geïncorporeerd (Bringmans 2006b, Bringmans 2007). Het stratigrafisch profiel van 

Veldwezelt-Hezerwater was zelfs zodanig goed bewaard dat het toeliet om in het fijnste detail 

de verschillende fases van sedimentatie, erosie en denudatie, die zich ten gevolge van allerlei 

klimaatsveranderingen afspeelden, te bestuderen (Bringmans 2006b). Aan de hand van de 

waargenomen cycliciteit van deze fenomenen, gecombineerd met absolute dateringsmethodes 

zoals thermoluminescentie kon men besluiten dat de VLL en VLB vondstlagen uit een 

interstadiale fase dateerden, die net voor de aanvang van het Eemiaan interglaciaal 

plaatsvond. De bodemvormingslaag waarin de VLL en VLB assemblages aangetroffen 

werden, werd bijgevolg gelijkgesteld met het Zeifen interstadiaal, beter gekend als het MIS 

6.01 event van de zuurstofisotopen-curve. Een fase aan het einde van OIS 6 waarin zich een 

Alleröd/Jonge Dryas type klimaatswisseling voltrok. De lithische industrieën van Veldwezelt-

Hezerwater zijn dus helemaal aan het einde van OIS 6 te situeren (Bringmans 2004 et al., 

Bringmans 2007). Op basis van de stratigrafische positie kon daarenboven afgeleid worden 

dat de VLL en VLB lagen een vroege fase van pedogenese vertegenwoordigden, die 

hoogstwaarschijnlijk plaatsgreep onder boreale condities (Bringmans et al. 2004).  

 

De vondstlaag van Tönchesberg 2A kon eveneens omwille van zijn stratigrafische positie in 

de krateropvulling van de Tönchesberg, zonder enige twijfel in de pleniglaciale fase van de 

Saale ijstijd gepositioneerd worden. De lithische industrie was boven een oudere vondstlaag 

uit de Saale ijstijd en vlak onder de typische Eemiaan bodemvormingslaag, in een loess-

substraat gedeponeerd. Hoewel de stratigrafische positie van de site goed onderbouwd was, 

was de sequentie niet voldoende gedetailleerd om uitspraken toe te laten over het 

klimatologische, 
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Tabel 5: Essentiële gegevens van de besproken sites uit OIS 6 
 

laat staan het landschappelijke kader waarin de site gevormd werd. Bij gebrek aan dierlijke 

botresten en paleologisch onderzoek, is het dus onmogelijk om met zekerheid te stellen dat de 

vondstlaag van Tönchesberg 2A onder een koud klimaat tot stand gekomen was (Conard 

1992). De andere sites uit de vulkaankraters van het Neuwied bekken, hebben behalve een 

goede stratigrafische postionering, echter ook allemaal grote hoeveelheden botmateriaal 

opgeleverd die een dergelijke omgevingsreconstructie wel toelieten. De fauna resten van 

Wannen en Schweinskopf Karmelenberg vertoonden zelfs grote gelijkenissen. Ze werden 

hoofdzakelijk opgemaakt uit glaciale fauna soorten als Coelodonta antiquitatis, Dicrostonyx 

torquatus, Rangifer tarandus, Alopex lagopus en andere (Schäfer 1987, Justus 2000). Een 

gedetailleerde omgevingsreconstructie gebaseerd op een studie van de grote zoogdieren, 

microfauna en malacofauna toonde zelfs aan dat de Karmelenberg in een vochtig bergtoendra 

landschap gesitueerd kon worden (Schäfer 1987, Schäfer 2003). 

Artefacten 
(n=)

Werktuigen 
(n=)

La Cotte B Koud 4691 639 Boordschrabbers Discoïdaal, gevolgd 
door Levallois

80,60% Callow & 
Cornford 1986

La Cotte A Koud 27.490 3561 Boordschrabbers Discoïdaal 69,90% Callow & 
Cornford 1986

La Cotte 3 Koud 843 \ Boordschrabbers Discoïdaal 71% Callow & 
Cornford 1986 

La Cotte 5 Koud 1349 129 Boordschrabbers Discoïdaal 39,90% Callow & 
Cornford 1986

Bottrop Koud 367 61 Boordschrabbers Levallois 100% Schmitz 1988, 
Schäfer 1992 

Wannen II-III Koud 762 81 Boordschrabbers \ 2,36% Justus et al. 
1987, Justus 
2000

Tönchesberg 2A\ 423 1 \ Opportunistische 
debitage zonder 
kernvoorbereiding

0% Conard 1992

Schweinskopf 
IV

Koud 482 \ \ Klingen- en 
Levallois-debitage

< 7% Schäfer 1987, 
Schäfer 2003

Veldwezelt VLL Warm 795 9 \ Klingendebitage 100% Bringmans 
2006a

Veldwezelt VLB Warm 687 3 \ Klingendebitage 100% Bringmans 
2006a

Getande en 
gekerfde 
artefacten

Levallois 90,10% Monnier 1987, 
Louguet-
Lefèbvre 2005

Grainfollet \ 1221 \

OIS 6 186.000 – 128.000 BP
Site Klimaat Dominant 

werktuigtype
Dominante 
technologie

% Silex Referenties
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Op La Cotte de Saint-Brelade, een site die in het voorgaande hoofdstuk reeds uitvoerig 

beschreven werd, dateerden de laatste vier vondstlagen, laag B, A, 3 en 5 uit OIS 6. Net als de 

onderliggende lagen leverden ook deze lagen een enorme hoeveelheid artefacten op, waardoor 

La Cotte de Saint-Brelade ongetwijfeld als de belangrijkste vindplaats van deze periode in 

Noordwest-Europa beschouwd mag worden (Callow & Cornford 1986). De pollen en de 

dierlijke botresten uit deze lagen toonden aan dat het klimaat na laag C nog verslechterde en 

dat La Cotte de Saint-Brelade zich  ten tijde van de vier bovenste lagen in een periglaciaal 

landschap situeerde. Dit wordt mooi geïllustreerd door het aantal pollen van grassen en 

struiken die in laag 3, 80 % van het totaal aantal pollen bedragen. Een getal dat zelfs nog tot 

94 % opklimt in de loop van laag 5 (Scott 1986, Jones 1986). De laatste site uit OIS 6 die over 

een goede klimatologische en landschappelijke achtergrond beschikt is Bottrop. Een West-

Duitse site uit de vallei van de Ems, waar een bescheiden lithische assemblage aangetroffen 

werd in associatie met de botresten van Mammuthus trogontherii, Rangifer tarandus en 

Coelodonta antiquitatis. We kunnen er dus van uit gaan dat de site in een koud en open steppe 

milieu tot stand kwam. Een feit dat overigens volledig ondersteund wordt door de drie 

uranium-thorium dateringen die alledrie binnen de grenzen van OIS 6 uitkomen (Schmitz 

1988, Schäfer 1992).  

 

6.3.2 Techno-typologische analyse 

We moeten voor de techno-typologische analyse wederom enkele van de besproken sites 

weglaten. Het gaat enerzijds om sites waarvan de cijfergegevens van het lithisch materiaal 

niet in de publicaties weergegeven was, zoals het geval was voor Schweinskopf, anderzijds 

om sites waarvan de lithische industrieën over onvoldoende werktuigen beschikten, zoals 

Tönchesberg 2A, Veldwezelt-Hezerwater VLL en VLB. Hoewel de sites van Wannen II-III 

en Bottrop over heel wat minder werktuigen beschikken dan de vondstlagen van La Cotte de 

Saint-Brelade en Grainfollet, werden deze sites in extremis toch opgenomen in de techno-

typologische analyse (tab.6). 

 

Als we de lithische technologie van de geselecteerde sites beschouwen zien we meteen dat de 

Levallois index en de klingen index respectievelijk lage en gemiddelde waarden behalen. 

Enkel Grainfollet behaalt middelmatige Levallois index waarden en ook de klingen debitage 

techniek is vrij goed vertegenwoordigd op de site. Grainfollet is ook de enige site waar de 

Levallois groep bij de werktuigen grote proporties aanneemt. Op La Cotte de Saint-Brelade 



Klimaat, landschap en lithische productie in het vroege Midden-Paleolithicum van Noordwest-Europa 
  

Academiejaar 2008-2009 57 

vindt er een lichte opflakkering plaats in het gebruik van de Levallois debitage methode in 

laag 5, maar in de andere drie lagen daalt het cijfer opnieuw. De vier bovenste vondstlagen 

van La Cotte de Saint-Brelade, worden overigens net als hun OIS 7 voorgangers gedomineerd 

door het gebruik van de discoïdale debitage techniek (Callow & Cornford 1986). Voor de 

sites van Bottrop en Wannen valt moeilijk af te leiden welke afslagtechniek het meest 

toegepast werd bij de afslagproductie, aangezien er te Wannen (Justus 2000) slechts twee 

kernen geborgen werden en we voor Bottrop niet over een studie van de kernen, noch van de 

algemene technologische kenmerken van de afslagen beschikken (Schmitz 1988, Schäfer 

1992). Op basis van deze sites en bij gebrek aan voldoende cijfergegevens kunnen we dus 

weinig of niets afleiden over de algemene technologische kenmerken van de lithische 

industrieën uit OIS 6.  

 

 
Sites IL IF IFs Ilam IL ty IR Iau IB G.I G.II G.III G.IV G.IV + 

42 + 54
Grainfollet 12,73 57,63 47,7 9,28 21,48 14,23 0,91 0,39 21,48 17,23 3,51 17,16 25,54
La Cotte B 5,15 47,75 37,75 6,67 9,39 41,47 0,31 0,47 9,39 42,25 5,95 5,63 11,74
La Cotte A 4,07 55,18 43 6,66 4,52 40,83 0,76 1,93 4,52 41,11 8 7,81 11,65
La Cotte 3 \ \ \ \ 1,55 37,98 \ 0,77 1,55 38,76 6,98 10,85 17,05
La Cotte 5 8,15 53,93 43,37 6,11 2,07 43,79 0,59 2,03 2,07 47,3 10,06 6,815,98
Bottrop 6,9 \ \ \ \ 31 \ 6 \ \ \ \ \
Wannen II-III \ \ \ 5,15 \ 19,7 \ \ \ \ 1,2 \ \  
Tabel 6: Techno-typologische indices van Noordwest-Europese sites uit OIS 6 
 
 
De typologische studie daarentegen laat wel toe enkele algemene trends waar te nemen. Zo is 

het aandeel van de boordschrabbers op de meeste sites dominant in het werktuigspectrum. 

Hoewel we amper andere typologische waarden voor handen hebben voor de sites van 

Bottrop en Wannen II-III, wordt de trend ook door de hoge aantallen boordschrabbers op deze 

sites bevestigd. Bovendien ligt het aandeel boordschrabbers steevast hoger dan dat van de 

gekerfde en getande artefacten. De enige uitzondering hierop wordt door Grainfollet gevormd, 

waar de groep van gekerfde en getande artefacten omvangrijker is dan de Mousteriaan groep. 

Een andere opmerkelijke trend bestaat uit het opnieuw regelmatig voorkomen van vuistbijlen 

in de lithische assemblages. Dit staat in scherp contrast met de tendens die in de industrieën 

van OIS 7 vastgesteld werd. Deze tegenstelling komt op flagrante wijze tot uiting wanneer 

men de OIS 7 vondstlagen van La Cotte de Saint-Brelade vergelijkt met de vondstlagen uit 

OIS 6. Een laatste vaststelling die gemaakt kan worden is dat laag 5 van La Cotte de Saint-
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Brelade ten opzichte van alle andere vondstlagen opvalt door de grote hoeveelheid werktuigen 

uit de Laat-Paleolithische groep die er aangetroffen werden. 

 

6.3.3 Grondstofgebruik 

Er treed opnieuw een grote variatie op in de manier waarop verscheidene grondstof materialen 

gebruikt werden voor de productie van lithische artefacten tijdens OIS 6. We moeten 

vaststellen dat het aantal sites waarop uitsluitend silex gebruikt werd voor het vervaardigen 

van artefacten vanaf nu in de minderheid is. Enkel te Veldwezelt-Hezerwater en Bottrop is dit 

het geval. De hoeveelheid silex dat op de overige sites gebruikt werd, variëerde sterk. Te 

Grainfollet en op La Cotte de Saint-Brelade laag B, A en 3 maakt silex nog ongeveer 70 % of 

meer uit van het gehanteerde grondstofmateriaal. In laag 5 van La Cotte de Saint-Brelade 

werd nog maar 39,90 % van de lithische artefacten aan de hand van silex gemaakt, en 

tenslotte op de vulkaan sites uit het Neuwied bekken werd minder dan 10 % van de 

werktuigen op basis van silex vervaardigd. De grote verschuiving in het grondstofgebruik op 

La Cotte de Saint-Brelade in de loop der millenia werd vermoedelijk veroorzaakt door een 

gelijdelijke distantiëring en afdekking onder dikke loesspaketten van de lokale mariene 

sedimenten, de voornaamste bron van vuursteen in de buurt van de site. In de plaats van 

vuursteen schakelden de gebruikers van La Cotte de Saint-Brelade over op kwarts, kwartsiet 

en doleriet. In deze lagen werden er ook enkele artefacten vastgesteld die als afgewerkte 

werktuigen op de site geïmporteerd werden. Het herkomstgebied van deze importstukken is 

echter niet gekend (Callow 1986, Callow & Cornford 1986).  

 

Het gevariëerde grondstofgebruik op de sites van het Neuwied bekken is daarentegen 

waarschijnlijk rechtstreeks te wijten aan de afwezigheid van lokale silex ontsluitingen in de 

regio. Bij gebrek aan vuursteen, maakten de hominiden van de Tönchesberg, Schweinskopf en 

Wannen vulkanen voornamelijk gebruik van allerlei kwarts en kwartsiet soorten, maar ook 

van gesteenten als kiezelschiefer en chalcedoon (Conard 1992, Justus 2000, Schäfer 2003). 

Kwarts en devonische kwartsiet kon in de onmiddellijke omgeving van de vulkaansites 

gewonnen worden. Op de Tönchesberg 2A werden enkel deze lokale gesteenten ontgonnen 

voor het produceren van afslagen (Conard 1992). De tertiaire kwartsiet, het chalcedoon en de 

kiezelschiefer die als grondstoffen op de sites van Wannen en Schweinskopf gebruikt werden, 

waren afkomstig van ontsluitingsgebieden binnen een straal van 5 à 20 km rondom de sites. 

Tenslotte werden er ook kleine hoeveelheden vuursteen artefacten aangetroffen te Wannen en 

Schweinskopf. De verscheidene vuursteen soorten waren zonder uitzondering afkomstig uit 
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de Maasvallei, ruim 100 km verwijderd van het Neuwied bekken (Justus 2000, Schäfer 2003). 

Op drie van de zeven sites uit OIS 6 konden er dus grondstof transporten over middelgrote tot 

zeer grote afstanden vastgesteld worden. We kunnen bovendien constateren dat de lithische 

artefacten vervaardigd aan de hand van grondstoffen uit ver afgelegen gebieden meestal 

kleine percentages van het lithische materiaal vertegenwoordigden en telkens onder de vorm 

van afgewerkte werktuigen op de sites voorkomen.  

 

 
     6.4 Het Eemiaan interglaciaal: OIS 5e 

 

6.4.1 Algemene presentatie van de sites 

 

 
Figuur 15 : In de tekst vermelde sites: 1.Saint-Germain-des-Vaux ; 2. Caours; 3. Sclayn; 4. Rheindahlen; 5. 
Wallertheim (licht-grijs = Saale vergletsjering; donker-grijs = Weichsel vergletsjering) 
 
 
De voorbije decennia heerste er de overtuiging bij verscheidene paleolithische vorsers dat 

Noordwest-Europa verlaten was tijdens OIS 5e. Er werd hevig gedebatteerd over de oorzaken 

van dit fenomeen en de implicaties er van voor de aanpassingscapaciteiten van de 

Neanderthaler aan wisselende klimatologische en landschappelijke omstandigheden. Was de 

sterk beboste omgeving van Noordwest-Europa onleefbaar voor de Neanderthaler (Gamble 

1999) of hadden de Neanderthalers zich met succes weten aan te passen aan hun nieuwe 
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leefomgeving (Roebroeks et al. 1992, Roebroeks & Speleers 2002) ?  Ondertussen heeft 

nauwgezet onderzoek op een vijftal Noordwest-Europese sites (Fig.15) aangetoond dat het 

Noordwesten van Europa met uitzondering van de Britse eilanden, wel degelijk bewoning 

gekend heeft tijdens het Eemiaan interglaciaal. De Britse eilanden werden schijnbaar verlaten 

ten gevolge van de extreme koude die in Noord-Europa heerste tijdens OIS 6, de ijskappen 

reikten zelfs ongeveer tot op de hoogte van de huidige stad Birmingham. Bij de opwarming 

aan het einde van OIS 6 zou de zeespiegelstijging zodanig snel verlopen zijn dat de 

hominiden die zich op dat moment in Noordwest-Europa bevonden (cf. Veldwezelt-

Hezerwater) er niet in slaagden de laagvlakte die Groot-Britannië van het Europese vasteland 

scheidde, over te steken vooraleer het zee-niveau te hoog was. Dit is volgens de gangbare 

theorie de voornaamste reden voor het ontbreken van sites tijdens OIS 5e en de 

daaropvolgende interstadiale en stadiale periodes van OIS 5. Dit theoretisch standpunt vindt 

overigens steun in het feit dat er klaarblijkelijk ook andere diersoorten waren die de korte 

periode waarin het zee-niveau nog laag genoeg was niet benut hadden om de oversteek van 

het continent naar de Britse eilanden te maken. Soorten als Equus sp. en Dicerorhinus mercki 

die op de rest van het continent wel courant voorkwamen gedurende heel de OIS 5 periode 

(Ashton & Lewis 2002, Ashton 2002).  

 

De vijf tot nog toe gekende sites uit het Eemiaan bevinden zich sterk verspreid over heel 

Noordwest-Europa. De meest westelijk gelegen site is Saint-Germain-des-Vaux/ Port-Racine. 

De site is vooral gekend om zijn grote lithische verzameling daterend uit OIS 5d, waarin 

talrijke welgevormde klingen voorkwamen. Aan de basis van het stratigrafisch profiel, 

geïncorporeerd in de sedimenten van het gefossiliseerde Eemiaan strand, werd er echter ook 

een erg kleine lithische verzameling aangetroffen (n=44). De pollen en houtskoolresten die 

aan de basis van de sequentie ingezameld werden, toonden aan dat de site daadwerkelijk 

tijdens het Eemiaan bewoond werd, weliswaar naar het einde van de periode toe, op de 

overgang naar OIS 5d (Cliquet 1992). Het schiereiland van de Cotentin in het Noordwesten 

van Frankrijk waar de site van Saint-Germain-des-Vaux gesitueerd is, bevat overigens nog 

een aantal andere potentiële sites uit het Eemiaan zoals Saint-Vaast-La-Hougue en Tréauville 

(Cliquet 1992, Speleers 2000) en zelfs enkele recent onderzochte sites die met zekerheid tot 

het Eemiaan gerekend kunnen worden, namelijk Montfarville-Anse du quéry, Montfarville-

Blockhaus en Fermanville-Port-Lévi (Cliquet & Lautridou 2003, Coutard et al. 2003). De site 

van Grossoeuvre, in het binnenland gelegen, in de regio ten Noordwesten van Parijs zou 

bovendien ook onbetwistbaar tot het Eemiaan interglaciaal dateren (Cliquet & Lautridou 
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2003). Gegevens over deze sites konden spijtig genoeg niet opgenomen worden in het 

overzicht aangezien er nog geen eindpublicaties van deze sites verschenen zijn.  

 

Tabel 7: Essentiële gegevens van de besproken sites uit OIS 5e. 
 

In het Noordoosten van Frankrijk, in het bekken van de Somme bevindt zich vervolgens de 

site van Caours. Door middel van zijn stratigrafische positie, de kenmerken van de zoogdieren 

en van de mollusken fauna die er aan het licht gebracht werden alsook via absolute 

dateringsmethodes zoals termoluminescentie en uranium-thorium kon deze site binnen de 

korte tijdspanne van het Eemiaan gepositioneerd worden. Het is bijgevolg vrij teleurstellend 

dat er ook hier slechts een bescheiden lithische verzameling (n= 282) gerecupereerd werd 

(Antoine et al. 2006). De drie andere sites, Sclayn “ grotte Scladina”, Wallertheim A en 

Rheindahlen B1 hebben daarentegen wel grote lithische assemblages opgeleverd (Tab.7). De 

site van Wallertheim A kon op basis van een uitgebreide multi-disciplinaire benadering 

zonder moeilijkheden in het Eemiaan geplaatst worden (Conard & Prindiville 2000, Conard 

2001, Adler & Conard 2005). Te Rheindahlen moest men bij gebrek aan dierlijke botresten 

volledig op de stratigrafische positie van de artefacten binnen de Rocourt-

bodemvormingshorizont, de pollen analyse en de absolute dateringsmethodes vertrouwen om 

een chronologische toewijzing van de site te bekomen (Thissen 2006).  

 

Voor de site van Sclayn, grotte Scladina is de chronologische positionering van de lithische 

industrie minder voor de hand liggend. Het pollen analytisch onderzoek en de samenstelling 

Artefacten Werktuigen

(n=) (n=)
Caours Warm 282 4 \ Discoïdaal 100% Antoine et al. 2006

Sclayn laag V Gematigd 13.254 172 Boordschrabbers Quina debitage 16,98% Otte, Pathou-
Mathis & Bonjean 
1998

Rheindahlen B1 Warm 5709 1176 Getande en 
gekerfde 
artefacten

Klingen 
debitage

99,50% Thieme et al. 1981, 
Thissen 2006

Wallertheim Warm 6686 17 \ \ 0% Conard et al. 1998, 
Adler & Conard 
2005

Saint-Germain-
des-Vaux/ Port 
Racine

Warm 44 \ \ Levallois en 
klingen 
debitage

100% Cliquet 1992

OIS 5e 128.000 – 115.000 BP
Site Klimaat Dominant 

werktuigtype
Dominante 
technologie

% Silex Referenties
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van de fauna uit laag V, waarin de meest omvangrijke lithische industrie gestratifieerd was, 

toonden aan dat de laag onder gematigd koude klimatologische condities gevormd werd. Meer 

specifiek werden er botresten van Rangifer tarandus, Mammuthus primigenius en Coelodonta 

antiquitatis in combinatie met resten van Sus scrofa, Dama dama en Rupicapra rupicapra 

(gems) gevonden. Dit zijn dus diersoorten afkomstig uit zowel open steppe als uit bosrijke 

omstandigheden (Patou-Mathis 1998, Pathou-Mathis 2002). De resultaten van de pollen 

analyse toonden overigens aan dat de typische vegetatie successie van het Eemiaan in één van 

de onderliggende lagen geïdentificeerd kon worden. Om deze redenen kan de lithische 

industrie van laag V onmogelijk tot het Eemiaan sensu strictu gedateerd worden, maar zou ze 

eerder gecorreleerd kunnen worden met OIS 5c, het Saint-Germain I interstadiaal (Otte 1998, 

Bonjean 1998). In recentere publicaties werd de industrie uit vondstlaag V ongeacht deze 

landschappelijke analyses, op basis van een termoluminescentie datering op een verbrand stuk 

silex van 130.000 +- 20.000 BP, door de vorsers uiteindelijk toch in OIS 5e geplaatst (Otte, 

Pathou-Mathis & Bonjean 2001, Bonjean & Otte 2004). Dit is ook meteen de reden waarom 

de site desondanks zijn dubieuze chronologische toewijzing toch opgenomen werd in dit 

overzicht.  

 

 

6.4.2 Techno-typologische analyse 

 
Amper twee van de vijf beschreven sites in het voorgaande hoofdstuk komen in aanmerking 

voor een grondige techno-typologische analyse, Rheindahlen B1 en Sclayn laag V. Caours, 

Wallertheim en Saint-Germain-des-Vaux worden buiten beschouwing gelaten op typologisch 

vlak omdat ze te weinig of zelfs helemaal geen werktuigen opgeleverd hebben. Ondanks het 

feit dat er een zeer uitgebreide lithische industrie aangetroffen werd op de site van 

Wallertheim, slaagden de archeologen er niet in om de technologische aspecten van het 

materiaal te bespreken. De vreemde grondstoffen die op de site gebruikt werden voor de 

productie van lithische artefacten lieten het kennelijk niet toe bepaalde afslagtechnieken te 

onderscheiden of afslagvormen te herkennen. De refit studie toonde wel aan dat de kernen 

frequent geroteerd en op flexibele wijze afgebouwd werden om het afslagpotentiëel van de 

kwalitatief slechte grondstoffen te maximaliseren (Conard et al. 1998, Adler & Conard 2005). 

Een dergelijke benadering lijkt volgens mij het best aan te leunen bij een opportunistische 

discoïdale debitage vorm, dit valt echter niet aan te tonen zonder meer gedetailleerde 

gegevens over de gevonden kernen. 
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Wanneer we de technologische eigenschappen van de Eemiaan sites onder de loep nemen, 

valt nogmaals de grote diversiteit in gehanteerde debitage technieken op. Er kon immers op 

elke site een andere dominante afslagtechniek vastgesteld worden. Te Caours werden alle 

verschillende fases van de chaîne opératoire waargenomen in de lithische verzameling. Men 

gaat er van uit dat het in eerste instantie ging om een ad hoc debitage, waarbij afslagen voor 

direct gebruik geproduceerd werden. Een technologische studie van de ingezamelde kernen 

heeft aangetoond dat deze ad hoc debitage aan de hand van een discoïdale afslagtechniek 

verwezenlijkt werd (Antoine et al. 2006). Op de site van Rheindahlen B1 werd de lithische 

productie nadrukkelijk door klingen en “lamellen” gedomineerd. De klingen debitage index, 

ILam, bereikt zelfs zeer hoge waarden (tab.8) vergelijkbaar aan de waarden die eerder voor 

Biache Saint-Vaast IIa en IIbase werden  

 

 

Sites IL IF IFs Ilam IL ty IR Iau IB G.I G.II G.III G.IV G.IV + 
42 + 54

Sclayn laag V \ \ \ \ \ 39,26 \ 1,84 \ 42,94 \ 33,13 35,58

Rheindahlen B1 \ 2,66 1,85 24,61 \ 0,68 \ 0,94 \ 1,11 6,72 40,14 40,99 

Tabel 8: Techno-typologische indices van sites uit OIS 5e. 
 

vastgesteld. Dit komt niet enkel in de afslagen tot uiting, ook de kernen hebben meestal een 

prismatische, conische of parallelle morfologie. Bovendien werden er enkele “lames à crête” 

aangetroffen, die erop schijnen te wijzen dat de klingendebitage te Rheindahlen B1 in Laat-

Paleolithische stijl uitgevoerd werd (Thissen 2006). In contrast met de site van Rheindahlen 

B3 werd er weinig of geen gebruik gemaakt van de Levallois techniek (Thieme et al. 1981, 

Thissen 2006). Uit de kleine lithische verzameling van Saint-Germain-des-Vaux kunnen niet 

veel technologische eigenschappen afgeleid worden. We kunnen wel het voorkomen van 

enkele klingen, van goed gevormde Levallois afslagen en van één bipolaire recurrente 

Levallois kern vermelden (Cliquet 1992). Tenslotte werd zoals eerder vernoemd, de Quina 

debitage techniek het meest gebruikt voor de productie van afslagen in de Scladina grot te 

Sclayn (Bourguignon 1998). Daarmee is Sclayn de oudste site in Noordwest-Europa en de 

enige site in dit overzicht, waar Quina debitage geattesteerd werd. 

 

De typologische analyse voor deze periode is zeer beperkt aangezien enkel de werktuigen van  

Sclayn laag V en Rheindahlen B1 in aanmerking komen voor een verdere uiteenzetting. 

Wanneer men de typologische eigenschappen (Tab. 8) van beide sites vergelijkt valt opnieuw 
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de uitgesproken dichotomie op tussen sites waarbij ofwel de boordschrabbers en in zekere 

mate de Mousteriaan groep dominant zijn, ofwel sites waarbij in de eerste plaats getande 

artefacten en vervolgens de groep van gekerfde en getande artefacten samen, overwegend 

voorkomen. Sclayn laag V en Rheindahlen B1 behoren respectievelijk aan de eerste en de 

tweede groep sites toe. Verder is desondanks de dominantie van boordschrabbers in laag V 

van Sclayn ook de grote hoeveelheden getande en gekerfde artefacten opvallend.  

 

 

6.4.3 Grondstofgebruik 

Er kan opnieuw een onderscheid gemaakt worden tussen sites waar de lithische artefacten 

alleen maar uit lokaal beschikbare silex vervaardigd zijn en sites waar ook andere gesteenten 

in verschillende mate in de lithische productie betrokken werden. In dat opzicht zet de 

variabiliteit die waargenomen werd tijdens de voorgaande periodes zich voort tijdens het 

Eemiaan interglaciaal. De sites waar silex 100 % van de gebruikte grondstoffen uitmaakt zijn 

Caours en Saint-Germain-des-Vaux. (Cliquet 1992, Antoine et al. 2006). Op de kustsite van 

Saint-Germain-des-Vaux kwamen er ter plaatse ook nog andere bruikbare grondstoffen voor, 

maar de bewoners schenen een bewuste voorkeur voor silex gehad te hebben. Een vaststelling 

die ook in de veel grotere lithische verzameling van de bovenliggende laag uit OIS 5d tot 

uiting komt (Cliquet 1992). Het aangewende grondstofmateriaal op de site van Rheindahlen 

B1 bestaat bijna enkel uit lokale vuursteen uit de Maasvallei. Toch werden er ook lithische 

artefacten uit kiezelschiefer, tertiaire en paleozoïsche kwartsiet, kwarts en Baltische vuursteen 

aangetroffen. Uit de bronnen valt echter niet op te maken waar de herkomstgebieden van deze 

andere steensoorten zich bevinden (Thieme et al. 1981, Thissen 2006).  

 

Vervolgens zijn er ook sites waar overwegend andere steensoorten gebruikt werden. De 

industrie van laag V uit de Scladina grot te Sclayn bestaat uit veel verschillende gesteenten. 

83 % van de artefacten werden op lokaal voorkomende gesteenten als kwartsiet, kwarts, 

kalksteen en chert vervaardigt. Het belangrijkste deel van de overige artefacten werd 

hoofdzakelijk geproduceerd op basis van Maastrichste vuursteen, waarvan het dichtsbijzijnde 

ontsluitingsgebied zich in het Haspengouws plateau op een afstand van ongeveer 20 km van 

de site bevond. Tenslotte bestond 1 % van de industrie uit lithische artefacten van Brussels 

krijt, Ftaniet uit het Cambrium en silex uit de streek van Henegouwen, allemaal grondstoffen 

waarvan de herkomstgebieden minimum 40 km van de site verwijderd zijn. Deze 

geïmporteerde artefacten werden bovendien vaak als volledig afgewerkte werktuigen op de 
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site geïmporteerd (Van der Sloot 1998, Otte et al. 2001). De omvangrijke lithische industrie 

van Wallertheim (n= 6686) werd zelfs gekenmerkt door een volledige afwezigheid van 

vuursteen artefacten. De primaire grondstof die in de plaats van vuursteen aangewend werd, 

was ryoliet. Daarnaast werd er ook gebruik gemaakt van andere vulkanische gesteenten als 

agaat en andesiet maar ook van kwarts en kwartsiet. De ryoliet kende een semi-lokale 

herkomstbron, net iets meer dan 6 km van de site verwijderd. Alle andere gesteenten waren 

lokaal aanwezig in de vallei van de Wiesbach, waar de site gelegen was (Conard et al. 1998, 

Adler & Conard 2005). We kunnen dus constateren dat er tijdens het Eemiaan interglaciaal 

ook grondstoftransporten over lange tot zeer lange afstanden plaatsvonden, waarbij vooral 

afgewerkte werktuigen betrokken waren. In de meeste gevallen werd er echter voor de 

lithische productie gebruik gemaakt van diverse lokaal beschikbare grondstoffen.  
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7. Invloed van klimaat en landschap op lithische productie systemen 

 

Zoals we gezien hebben wordt het diachrone overzicht van de lithische industrieën uit het 

vroege Midden-Paleolithicum door een grote inter-site en intra-site variabiliteit getekend, die 

zowel in techno-typologische zin als in het grondstofgebruik tot uiting komt. Door middel van 

een vergelijkende studie zullen we nu trachten inzicht te verwerven in welke mate klimaat en 

landschap een rol speelden in het tot stand komen van deze variabiliteit. Om alle 

dubbelzinnigheden uit de weg te gaan wordt er voor deze comparatieve analyse enkel gebruik 

gemaakt van sites waarvoor de klimatologische en landschappelijke achtergrond zonder 

twijfel vastgelegd werden. In eerste instantie heeft de vergelijking als doel de algemene 

verschillen op techno-typologisch vlak of op vlak van het grondstofgebruik, tussen sites uit 

koude of gematigd koude klimatologische fases en sites uit warme of gematigd warme 

klimatologische fases te identificeren, indien dergelijke verschillen zich voordoen. Daarna 

bestaat de mogelijkheid om dieper in te gaan op de invloed uitgeoefend door de directe 

landschappelijk omgeving van een site op de lithische variabiliteit die geconstateerd werd. 

 

 
 
     7.1. Grondstofgebruik in een klimatologisch en landschappelijk kader 
 
In tegenstelling tot de voorgaande hoofdstukken vangen we deze keer aan met het lithische 

grondstofgebruik. De reden daarvoor zit hem eenvoudigweg in het feit dat er geen correlaties 

vastgesteld konden worden tussen het grondstofgebruik en de klimatologische en 

landschappelijke context van de vroege Midden-Paleolithische sites. Het differentiëel gebruik 

van silex en andere grondstoffen werd zowel op sites uit overwegend warme periodes als op 

sites uit overwegend koude periodes vastgesteld. Ook konden er geen grote verschillen 

opgetekend worden in de frequentie waarmee diverse grondstoffen in de variërende 

klimatologische en landschappelijke contexten aangewend werden. De vulkaansites uit het 

Neuwied bekken, Schweinskopf en Wannen in het bijzonder (Justus 2000, Schäfer 2003), en 

Wallertheim vormen hiervoor het ideale voorbeeld. Op de sites van de Schweinskopf en de 

Wannen vulkanen werden er nauwelijks vuurstenen artefacten aangetroffen. Op Wallertheim 

werd er zelfs helemaal geen vuursteen gebruikt in de lithische productie ( Adler & Conard 

2005). Beide gevallen zijn echter afkomstig uit volledig tegengestelde klimatologische en 

landschappelijke contexten. Schweinskopf en Wannen werden bewoond tijdens de extreem 

koude fase van de Saale ijstijd en Wallertheim tijdens het Eemiaan interglaciaal. Het 
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grondstofgebruik tijdens het vroege Midden-Paleolithicum werd eveneens gekenmerkt door 

het feit dat er voornamelijk gebruik gemaakt werd van lokaal verkrijgbare grondstoffen. Op 

sommige sites zoals Achenheim, Ranville, Sclayn “grotte Scladina”, Schweinskopf-

Karmelenberg en Wannen werden er echter ook artefacten gevonden die geen lokale 

oorsprong kenden (Junkmanns 1995, Van der Sloot 1998, Justus 2000, Schäfer 2003, Cliquet 

2008) . Deze artefacten werden aan de hand van gesteenten gefabriceerd waarvan het 

onsluitingsgebied 20 à 100 km van de site verwijderd was. Dergelijke grondstoftransporten 

over middelgrote tot grote afstanden verliepen blijkbaar ook onafhankelijk van de 

klimatologische en landschappelijke omstandigheden. Ze werden zowel op sites uit warme als 

uit koude omgevingen in gelijke mate vastgesteld. Aangezien er absoluut geen correlaties 

optreden tussen het differentiële gebruik van verscheidene grondstofmaterialen of het 

transporteren van grondstoffen over middelgrote of grote afstanden en de klimatologische en 

landschappelijke achtergrond op vroege Midden-Paleolithische sites uit Noordwest-Europa, 

gaan we in deze studie niet verder in op het grondstofgebruik. We kunnen besluiten dat 

klimaat en landschap geen significante rol schijnen te spelen in de exploitatie en het 

transporteren van grondstoffen in deze periode. Voor gedetailleerde studies van de andere 

factoren die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de variabiliteit in het gebruik of het 

transport van grondstoffen tijdens het Midden-Paleolithicum, verwijs ik naar de erg 

verdienstelijke werken van vorsers als Geneste en Féblot-Augustins (Geneste 1986, Féblot-

Augustins 1999).  

 
 
 
     7.1. Lithische technologie in een klimatologisch en landschappelijk kader 
 
 

7.1.1 Vergelijkende studie van de lithische technologie 

Een vergelijkende studie opstellen van de differentiële technologische aspecten die 

voorkwamen in lithische industrieën, onder variërende klimatologische en landschappelijke  

omstandigheden is niet zo evident. Er treden eerst en vooral methodologische problemen op. 

De techno-typologische indices van Bordes zijn niet geschikt voor een dergelijke analyse 

aangezien ze enkel gericht zijn op het identificeren en kwantificeren van de producten van 

Levallois en klingen debitage methodes. Niet alleen worden de producten van alternatieve 

debitage technieken zoals de discoïdale en de Quina debitage hierbij volledig buiten 

beschouwing gelaten, ook de cruciale inbreng van de technologische studies van de kernen 

wordt door deze methodologische benadering volledig genegeerd. Een kwantificerende 
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benadering wordt bovendien bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt door de complexe 

definiëring en de soms slechte herkenbaarheid van de producten en restkernen kenmerkend 

voor de diverse afslagtechnieken. Zo legt Eric Boëda bijvoorbeeld de nadruk op het feit dat de 

producten van de discoïdale debitage en de centripetale recurrente Levallois debitage methode 

niet alleen heel moeilijk te onderscheiden zijn van elkaar, maar ook van centripetale 

kernpreparatie afslagen van andere Levallois methodes (Boëda 1993 p.397).  Verder wordt 

een vergelijkende analyse ook nog bemoeilijkt door het feit dat de concrete definiëring van de 

meeste Midden-Paleolithische afslagtechnieken pas in de jaren 1990 plaatsvond (Boëda 1993, 

Boëda 1994, Révillion 1995, Bourguignon 1998). Hoe moeten we de technologische 

gegevens van sites die lang voor deze tijd opgegraven en gepubliceerd werden dan 

interpreteren en welke waarde kunnen we dan nog aan de technologische analyse van 

dergelijke assemblages hechten ? Door deze problemen zou het uitvoeren van een grondige en 

verregaande vergelijkende studie van de lithische technologie, gebaseerd op kwantitatieve 

gegevens, onrealistisch en betekenisloos zijn. Bijgevolg zullen we ons in deze studie beperken 

tot het vergelijken van dominant voorkomende afslagtechnieken naargelang de 

klimatologische en landschappellijke achtergrond van de sites.  

Figuur 16: Opdeling sites met dominant voorkomende afslagtechnieken naar gelang het klimaat. 
 
 
Door de cijfergegevens van de Levallois en de klingendebitage index van sites te combineren 

met studies van de typologie van de kernen die voor de sites beschikbaar waren, kon er per 

site bepaald worden welke afslagtechniek het meest voorkwam. Dit leverde de volgende 

resultaten op (Fig.16) : de Levallois debitage en discoïdale debitage technieken werden 
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ongeveer evenveel toegepast in de loop van het vroege Midden-Paleolithicum, onafhankelijk 

van het klimaat waarin de sites tot stand kwamen. Het is bovendien opmerkelijk dat de 

Levallois, Klingen en Discoïdale debitage methodes tijdens warme fases ongeveer evenveel 

gehanteerd werden. Uit de grafiek valt ook af te leiden dat er op sites uit warme of gematigd 

warme omgevingen schijnbaar meer klingen geproduceerd werden dan op sites uit koude of 

gematigd koude omgevingen. Het is echter niet duidelijk of dit verschil resulteert uit een echte 

differentiële toepassing van de klingen debitage methode tijdens warme en koude periodes. 

Dit beeld zou bijvoorbeeld ook gewoonweg door de stand van zaken van het vroege Midden-

Paleolithisch onderzoek in Noordwest-Europa veroorzaakt kunnen zijn.  De koude 

klimatologische sites waarop klingendebitage aanzienlijk veel toegepast werd zijn de sites van 

Mesvin IV (Cahen & Michel 1986, Ryssaert 2004) en Sempigny (Patte 1967). De Ilam van 

beide sites overschrijdt de 10 % en in het geval van Sempigny wordt zelfs 15 % bereikt. Men 

kan dus spreken van goed ontwikkelde vormen van klingendebitage. Een derde site uit de 

koude fase van OIS 6 waar mogelijk ook een groot aantal klingen aangetroffen werd is de 

Karmelenberg te Schweinskopf. Dit vermoeden kan spijtig genoeg niet bevestigd worden aan 

de hand van cijfergegevens. Wanneer we de ILam van de warme of gematigd warme sites aan 

nader onderzoek onderwerpen, dan kunnen we opmerken dat slechts vijf van de negen sites 

meer dan 10 % behaald. Het verschil met de koude en gematigd koude sites blijft echter wel 

geprononceerd door het feit dat de Ilam op vier van deze vijf sites, namelijk Biache Saint-

Vaast IIa, IIbase, Maastricht-Belvédère C en  Rheindahlen B1, de 20 % overschrijdt en dus 

zeer prominent aanwezig is.  

 

Andere Noordwest-Europese sites waar sterk ontwikkelde klingendebitage technieken 

vastgesteld werden maar waarvoor geen klimatologische- of omgevingsreconstructies 

opgemaakt konden worden, zijn Bapaume-les-Osiers, Le Rissori serie IIIa en Bagarre-Etaples 

laag 5 en 7 (Tuffreau & Adam 1973, Tuffreau & Zuate-Zaber 1975, Tuffreau 1976, Adam 

1991, Adam 2002). De industrieën van Bapaume-les-Osiers, Le Rissori IIIa en Bagarre-

Etaples 7 waren telkens in een grindlaag gesedimenteerd. Volgens Tuffreau  betekent dit dat 

de sites tijdens glaciale of tardiglaciale fases tot stand kwamen, aangezien grindlagen altijd 

door anastomoserende rivierstelsels onder koude klimatologische omstandigheden afgezet 

worden (Tuffreau 2001 p. 296, Tuffreau et al. 2008 p. 106). Indien deze sites in de 

vergelijking opgenomen zouden worden, dan zou er geen wezenlijk verschil meer te 

observeren zijn in de proporties van klingendebitage op sites uit koude of warme periodes.  

Ofschoon er op basis van de paleoklimatologische gegevens en de landschappelijke 
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reconstructies blijkt dat klingendebitage frequenter op dominante wijze voorkomt op sites uit 

warme of gematigd warme omgevingen, schijnen de gegevens van bijkomstige sites uit 

Noordwest-Europa zoals Bapaume-les-Osiers, Le Rissori en Bagarre-Etaples er op te wijzen 

dat de waargenomen verschillen eerder resulteren uit de stand van zaken van het onderzoek. 

We kunnen dus besluiten dat er geen duidelijke correlaties bestaan tussen klimatologische en 

landschappelijke contexten en het dominant voorkomen van bepaalde lithische technologieën.  

 

 

7.1.2 Verklaringen voor de technologische variabiliteit 

De variabiliteit die inzake de toepassing van de afslagtechnieken in het vroege Midden-

Paleolithicum waargenomen kan worden, wordt hoogstwaarschijnlijk sterker beïnvloed door 

de kwaliteit en de lokale aanwezigheid van grondstoffen, hoewel ook deze zaken geen 

afdoende verklaring weten te bieden (Mellars 1996). Zo wordt soms gesteld dat de Levallois 

techniek vooral toegepast werd op sites waar fijnkorrelige vuursteen materialen aanwezig 

waren (Rolland & Dibble 1991) en dat de discoïdale debitage techniek zich meer leende tot de 

productie van afslagen aan de hand van grofkorrelige gesteenten zoals kwarts en kwartsiet 

(De Loecker 2004 p. 113). Dit laat misschien toe om de intra-site variabiliteit van de 

gebruikte afslagtechnieken op sommige sites te verklaren. Maar er zijn ook sites in ons 

overzicht, zoals Pontnewydd waar de Levallois en de discoïdale debitage ongeveer in gelijke 

mate toegepast werden op een assemblage dat hoofdzakelijk uit ryoliet, ignimbriet, tufsteen 

en andere eerder grofkorrelige steensoorten bestond (Green et al. 1989). Daarentegen kon er 

op de site van Wallertheim waar ook vooral ryoliet en andere vulkanische gesteenten 

aangewend werden voor de vuursteenproductie, desondanks een uitgebreide refit-studie, geen 

enkele van de gekende debitage methodes geïdentificeerd worden (Adler & Conard 2005). Er 

zijn bovendien ook sites als Caours waar vuursteen de enige gebruikte grondstof was, maar 

waar geen Levallois debitage vastgesteld werd. Enkel de discoïdale debitage kwam tot uiting 

op deze site (Antoine et al. 2006). Dergelijke voorbeelden tonen duidelijk aan dat de kwaliteit 

en de aanwezigheid van bepaalde grondstoffen op sites zeker geen bevredigende verklaring 

bieden voor de technologische variabiliteit. 

 

Een andere vorm van verklaring voor het afwisselend voorkomen van bepaalde lithische 

afslagtechnieken zou te maken kunnen hebben met de subsistentie patronen die op sites 

vastgesteld kunnen worden (Stiner 1994). In haar uitgebreide studie van de subsistentie 

strategieën waargenomen op de Mousteriaan sites uit het gebied van Latium in Italië, stelde 
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Mary Stiner in samenwerking met Steven Kuhn vast, dat de lithische technologie op sites 

waar prooidieren vermoedelijk aan de hand van aaseten bekomen werden, gedomineerd werd 

door centripetale kernreductie methodes. Dit zouden dan bijvoorbeeld de discoïdale en de 

recurrente centripetale Levallois debitage methodes kunnen zijn. Op de sites waar prooidieren 

via jacht verworven werden, waren vooral “platform” kernreductie methodes waargenomen 

(Stiner & Kuhn 1994). Dit zijn kernen waarbij slechts één debitagevlak onderscheiden kan 

worden en die dus hoofdzakelijk door middel van de andere Levallois debitage methodes 

geproduceerd werden. Er werden op enkele sites die in het overzicht aan bod kwamen, zoals 

onder andere Biache Saint-Vaast IIa (Auguste et al. 1998), La Cotte de Saint-Brelade laag 3 

(Scott 1980, Scott 1986) en Piégu (Auguste et al. 2003), accumulaties van dierlijke botresten 

waargenomen die met zekerheid aan de hand van doelgerichte jachtactiviteiten tot stand 

kwamen. Het dierlijk materiaal van La Cotte de Saint-Brelade laag 3, was echter geassocieerd 

aan een industrie die door de discoïdale debitage techniek gedomineerd werd (Callow & 

Cornford 1986) en schijnt zodoende in tegenspraak te zijn met de theorie van Stiner & Kuhn 

(1994).  We zullen deze theoretische denkpiste niet verder uitwerken aangezien we enerzijds 

niet over genoeg bronmateriaal beschikken, anderzijds omdat het niet binnen het 

onderzoekskader van deze thesis valt om dit te doen. Deze theorie werd enkel aangehaald om 

te illustreren dat de technologische variabiliteit op vroege Midden-Paleolithische sites 

waarschijnlijk veroorzaakt werd door een combinatie van verschillende elementen. Vermits 

klimatologische en landschappellijke factoren echter geen bepalende rol lijken te spelen in 

deze problematiek, richten we ons nu tot het onderzoeken van de relaties tussen klimaat, 

landschap en typologische diversiteit.  

 

 
     7.3 Typologische variabiliteit in een klimatologisch en landschappelijk kader 
 
 

7.3.1 Vergelijkende studie van de lithische typologie 

De typologie van het vroege en midden paleolithicum werd al in 1961 opgesteld (Bordes 

1961). Vanaf dat moment werd de typologie praktisch algemeen aanvaard en zijn er in feite 

geen nieuwe belangrijke werktuigvormen meer ontdekt. De vergelijkende studie van de 

typologische verzamelingen naargelang hun klimatologische en landschappelijke contexten, 

heeft bijgevolg veel minder te leiden aan methodologische problemen of problemen van 

herkenbaarheid. De methodologische basis van deze vergelijkende typologische studie wordt 

dan ook gevormd door de typologische indices van Bordes. Tot nu toe vormen deze nog 
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steeds de beste methode om op gedetailleerde en kwantificerende wijze inzicht te verwerven 

in de typologische eigenschappen van verscheidene lithische industrieën. Voor de 

comparatieve typologische analyse wordt er logischerwijze alleen gebruik gemaakt van sites 

die over voldoende werktuigen beschikken, dit betekent dat ongeveer vijftien van de 

zevenendertig besproken sites niet aan bod zullen komen in deze analyse. De overige sites 

worden in de eerste plaats opgedeeld naargelang de klimatologische context waarin ze 

ontstonden. Dit levert ons elf sites uit overwegend koude periodes (Tab.9) en elf sites uit 

overwegend warme periodes op (Tab.10) om op basis van hun typologische eigenschappen te 

vergelijken. 

 

 

Tabel 9: Techno-typologische indices van sites uit overwegend koude klimatologische fases 
 

Sites IL IF IFs Ilam IL ty IR Iau IB G.I G.II G.III G.IV G.IV + 
42 + 54

Rheindahlen B3 \ \ \ 2,47 \ 18,31 \ \ \ 21,97 1,13 0,28 0,28
Piégu 24,3 28,2 17,1 7,1 56,29 17,37 0,3 0,6 56,29 22,15 1,8 1,5 3,6
La Cotte H

1,58 33,56 17,06 4,77 3,38 7,43 1,35 \ 3,38 7,43 5,07 13,51 33,78
La Cotte G 2,36 37,33 22,07 4,66 4,38 11,82 1,17 \ 4,38 11,82 7,3 21,46 34,31
La Cotte F 3,02 33,81 16,44 4,13 5,56 24,1 0,55 \ 5,56 24,32 3,16 19,19 26,94
La Cotte E 2,43 31,8 23,12 4,28 6,46 34 0,15 \ 6,46 34,15 3,85 12 18,92
Maastricht-Belvédère K\ 2,3 \ 0,6 \ 57,66 1,45 \ \ 60,58 1,46 4,38 6,57
Biache St-Vaast IIa 15,71 37,62 28,2 23,52 35,18 20,22 0,96 \ 35,18 27,56 4,01 5,12 7,2
Biache St-Vaast IIbase 36,29 51,29 39,36 25,08 42,17 25,17 \ \ 42,17 29,25 1,36 3,4 8,16
Biache St-Vaast D1 4,17 38,61 24,17 5,52 49,31 2,3 \ \ 49,31 2,3 1,84 5,53 12,9
Rheindahlen B1 \ 2,66 1,85 24,61 \ 0,68 \ 0,94 \ 1,11 6,72 40,14 40,99 

Tabel 10: Techno-typologische indices van sites uit overwegend warme klimatologische fases 

Sites IL IF IFs Ilam IL ty IR Iau IB G.I G.II G.III G.IV G.IV 
+42 +54

Mesvin IV 3,06 16,39 9,91 10,98 32,03 35,61 \ 12,12 32,02 43,36 19,46 6,19 13,27

Pontnewydd \ \ \ \ 7,77 6,85 1,9 17,7 7,77 8,14 2,73 0,64 1,28

La Cotte D 3,08 43,22 27,57 5,92 7,79 39,1 0,26 0,53 7,79 39,5 5,28 8,59 12,95
La Cotte C 4,31 47,2 31,66 4,1 5,27 44,09 0,11 0,73 5,27 45,04 4,64 8,44 12,45
La Cotte B 5,15 47,75 37,75 6,67 9,39 41,47 0,31 0,47 9,39 42,25 5,95 5,63 11,74
La Cotte A 4,07 55,18 43 6,66 4,52 40,83 0,76 1,93 4,52 41,11 8 7,81 11,65
La Cotte 3 \ \ \ \ 1,55 37,98 \ 0,77 1,55 38,76 6,98 10,85 17,05
La Cotte 5 8,15 53,93 43,37 6,11 2,07 43,79 0,59 2,03 2,07 47,3 10,06 6,815,98
Wannen II-III \ \ \ 5,15 \ 19,7 \ \ \ \ 1,2 \ \
Bottrop 6,9 \ \ \ \ 31 \ 6 \ \ \ \ \
Sclayn laag V 0,56 \ \ 0,05 \ 39,97 \ 1,84 \ 42,94 \ 33,13 35,58
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Er tekenen zich twee duidelijke trends af wanneer men de tabellen met elkaar vergelijkt. 

Enerzijds wekken de tabellen de indruk dat er op praktisch alle sites uit een koude context 

vuistbijlen werden aangetroffen, bij sites uit warme contexten kan het omgekeerde beeld 

vastgesteld worden. Daar werden slechts op twee van de elf sites vuistbijlen genoteerd. 

Anderzijds kan er nog een tweede trend waargenomen worden. De sites waar het aantal 

getande artefacten (G.IV), het aantal boordschrabbers (IR) overschrijdt, of de sites waar het 

aantal getande en gekerfde artefacten samen (G.IV +42+54), het aandeel van de Mousteriaan 

groep (G.II) overschrijdt en dus het werktuigspectrum domineren blijken altijd sites met een 

warme klimatologische achtergrond te zijn. We zullen eerst trachten te evalueren in hoeverre 

klimatologische factoren verantwoordelijk zijn voor beide trends. 

 

In eerste instantie lijkt de aanwezigheid van vuistbijlen sterk gelinkt te zijn aan 

klimatologische omstandigheden. We kunnen echter aantonen dat dit een vertekend beeld is, 

gevormd door de oververtegenwoordiging van vondstlagen uit La Cotte de Saint-Brelade in 

de tabellen en door het niet opnemen van verschillende andere werktuigverzamelingen in de 

tabellen vanwege het feit dat ze te klein waren of omdat er geen detailgegevens beschikbaar 

waren. De vier eerste vondstlagen van La Cotte de Saint-Brelade, laag H, G, F en E, allemaal 

vondstlagen gevormd onder warme klimatologische condities, bevatten absoluut geen 

bifaciaal bewerkte werktuigen. De vondstlagen die na de grote shift van warme naar koude en 

zelfs periglaciale condities gesitueerd zijn, laag D,C,B, A, 3 en 5 vertonen daarentegen 

allemaal zonder uitzondering vuistbijlen (Callow & Conford 1986). Het lijkt dus alsof de 

diachrone evolutie die plaatsvond op La Cotte de Saint-Brelade gestuurd werd door 

klimatologische factoren. De gegevens van andere sites schijnen bovendien niet onmiddellijk 

in tegenspraak met de theoretische trend die op La Cotte de Saint-Brelade werd vastgesteld. 

Hoewel er toch enkele sites zijn uit koude periodes, zoals Wannen II-III waar geen vuistbijlen 

aangetroffen werden en sites uit warme periodes, zoals Piégu en Rheindahlen B1 waar wel 

vuistbijlen gerecupereerd werden.  

 

Naast het feit dat er vuistbijlen gevonden werden op de gematigd warme site van Piégu en 

zelfs in aanzienlijke hoeveelheden op de site van Rheindahlen B1 (een site uit het Eemiaan 

interglaciaal, veruit de warmste periode van het vroege Midden-Paleolithicum), zijn er nog 

enkele andere gegevens die in tegenspraak zijn met de veronderstelling dat klimatologische 

factoren verantwoordelijk zouden zijn voor de al dan niet aanwezigheid van vuistbijlen op 

vroege Midden-Paleolithische sites. In het Atelier Commont, te Saint-Acheul werd 
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bijvoorbeeld een groot aandeel van het werktuigspectrum opgemaakt uit vijstbijlen en 

bifaciaal bewerkte werktuigen. De site kon op basis van zijn fauna met zekerheid tot een 

gematigd warme fase aan het begin van OIS 8 toegeschreven worden (Bordes & Fitte 1953, 

Auguste 1995). Een andere site uit een warm klimaat waar enkele welgevormde vuistbijlen 

aangetroffen werden is Ranville, een site die vermoedelijk uit ongeveer dezelfde 

chronologische fase dateert als de warmere vondstlagen van La Cotte de Saint-Brelade. De 

vuistbijlen nemen daar binnen de bescheiden lithische assemblage zelfs een vrij belangrijke 

rol in (Cliquet 2008). Er zijn bovendien ook nog andere koude sites waar absoluut geen 

vuistbijlen te bespeuren waren, zoals Sempigny (Patte 1967), Schweinskopf (Schäfer 1987, 

Schäfer 2002) en Achenheim 18 (Junkmanns 1995). Als men deze gegevens aan de tabellen 

zou toevoegen zou men zien dat het voorkomen van vuistbijlen in geen geval bepaald wordt 

door klimatologische factoren. De waargenomen trend is misschien in zekere zin te wijten aan 

een diachrone evolutie in het gebruik van vuistbijlen, waarbij de sites uit OIS 8 vaak nog 

grote hoeveelheden vuistbijlen vertonen, omdat ze chronologisch nog dichter bij de 

Acheuliaan traditie te situeren zijn. Vanaf OIS 7 krimpt het aandeel van vuistbijlen in de 

werktuigverzamelingen vaak tot minder dan 2 % of zelfs in vele gevallen tot nul.  

Figuur 17: De indexwaarden van Boordschrabbers en getande artefacten op sites uit koude tot gematigd koude 
omstandigheden in chronologische volgorde. 
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De tweede trend die in de vergelijkende studie van de typologische eigenschappen tot uiting 

komt, vertoont misschien een sterkere correlatie met de klimatologische en landschappelijke 

factoren waarin de sites tot stand kwamen. De verhouding van boordschrabbers ten opzichte 

van getande artefacten of van de Mousteriaan groep ten opzichte van de gekerfde en getande 

artefacten samen blijkt variërend te zijn naargelang de klimatologische omstandigheden. De 

typologische groepen van sites die in koude periodes gevormd werden vertonen een éénduidig 

beeld. De boordschrabbers zijn zonder uitzondering dominant in verhouding tot de getande en 

gekerfde artefacten en op de meeste sites worden hoge pieken bereikt (Fig.17). Wanneer men 

de verhoudingen van boordschrabbers en getande artefacten op sites uit overwegend warme 

periodes in beschouwing neemt, dan komt men tot de vaststelling dat het beeld sterker 

genuanceerd is (Fig.18). Op vier van de elf sites, La Cotte de Saint-Brelade H en G, Biache 

Saint-Vaast D1 en Rheindhalen B1, zijn de getande artefacten namelijk dominant ten opzichte 

van de boordschrabbers. Het aandeel van boordschrabbers bereikt ook niet vaak dezelfde 

proporties als bij de glaciale en gematigd koude sites. 

Figuur 18: De indexwaarden van Boordschrabbers en getande artefacten op sites uit warme tot gematigd warme 
omstandigheden in chronologische volgorde. 
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Wanneer we vervolgens dezelfde vergelijking maken, maar nu met betrekking tot de 

verhouding van de Mousteriaan groep ten opzichte van de gekerfde en getande artefacten 

samen, dan bekomen we ongeveer hetzelfde resultaat. Voor de sites die onder koude tot 

gematigd koude omstandigheden tot stand kwamen wordt volledig hetzelfde beeld verkregen, 

de Mousteriaan groep blijft overduidelijk dominant op alle sites ten opzichte van de gekerfde 

en getande artefacten. Voor de sites uit warme periodes wordt het beeld dat in de vorige 

grafiek geschetst werd nog sterker geaccentueerd. Bovendien is het erg opvallend dat er voor 

de site van La Cotte de Saint-Brelade F ook een weliswaar lichte dominantie van de gekerfde 

en getande artefacten ten opzichte van de Mousteriaan groep opgetekend kan worden 

(Fig.19). 

 

Figuur 19: Indexwaarden van de Mousteriaangroep en de gekerfde en getande artefacten samen op sites uit 
gematigd warme tot warme klimatologische omstandigheden, in chronologische volgorde. 
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landschappen en tenslotte sites uit warme omgevingen en sterk beboste landschappen. Bij de 

laatste groep horen enkel de sites die met zekerheid ofwel op basis van pollen analyses ofwel 

op basis van fauna resten tot het Eemiaan interglaciaal of tot een klimatologisch optimum van 

een vorige periode gerekend kunnen worden. De groep van gematigd warme sites bestaat 

bijgevolg uit warme sites waar er geen klimatologisch optimum vastgesteld kon worden. Als 

we deze opdeling doorvoeren, zien we zoals verwacht weinig verschillen tussen de 

verhouding van boordschrabbers ten opzichte van getande artefacten op sites uit koude of 

gematigd koude landschappen. De typologische verzamelingen blijven dus in beide soorten 

omgevingen, zowel open steppe als koude mozaïek omgevingen, sterk gedomineerd door 

boordschrabbers, meestal geassociëerd aan een geringe hoeveelheid getande artefacten. De 

enige uitzondering wordt gevormd door Sclayn laag V waar het aandeel van getande 

artefacten bijna even groot is als het aandeel van de boordschrabbers. We kunnen op basis van 

de fauna resten afleiden dat deze site, in tegenstelling tot de andere koude en gematigd koude 

sites, afkomstig is uit een gematigd koude omgeving waarin bossen een aanzienlijk deel 

uitmaakten van het mozaïek landschap.  

 

Figuur 20: Indexwaarden van Boordschrabbers en getande artefacten voor sites uit gematigd warme contexten 
en mozaïek landschappen. 
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De verhouding van het aantal boordschrabbers ten opzichte van getande artefacten tussen 

gematigd warme en warme sites vertoont daarentegen wel opvallende verschillen. Acht van 

de elf sites uit warme klimatologische periodes waren in feite afkomstig uit een mozaïek 

landschap onder gematigd warme omstandigheden (fig.20) Wat meteen in het oog springt is 

dat de typologische verzamelingen van deze sites, met uitzondering van Biache Saint-Vaast 

D1, ook allemaal gedomineerd worden door Boordschrabbers. We moeten hierbij ook 

vermelden dat er op de site van Biache Saint-Vaast D1 ongeveer dezelfde, of zelfs iets 

slechtere klimatologische omstandigheden vastgesteld werden als voor de vondstlagen van 

Biache Saint-Vaast IIa en IIbase (Tuffreau & Sommé 1988). Het percentage van getande 

artefacten op deze site bereikt amper 5 % wat vrij weinig is ten opzichte van de andere sites 

waar de werktuigen door getande artefacten gedomineerd worden en hoewel ze zeker in 

verhouding tot de boordschrabbers dominant voorkomen op de site, wordt de lithische 

assemblage van Biache Saint-Vaast in feite gedomineerd door onbewerkte Levallois afslagen.  

 

Figuur 21: Indexwaarden van Boordschrabbers en getande artefacten van sites uit warme klimatologische 
omstandigheden en in sterk beboste landschappen. 
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zoals eerder vermeld enkel voorkomt in tijdperken die gekenmerkt werden door een warm en 

maritiem klimaat (Roebroeks et al. 1992), daarom kunnen we er van uit gaan dat de lagen H 

en G tijdens het klimatologisch optimum van één van de interstadialen van OIS 7 bewoond 

werden. Voor Rheindahlen B1 lag de datering in het Eemiaan interglaciaal zonder twijfel vast. 

De pollen van Rheindahlen B1 werden door Corylus, Alnus en Quercus gedomineerd, wat de 

site in of net na het optimum van het Eemiaan zou plaatsen. Wanneer men de typologische 

eigenschappen van deze drie sites bekijkt, dan komt men tot het besef dat alleen het 

typologisch spectrum van deze drie sites volledig gedomineerd wordt door getande artefacten 

(Fig.21). Deze opdeling naar de landschappelijke context van de sites lijkt dus te bevestigen 

dat er een bepaalde correlatie geobserveerd kan worden tussen de verhouding van het aantal 

boordschrabbers ten opzichte van het aantal getande artefacten en de klimatologische en 

landschappelijke achtergrond van deze sites. De werktuigverzamelingen van sites uit koude 

en gematigd koude  omstandigheden worden zonder uitzondering gedomineerd door 

boordschrabbers en door werktuigen uit de Mousteriaan groep. De werktuigen van de 

gematigd warme sites bestaan bovendien ook overwegend uit boordschrabbers. Sites bewoond 

in sterk beboste landschappen onder warme klimatologische contexten daarentegen vertonen 

een afwijkend beeld, de werktuigverzamelingen op deze sites worden immers gedomineerd 

door getande artefacten.  

 

Andere zaken die het bestaan van een dergelijke correlatie onderbouwen zijn ondere andere 

de site van Montières-les-Amiens. Deze kon niet in de vergelijkende studie opgenomen 

worden omdat er geen cijfers voor handen waren, maar uit bepaalde bronnen (Tuffreau et al. 

1981, Auguste 1995, Tuffreau 2002) weten we dat de lithische industrie daar ook 

gedomineerd werd door getande en gekerfde artefacten. Het is waarschijnlijk geen toeval dat 

er in de fauna resten van de site indicaties aangetroffen werden die wijzen op het feit dat de 

site in een klimatologisch optimum van één van de interstadialen van OIS 7 tot stand kwam, 

net als de vondstlagen H en G van La Cotte de Saint-Brelade. Dit vermoeden is gebaseerd op 

het voorkomen van Hippopotamus incognitus resten in de fauna van Montières, een diersoort 

die enkel tijdens de warmste periodes van het Pleistoceen in Noordwest-Europa opdook. Een 

ander bewijs wordt mijns inziens geleverd door het bestaan van een soort van overgangs-

industrieën die gekenmerkt worden door een bijna even groot aandeel boordschrabbers als 

getande artefacten. Dergelijke industrieën konden geïdentificeerd worden op de site van 

Sclayn laag V en in vondstlaag F van La Cotte de Saint-Brelade. In laag V van Sclayn werden 

er onder andere botresten van diersoorten als Dama dama, Sus scrofa en Capreolus capreolus 
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ontdekt die duiden op het frequent voorkomen van bossen in een anderzijds overwegend koud 

landschap (Pathou-Mathis 2002). Op La Cotte de Saint-Brelade werd er op de overgang van 

laag H en G naar laag F een lichte verslechtering van het klimaat vastgesteld. Terzelfdertijd is 

laag F de eerste vondstlaag op de site waarin boordschrabbers net iets meer voorkomen dan 

getande artefacten. Merkwaardig genoeg ligt het aandeel van de Mousteriaan groep in laag F 

weliswaar nog steeds lager dan dat van de getande en gekerfde artefacten gecombineerd. Het 

is pas vanaf de daaropvolgende laag, vondstlaag E, dat zowel de boordschrabbers als de 

Mousteriaan groep dominant zijn ten opzichte van respectievelijk de getande en de getande 

plus de gekerfde artefacten samen. Dergelijke “overgangs-industrieën” bevinden zich 

eveneens niet toevallig in lagen waarin “overgangs-landschappen” geconstateerd werden, dit 

wil zeggen mozaïeklandschappen onder gematigd warme of gematigd koude omstandigheden 

waarin bosbestanden een belangrijke component vormden. 

 

 

7.3.2 Geografische uitbreiding: Noordcentraal-Europa 

 
Figuur 22: Aanvullende sites uit Noordcentraal-Europa: 1. Stuttgart: Bad Cannstatt; 2. Weimar: Ehringsdorf en 
Belvederer Allee; 3. Taubach; 4. Neumark-Nord; 5. Rabutz; 6. Markkleeberg. (licht-grijs = Saale vergletsjering; 
donker-grijs = Weichsel vergletsjering) 
 
 
Om te controleren of de geobserveerde correlaties niet per toeval resulteren uit de stand van 

het onderzoek in Noordwest-Europa zullen we een geografische uitbreiding van het 
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studiegebied invoeren. Dit houdt in dat we ook vroege Midden-Paleolithische sites uit de 

omliggende regio van Noordcentraal-Europa en dus hoofdzakelijk sites uit Centraal-Duitsland 

in de typologische analyse zullen betrekken. 

 

 

Tabel 11: Essentiële gegevens van de Noordcentraal-Europese sites uit het vroege Midden-Paleolithicum 
 

De acht sites die daarvoor geselecteerd werden, zijn enerzijds gelegen in het Zuidwesten van 

Duitsland te Stuttgart, anderzijds in het centrale gedeelte van Oost-Duitsland in de 

bondsstaten Sachsen en Sachsen-Anhalt (Fig.22).  De negen sites zijn overigens allemaal 

afkomstig uit meer of travertijn afzettingen. Met uitzondering van Markkleeberg, een site die 

onder koude omstandigheden tijdens OIS 8 tot stand kwam, werden de sites  bovendien 

allemaal onder warme klimatologische omstandigheden in de loop van OIS 7 of OIS 5e 

bewoond (Tab.11). Aan de hand van absolute en relatieve dateringstechnieken konden ze aan 

deze periodes toegeschreven worden. Enkel omtrent de chronologische toewijzing van 

Neumark-Nord 1 en Neumark-Nord 2/2 heerst er enige verwarring. Aanvankelijk werd door 

sommigen gedacht dat Neumark-Nord 1 in het Eemiaan interglaciaal gesitueerd moest 

worden, omwille van het feit dat de bestudeerde pollen stalen van de site de typische 

Artefacten 
(n=)

Werktuigen 
(n= )

Markkleeberg OIS 8 Koud 638 10Boordschrabbers 
en vuistbijlen

Meer sediment Schäfer, Laurat & 
Kegler 2003

Weimar-
Ehringsdorf

OIS 7 Warm of 
gematigd 
warm ? 

> 20.000 \ Boordschrabbers Travertijn 
sediment

Feustel 1983, 
Schäfer 1986, 
Schäfer 2001

Stuttgart Bad 
Cannstatt – Haas

OIS 7 Warm ~ 1800 \ Boordschrabbers Travertijn 
sediment

Wagner 1996

Neumark-Nord 1 OIS 7 Warm 768 143 Getande en 
gekerfde 
artefacten

Meer sediment Mania 1990

Neumark-Nord 2/2OIS 5e ? Warm > 10.000 \ Gekerfde en 
getande 
artefacten

Meer sediment Laurat & Brühl 
2006, Jurkenas et 
al. 2006

Rabutz OIS 5e Warm 385 \ Getande en 
gekerfde 
artefacten

Meer sediment Toepfer 1958

Taubach OIS 5e Warm ~ 900 84 Getande en 
gekerfde 
artefacten

Travertijn 
sediment

Behm-Blancke 
1960, Bratlund 
1999

Weimar-
Belvederer Allee

OIS 5e Warm  \ \ Gekerfde en 
getande 
artefacten

Travertijn 
sediment

Behm-Blancke 
1960, Gaudzinski 
2002

Noordcentraal-Europese sites
Site Datering Klimaat Dominant 

werktuigtype
Tafonomische 
context

Referenties
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vegetatie-successie van het Eemiaan vertoonden (Roebroeks & Speleers 2002, Van 

Kolfschoten 2002). Dietrich Mania, de leidinggevende archeoloog tijdens de opgravingen 

dacht daarentegen dat de site eerder tot een warme fase uit de Saale-ijstijd behoorde, in zijn 

vermoeden gesteund door het feit dat er resten van de soort Apodemus maastrichtiensis 

aangetroffen werden te Neumark. Een soort die tijdens het Eem niet meer voorkwam, maar 

die wel zoals de eponiem aanduid, op de OIS 7 site van Maastricht-Belvédère aangetroffen 

werd (Mania 1990, Gamble 1999). Absolute dateringen hebben tenslotte uitgewezen dat 

Mania in deze discussie aan het langste eind trok en dat de occupatie van de site in OIS 7c 

dient gesitueerd te worden, tussen 220.000 en 200.000 BP (Mania & Mania 2008).  

 

Recente opgravingen op de site van Neumark-Nord 2 hebben echter opnieuw voor heel wat 

commotie gezorgd. De belangrijkste vondstlaag van de site, Neumark-Nord 2/2, werd 

aanvankelijk tussen de Drenthe en de Warthe grondmorenen geplaatst. Dit wil zeggen dat de 

site rond 150.000 BP gedateerd zou moeten worden (Mania & Mania 2008), wat overeenstemt 

met de allerkoudste fase van de Saale ijstijd volgens paleoklimatologen (Forsström 2001, 

p.1580). De fauna en flora resten op de site hebben echter aangetoond dat de site bewoond 

werd tijdens het klimatologisch optimum van een interstadiale of interglaciale periode (Laurat 

& Brühl 2006, Jurkenas et al. 2006). Aangezien deze gegevens elkaar volledig tegenspreken 

en er tot nu toe geen enkele bewijzen zijn voor het bestaan van een warm interval tussen de 

Drenthe en de Warthe vergletsjeringen van de Saale ijstijd (Van Kolfschoten 2002, p.23) is de 

datering van Neumark-Nord 2/2 erg problematisch. Te meer omdat de opgravers er pertinent 

op blijven hameren dat de typische Eemiaan bodemvormingshorizont ook in een 

bovenliggende positie in het stratigrafisch profiel vastgesteld kon worden (Laurat & Brühl 

2006, Jurkenas et al. 2006). Aangezien het weinig plausibel is dat er nog een warme fase 

tussen de Drenthe en de Warthe vergletsjering voorkwam, moeten we er van uit gaan dat de 

site ofwel tijdens het Zeifen Interstadiaal gesitueerd wordt, ofwel toch gewoon als een site uit 

het Eemiaan interglaciaal beschouwd kan worden en dat de bovenliggende 

bodemvormingshorizont één van de latere interstadialen van OIS 5 vertegenwoordigd. Een 

aanwijzing die deze tweede interpretatie kracht bijzet is het voorkomen van elementen van de 

Helicogona Banatica assemblage, typerend voor het Eemiaan interglaciaal, in de 

molluskenfauna van Neumark-Nord 2/2 (Laurat & Brühl 2006). 

 

Als we de Noordcentraal-Europese sites volgens een diachroon perspectief overlopen, dan 

kunnen we constateren dat de sites op vlak van hun typologische eigenschappen grote 
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overeenkomsten vertonen met “contemporaine” sites uit Noordwest-Europa. Mooie 

voorbeelden daarvan zijn de site van Markkleeberg uit OIS 8, die net als Mesvin IV in 

Noordwest-Europa, grote getallen boordschrabbers en vuistbijlen opgeleverd heeft (Schäfer et 

al. 2003). De OIS 7 sites die ofwel door boordschrabbers gedomineerd werden zoals Weimar-

Ehringsdorf (Feustel 1983, Schäfer 2001) en Stuttgart-Bad Cannstatt (Wagner 1995) ofwel 

door getande en gekerfde artefacten zoals Neumark-Nord 1 (Mania 1990) kennen ook 

analogieën in de vondstlagen van Noordwest-Europese sites als Maastricht-Belvédère K en La 

Cotte de Saint-brelade H en G. Wanneer we de typologische kenmerken van de 

Noordcentraal-Europese sites nu aan de hand van hun klimatologische en landschappelijke 

context evalueren, dan komen we tot de volgende resultaten. Te Markkleeberg, een site uit 

een open steppe landschap met een koud klimaat, waren boordschrabbers gevolgd door 

spitsen en vuistbijlen, duidelijk dominant in het werktuigspectrum (Schäfer et al. 2003). Dit 

ligt volledig in de lijn van wat we voor de koude en gematigd koude sites uit Noordwest-

Europa vastgesteld hadden, namelijk dat boordschrabbers zonder uitzondering dominant 

aanwezig waren op deze sites.  

 

De zeven andere vindplaatsen kunnen net als de Noordwest-Europese sites verder opgedeeld 

worden in sites uit gematigd warme omgevingen en mozaïek landschappen enerzijds en sites 

uit warme omgevingen en sterk beboste landschappen anderzijds. Zoals eerder vermeld wordt 

de laatsgenoemde categorie gekenmerkt door het feit dat de lithische artefacten zich in 

associatie van fauna en flora resten bevinden die kenmerkend zijn voor optimale 

klimatologische omstandigheden. De sites van Stuttgart-Bad Cannstatt en Weimar-

Ehringsdorf zijn vermoedelijk de enige twee die binnen de eerste categorie van sites uit 

gematigd warme omgevingen vallen. In de travertijngroeve “Haas” te Stuttgart-Bad Cannstatt 

was het de molluskenfauna die wees op het gematigde karakter van de warme periode waarin 

de lithische artefacten afgezet werden. Voor de site van Weimar-Ehringsdorf is de situatie 

heel wat complexer. Door het feit dat de site al aan het begin van de 20ste eeuw opgegraven 

werd, is de stratigrafische positie van heel wat artefacten in de travertijn sequentie niet gekend 

(Schüler 2001). Men weet wel dat de meer dan 20.000 lithische artefacten voornamelijk 

afkomstig zijn uit de “Unteren Travertin” (Schäfer 2001), maar deze ruime stratigrafische 

positionering vergemakkelijkt geenszins de omgevingsreconstructie van de site. De 

gefossiliseerde plantaardige en dierlijke botresten uit de onderste travertijn sequentie schetsen 

namelijk een erg genuanceerd beeld. De fauna resten schijnen aan te tonen dat het onderste 

gedeelte van de onderste travertijn tijdens een klimatologisch optimum afgezet werd. Vanaf 
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het midden van deze onderste travertijn sequentie vond er vermoedelijk een 

klimaatsverslechtering plaats aangezien alle resten van Dicerorhinus mercki vanaf dan 

vervangen worden door Dicerorhinus hemitoechus. De molluskenfauna tenslotte wordt vooral 

opgemaakt uit soorten uit open en onbeboste omgevingen (Kahlke 2001). Recentere 

opgravingen in een ander gedeelte van de travertijn sequentie van Weimar-Ehringsdorf 

waarbij nieuwe reeksen mollusken geanalyseerd werden hebben dit beeld trouwens bevestigd. 

Daarbij werd bovendien ook duidelijk dat de vuursteen artefacten uit heel wat verschillende 

stratigrafische posities in de travertijn afkomstig zouden kunnen zijn (Schäfer 1986). Omwille 

van de erg complexe stratigrafie is het zeer moeilijk om te bepalen waar de lithische 

artefacten en de gefossiliseerde flora en fauna resten zich oorspronkelijk bevonden (Van 

Kolfschoten 2002). De situatie te Weimar-Ehringsdorf is dus allesbehalve zonneklaar, maar 

we kunnen wel besluiten dat het zeer goed mogelijk is dat de artefacten afgezet werden in een 

laag die gevormd werd onder gematigd warme condities. De werktuigen van de lithische 

industrieën van Stuttgart-Bad Cannstatt (Wagner 1996) en van Weimar-Ehringsdorf (Feustel 

1983, Schäfer 2001) werden heel sterk gedomineerd door boordschrabbers. Op basis van de 

klimatologische en landschappelijk reconstructies die voor beide sites opgemaakt kunnen 

worden, kunnen we concluderen dat ook dit in overeenstemming is met wat vastgesteld werd 

voor de Noordwest-Europese sites.  

 

De vijf laatste sites, Neumark Nord 1, Neumark-Nord 2, Rabutz, Taubach en Weimar 

Belvederer Allee konden op basis van pollen analytisch onderzoek en/of door de dierlijke 

botresten die op deze sites aangetroffen werden aan de groep van sites uit warme omgevingen 

en sterk beboste landschappen toegevoegd worden (Toepfer 1958, Behm-Blancke 1960, 

Mania 1990, Laurat & Brühl 2006). De lithische industrieën van deze sites werden 

gekenmerkt door een dominante aanwezigheid van getande en gekerfde werktuigen (Fig.23). 

Boordschrabbers komen daarentegen slechts heel zelden voor op deze sites. Ook deze 

vaststelling komt perfect overeen met de correlaties die geobserveerd werden bij de 

Noordwest-Europese sites uit warme klimatologische omgevingen en sterk beboste 

landschappen. We kunnen derhalve concluderen dat alle sites uit de omliggende 

Noordcentraal-Europese regio de geobserveerde correlaties tussen de landschappelijke en 

klimatologische contexten van sites enerzijds en de typologische variabiliteit in de lithische 

industrieën van deze sites anderzijds niet alleen bevestigen, maar ook kracht bij zetten.  
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Figuur 23: Lithische artefacten uit Neumark-Nord 2/2: 1-2 Kernen; 3 & 9 Levallois afslagen; 4 & 7 
Boordschrabber-achtige werktuigen; 5, 6, 8 & 10-14 Getande artefacten. 
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7.3.3 Vergelijkbaarheid van de sites 

Nu we weten dat de waargenomen correlaties zelfs na een uitbreiding van het studiegebied 

standhouden, moeten we ons afvragen in hoeverre de sites uit de vergelijkende typologische 

analyse vergelijkbaar zijn met elkaar. De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat de vastgestelde 

typologische variabiliteit in de hand gewerkt werd door de functionele rol die de sites in het 

landschap uitoefenden en niet door wisselende klimatologische en landschappelijke 

omstandigheden. Om dit te onderzoeken zullen we proberen de functie van de Noordwest-

Europese sites met typologische assemblages die gedomineerd werden door gekerfde en 

getande artefacten te vergelijken met de functie van sites die door boordschrabbers 

gedomineerd werden. Enkele criteria die toelaten om de functie van vroege Midden-

Paleolithische sites te bepalen zijn bijvoorbeeld de locatie van de site, de densiteit en de 

diversiteit van het lithisch materiaal, de gebruikte grondstoffen en hun herkomstplaats, de 

spatiale organisatie van de sites en de oppervlaktes die ze in beslag nemen (Depaepe 2004, 

Cliquet & Auguste 2008). Op basis daarvan kunnen verschillende type sites onderscheiden 

worden zoals onder andere grondstof-exploitatie plaatsen, lithische productie ateliers, 

nederzettingen die een korte periode in gebruik genomen werden, seizonale nederzettingen, 

tijdelijke jachthaltes en slacht- en verwerkingsplaatsen (Mellars 1996, Depaepe 2004, Cliquet 

& Auguste 2008).  

 

Ondanks de criteria die door verscheidene auteurs vooropgesteld werden blijkt het in de 

praktijk vrij moeilijk te zijn om de functie van vroege Midden-Paleolithische sites te bepalen. 

Grotendeels omdat men niet voor alle sites over voldoende gegevens beschikt om ze een 

onbetwistbare functionele rol toe te schrijven. Toch kunnen we door middel van enkele 

eenvoudige voorbeelden veronderstellen dat de functie van de sites geen belangrijke rol 

speelde in het tot stand komen van de waargenomen correlaties tussen de typologische 

variabiliteit en de wisselende landschappelijke en klimatologische achtergrond. Rheindahlen 

B1 kent bijvoorbeeld weinig kernen ten opzichte van afslagen en een grote waaier aan 

afgewerkte producten. Bovendien werden er over een grote oppervlakte bewoningssporen 

aangetroffen. Dus kan men veronderstellen dat Rheindahlen B1 zeker geen grondstof-

exploitatie plaats of een lithisch productie atelier was, maar eerder een korte of langdurige en 

misschien zelfs herhaaldelijk bewoonde nederzettingsplaats (Thissen 2006). Een “mixed 

strategy site” om de terminologie van Mellars te hanteren (Mellars 1996). Enkel de site van 

Rheindahlen B3 beschikt ongeveer over dezelfde algemene kenmerken als Rheindahlen B1 en 

zou dus een zelfde type site moeten vertegenwoordigen. De lithische verzameling van 
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Rheindahlen B3 wordt in tegenstelling tot die van Rheindahlen B1 echter gekenmerkt door 

het voorkomen van een grote hoeveelheid boordschrabbers. Een ander voorbeeld dat we 

kunnen aanhalen wordt gevormd door de vondstlagen H en G van La Cotte de Saint-Brelade. 

Op basis van de bovengenoemde criteria kan er geen duidelijk functioneel onderscheid 

gemaakt worden tussen de vondstlagen die gekenmerkt werden door het overwegend 

voorkomen van getande en gekerfde artefacten en de andere vondstlagen die gekenmerkt 

werden door een overwicht aan boordschrabbers op La Cotte de Saint-Brelade. Daarenboven 

kunnen er weinig gelijkenissen opgetekend worden tussen Rheindahlen B1 en de vondstlagen 

H en G van La Cotte de Saint-Brelade die laten vermoeden dat de drie sites eenzelfde functie 

invulden in het vroege Midden-Paleolithische landschap. Wanneer men tenslotte de grote 

hoeveelheid sites waarvan de lithische industrieën gedomineerd worden door boordschrabbers 

nader onderzoekt, dan komt men tot de conclusie dat de sites vaak een brede waaier van 

functies toebedeeld krijgen, gaande van seizonaal kampement (Mesvin IV) tot slachtplaatsen 

(La Cotte de Saint-Brelade laag 3, Biache Saint-Vaast IIa, Piégu) en tijdelijke jachthaltes 

(Sclayn laag V) (Scott 1980, Auguste et al. 1998, Pathou-Mathis 2002, Auguste et al. 2003, 

Cliquet & Auguste 2008). Het feit dat sites met dergelijke uiteenlopende functies toch 

ongeveer gelijkaardige typologische kenmerken vertonen, kan als het ultieme bewijs 

beschouwd worden voor het feit dat de functionele diversiteit van de sites zeker niet aan de 

oorsprong ligt van de waargenomen typologische variabiliteit.  

 

     7.3.4 Oorzaken van de typologische variabiliteit 

Zoals we gezien hebben komt de typologische variabiliteit van de lithische industriën uit het 

vroege Midden-Paleolithicum van Noordwest-Europa vooral in termen van de fundamentele 

dichotomie tussen industrieën met grote hoeveelheden boordschrabbers en industrieën met 

grote hoeveelheden getande en gekerfde artefacten tot uiting. Te meer vertoont deze 

typologische variabiliteit een sterke correlatie met de landschappelijke en klimatologische 

context van de sites. Met “correlatie” wordt echter allerminst bedoeld dat de variabiliteit op 

directe wijze veroorzaakt werd door veranderingen in het klimaat en het landschap van de 

sites. Bijgevolg dient men zich af te vragen waardoor deze correlaties dan wel veroorzaakt 

werden? Hoe kan men verklaren dat er op sites uit koude en gematigd koude periodes alsook 

op sites uit gematigd warme periodes in de eerste plaats gebruik gemaakt werd van 

boordschrabbers? En hoe kan men vervolgens verklaren dat hominiden op sites uit 

uitgesproken warme fases in sterk beboste landschappen opeens en masse overschakelden op 

het gebruik van getande en gekerfde artefacten in plaats van boordschrabbers ? Om dit uit te 
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leggen richten we ons tot de studie van het late Midden-Paleolithicum van Zuidwest-

Frankrijk. De typologische variabiliteit van de klassieke Mousteriaan periode werd daar in de 

loop van de 20ste eeuw aan zeer grondige studies onderworpen. François Bordes slaagde er in 

om aan de hand van techno-typologische kenmerken de grote hoeveelheid aan gekende 

lithische industriën uit de regio op te delen in vijf verschillende taxonomische groepen: het 

Mousteriaan van het type Ferassie, het Mousteriaan van het type Quina, het typisch 

Mousteriaan, het Mousteriaan van de Acheuliaan traditie en het Getand Mousteriaan. Het 

Mousteriaan van de Acheuliaan traditie kent een verdere opdeling in een Mousteriaan van de 

Acheuliaan traditie type A en type B. Deze industriële taxonomie, die zelfs na gedetailleerd 

statistisch onderzoek wist stand te houden (Mellars 1996, p.182), lag aan de basis van het 

beroemde “Mousteriaan debat”. In het kader van dit debat werden er door verscheidene 

vooraanstaande paleolithici verklaringsmodellen voor de variabiliteit voorgesteld en 

beargumenteerd. De meest invloedrijke argumenten werden geleverd door de functionele 

modellen van Binford, het werktuig-reductie model van Rolland en Dibble, en tenslotte door 

de chronologische interpretatie van Mellars (Rolland & Dibble 1990, Mellars 1996). Hoewel 

een consensus in het kader van dit ingewikkelde Mousteriaan debat waarschijnlijk niet al te 

gauw bereikt zal worden, zullen we trachten te onderzoeken in welke mate de 

verklaringsmodellen voor de industriële variabiliteit tijdens het late Midden-Paleolithicum 

van Zuidwest-Frankrijk toegepast kunnen worden om de oorzaken van de waargenomen 

correlaties tijdens het vroege Midden-Paleolithicum van Noordwest-Europa te achterhalen. 

Tot slot zullen we ook een alternatief verklaringsmodel behandelen waarin tafonomische 

factoren als de belangrijkste oorzaak voor de industriële variabiliteit afgeschilderd worden 

(Vallin et al. 2001).  

 

    7.3.4.1 Het chronologisch model van Mellars 

Mellars geeft een chronologische interpretatie aan de industriële variabiliteit van de Zuidwest-

Franse laat Midden-Paleolithische Mousteriaan industrieën. Hij stelde vast dat er op 

verschillende sites, waaronder Combe Grenal, een specifieke stratigrafische distributie van 

sommige van de taxonomische groepen plaatsvond.  Zo was het Mousteriaan van het type 

Ferassie altijd onder het Mousteriaan van het type Quina gestratifieerd en bevonden beide 

soorten industrieën zich telkens in een onderliggende stratigrafische positie ten opzichte van 

het Mousteriaan van de Acheuliaan traditie. Dit patroon kwam tot uiting op tal van Zuidwest-

Franse sites. Ofschoon de stratigrafische posities van Getande en Typische Mousteriaan 
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industrieën minder eenduidig te bepalen waren, er kon toch opgemerkt worden dat het 

Typisch Mousteriaan meestal aan het begin van de Weichsel ijstijd te situeren waren. Het 

Getande Mousteriaan gedroeg zich daarentegen op een meer variabele wijze en kwam op 

meerdere plaatsen in de stratigrafische sequenties terug (Mellars 1996). Dit chronologisch 

model van Mellars is ondanks het feit dat het voor het verklaren van de late Midden-

Paleolithische industriële variabiliteit erg overtuigende argumenten presenteert, moeilijk 

extrapoleerbaar naar het vroege Midden-Paleolithicum en onbruikbaar om de correlaties 

tussen typologische variabiliteit en landschappelijke en klimatologische factoren te duiden. 

De lithische industrieën die gedomineerd werden door boordschrabbers komen bijna 

gedurende heel de bestudeerde tijdspanne voor. Lithische industrieën gedomineerd door 

getande en gekerfde artefacten duiken daarentegen steeds op specifieke momenten binnen 

deze periode op, namelijk op de warmste momenten van interstadiale fases of tijdens 

interglacialen. Daardoor is het voorkomen van getande en gekerfde industrieën misschien wel 

beperkt tot een aantal specifieke chronologische periodes, maar een éénvoudige 

chronologische benadering verklaard nog steeds niet waarom men tijdens de warmste 

periodes vooral getande en gekerfde werktuigen produceerde en tijdens koudere fases vooral 

terugviel op het gebruik van boordschrabbers.  

 

Aangezien ook Mellars besefte dat zijn chronologische bevindingen goede argumenten 

bevatten die het functionele model van Binford en het werktuig-reductie model van Rolland 

en Dibble ondermijnen, maar verder weinig verklarende kracht bezitten, stelt Mellars wel 

enkele alternatieven voor. Zaken die volgens hem mogelijk een grote invloed zouden kunnen 

uitoefenen op de lithische variabiliteit in het Midden-Paleolithicum zijn: sociale afstand 

tussen verschillende groepen van hominiden, demografische fluctuaties, technologische 

adaptaties aan de uitputting van grondstoffen of aan het klimaat ofwel het cyclisch terugkeren 

van bepaalde afslagtechnieken (Mellars 1996). Dergelijke argumenten zijn misschien van 

belang om bepaalde aspecten van de complexe laat Midden-Paleolithische variabiliteit te 

verklaren maar voldoen zeker niet om het voorkomen van de fundamentele typologische 

dichotomie tussen lithische industrieën van het vroege Midden-Paleolithicum toe te lichten. 
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Figuur 24: De transformatie van enkelvoudige boordschrabber (A) tot dubbele boordschrabber (B) en 
uiteindelijk tot convergentschrabber (C) en zelfs sterk gereduceerde convergentschrabber (D). 

 

 

    7.3.4.2 Het werktuig-reductie model van Rolland en Dibble 

Rolland en Dibble houden er een volledig andere visie op na. Volgens hen kunnen de meeste 

elementen van de industriële variabiliteit van het late Midden-Paleolithicum verklaard worden 

aan de hand van de differentiële reductie graad van lithische industrieën. Er bestaat volgens 

hen geen relatie tussen de vorm en de functie van werktuigen. Zij denken daarentegen dat 

werktuigen ontstonden door intensief gebruik en het daarmee gepaard gaande heraanscherpen 

van bot geworden en niet meer functionerende snijranden. Door middel van deze theorie 

slaagden ze er ook in het voorkomen van verschillende soorten boordschrabbers te verklaren. 

Ze vertegenwoordigen namelijk verschillende stadia in het reductieproces (Fig.24), waarbij 

enkelvoudige en dubbele boordschrabbers minder hevig gereduceerd zijn dan transversale en 

convergentschrabbers (Rolland & Dibble 1990, Mellars 1996). Het feit dat ongeretoucheerde 

afslagen vaak ook gebruiksporen vertonen zien ze bovendien als één van de meest gewichtige 

bewijzen voor hun theorie. Het werktuig-reductie model beschouwd het Mousteriaan van het 

type Ferassie en het Mousteriaan van het type Quina als de meest intensief gereduceerde 

Mousteriaan industrieën, door het feit dat ze grote hoeveelheden boordschrabbers bevatten. 

Het Getand Mousteriaan wordt daarentegen als de minst gereduceerde industriële variant 

beschouwd, aangezien getande en gekerfde artefacten eenvoudig te produceren zijn en weinig 

heraanscherping nodig hebben. In een volgende stap stelden ze vast dat de intensiteit van de 

reductie graad van een industrie hoofdzakelijk bepaald wordt door enerzijds de afstand en 

beschikbaarheid van kwaliteitsvolle grondstofbronnen, anderzijds door heel wat 
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omgevingsfactoren zoals het paleoklimaat, de lokalisatie van de site en verschillen in de 

exploiteerbare fauna. In dit opzicht stellen Rolland en Dibble dat sterk gereduceerde 

industrieën ver van toegankelijke grondstofbronnen gelegen zijn en vaak onder strenge 

paleoklimatologische condities gevormd werden. Weinig gereduceerde industrieën bevinden 

zich daarentegen in de nabijheid van grondstofbronnen en werden onder milde 

paleoklimatologische condities gevormd (Rolland & Dibble 1990, Mellars 1996).  

 

Zo waren Rolland en Dibble zelf al aan de hand van een uitgebreide paleoklimato-logische 

vergelijking van een brede selectie aan late Midden-Paleolithische sites (Fig. 25) tot de 

conclusie gekomen dat het Getand Mousteriaan de enige industriële variant was die onder een 

warm en zeer vochtig klimaat voorkwam (Rolland & Dibble 1990 p.489). Zij dachten echter 

dat de verschillen in de reductie-graad van de lithische industrieën hiervoor verantwoordelijk 

waren en dat deze specifieke verspreiding van het Getand Mousteriaan hun theorieën 

bevestigde. 

 

Figuur 25: Frequenties waarin de verschillende types Mousteriaan industrieën voorkomen naargelang hun 
klimatologische achtergrond. Resultaten van de comparatieve studie van 193 West-Europese late Midden-
Paleolithische sites, uitgevoerd door Rolland & Dibble (Rolland & Dibble 1990). 
 

 

Desondanks het feit dat het werktuig-reductie model van Rolland en Dibble uiteindelijk geen 

goede verklaring bood voor de variatie in de industriële taxonomie van het late Midden-

Paleolithicum, zoals uitvoerig bewezen werd door Mellars (Mellars 1996), heeft het model 

wel interessante implicaties in het kader van het onderzoek naar de invloed van klimaat en 
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landschap op lithische productie systemen in het vroege Midden-Paleolithicum van 

Noordwest-Europa. De stelling dat industrieën tot stand gekomen onder warme 

omstandigheden minder intensief gereduceerd werden dan industrieën die onder koude 

omstandigheden gevormd werden, kan gemakkelijk getoetst worden aan de hand van de 

bestudeerde sites uit Noordwest-Europa. Daarvoor moeten we enkel de verhouding van de 

onbewerkte afslagen ten opzichte van de geretoucheerde artefacten op de verschillende sites 

met elkaar vergelijken (Rolland & Dibble p. 485). Het resultaat van deze oefening toont aan 

dat lithische industrieën op sites uit warme periodes ongeveer even zwaar gereduceerd blijken 

te zijn als sites uit koude periodes. Wanneer we dit op onze typologische analyse toepassen, 

dan zien we dat de industrieën van La Cotte de Saint-Brelade G en H en Rheindahlen B1 

precies even zwaar gereduceerd zijn als de andere sites, waarvan de lithische industrieën 

nochtans door boordschrabbers gekenmerkt werden. Binnen de grote groep van sites die 

gedomineerd worden door boordschrabbers kunnen we ook nagaan of er verschillen 

aangetroffen worden in het gebruik van de diverse soorten boordschrabbers naargelang het 

paleoklimaat. Wat we daaruit kunnen afleiden is dat enkelvoudige boordschrabbers op alle 

sites dominant zijn, onafhankelijk van het klimaat waarin de site tot stand kwam. Bovendien 

lijken de warme sites in contrast met de verwachtingen die we op basis van het werktuig-

reductie model zouden moeten hebben, meer intens gereduceerde schrabbervormen te 

bevatten dan de koude sites. Uit dit alles moeten we concluderen dat de reductie graad van 

werktuigen ook geen verklaring biedt voor de vastgestelde correlaties.  

 

    7.3.4.3 Het functionele model van Binford 

In Binfords functionele interpretatie van de taxonomische variabiliteit van het late Midden-

Paleolithicum staat het gegeven centraal dat verschillende werktuigsoorten, verschillende 

functionele toepassingen kenden. In deze optiek kan de industriële variabiliteit eenvoudigweg 

verklaard worden door het feit dat  uiteenlopende activiteiten aan de basis lagen van de vijf 

taxonomische groepen. Naargelang de frequentie waarmee bepaalde werktuigen voorkwamen 

in het typologisch spectrum zou vervolgens afgeleid kunnen worden welke activiteiten 

primeerden in de diverse Mousteriaan industrieën (Mellars 1996 p.318-319). Aan de hand van 

talrijke logische argumenten konden er ondertussen heel wat lacunes in het functionele 

verklaringsmodel aan het licht gebracht worden. Onder andere de opkomst van 

gebruikssporen onderzoek leverde hierin een belangrijke bijdrage. Zo kon er aangetoond 

worden dat er geen onmiddellijke verbanden bestonden tussen de vorm en de functie van 
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Midden-Paleolithische werktuigen. De meeste werktuigsoorten werden voor een brede waaier 

aan activiteiten gebruikt. De functies van bijvoorbeeld boordschrabbers, spitsen, vuistbijlen en 

andere werktuigen overlapten. Enkel getande en gekerfde artefacten leken functioneel meer 

gespecialiseerde vormen te zijn (Beyries 1987, Mellars 1996). Niettegenstaande het feit dat 

het functioneel perspectief bijgevolg geen verklaring biedt voor de meest uitgesproken 

contrasten, geeft Mellars aan dat bepaalde aspecten van de taxonomische variabiliteit 

onvermijdelijk door middel van functionele motieven verklaard kunnen worden. De enige 

taxonomische groepen die volgens hem om functionele redenen tot stand gekomen zouden 

kunnen zijn, zijn het Getand Mousteriaan en het Mousteriaan van de Acheuliaan traditie type 

B, omdat ze beiden grote hoeveelheden getande en gekerfde artefacten bevatten ten opzichte 

van het aantal boordschrabbers (Mellars 1996 p. 319). Gebruikssporen analyses hebben 

uitgewezen dat getande en gekerfde artefacten in tegenstelling tot andere werktuigsoorten 

nauwer gebonden blijken te zijn aan één bepaalde activiteit, namelijk de houtbewerking 

(Beyries 1987, Rolland & Dibble 1990, Mellars 1996). 

 

Deze vaststelling levert erg interessante inzichten ter extrapolatie voor ons onderzoek naar de 

oorzaak van de correlaties tussen landschap, klimaat en lithische variabiliteit in het vroege 

Midden-Paleolithicum. De lithische industrieën uit Noordwest-Europa waarin getande en 

gekerfde artefacten op dominante wijze aangetroffen werden, La Cotte de Saint-Brelade H en 

G en Rheindahlen B1 alsook de nauw verwante sites uit de omliggende Noordcentraal-

Europese regio  kunnen met recht als voorlopers van het Getand Mousteriaan beschouwd 

worden. Op basis van de klassieke definitie (Rolland & Dibble 1990, Mellars 1996), kan er 

zelfs geen onderscheid gemaakt worden tussen deze industrieën en de Getande Mousteriaan 

industrieën van het latere Midden-Paleolithicum. Derhalve kunnen we veronderstellen dat een 

functionele benadering zeker niet uitgesloten mag worden om te verklaren hoe en waarom 

deze industrieën opkwamen tijdens het vroege Midden-Paleolithicum. Deze denkpiste wordt 

ondersteund of zelfs versterkt door het feit dat assemblages waarin gekerfde en getande 

artefacten domineren, bijna uitsluitend op de warmste momenten van het vroege Midden-

Paleolithicum opdoken. Met andere woorden wanneer het aantal pollen van bomen het hoogst 

was en de zogenaamde quercetum mixtum wouden hun grootste verspreiding kenden. Een lijn 

die afgaand op de data van Rolland en Dibble zelfs tot in het late Midden-Paleolithicum 

doorgetrokken zou kunnen worden. Aangezien gebruikssporen onderzoek aangetoond heeft 

dat gekerfde en getande artefacten hoofdzakelijk voor houtbewerking gebruikt werden, zou 

het dominant voorkomen van deze artefacten misschien op het doorvoeren van een 
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functionele specialisatie kunnen wijzen, op de momenten dat dichte gemengde loofwouden 

een expansie beleefden. De toenmalige hominiden schakelden misschien massaal over op het 

gebruik van gekerfde en getande artefacten om zich beter te kunnen bewapenen voor het 

leven in sterk beboste omgevingen, waarbij houtbewerking zo mogelijk een nog grotere rol 

speelde.  

 

Aan de hand van deze functionele interpretatie kan er ook een verklaring geformuleerd 

worden voor de dominantie van boordschrabbers in lithische industrieën uit gematigd warme 

contexten. Landschappelijke reconstructies toonden duidelijk aan dat de bosbestanden ten 

tijde van de depositie van dergelijke industriën, ondanks het warme klimaat nog niet zo sterk 

ontwikkeld waren. Resultaten van gebruiksporen onderzoek gaven overigens aan dat 

houtbewerking niet alleen de meest frequent uitgevoerde activiteit was tijdens het Midden-

Paleolithicum, maar ook dat bijna alle soorten Midden-Paleolithische werktuigen, inclusief 

alle varianten van boordschrabbers, gebruikt werden voor de houtbewerking (Beyries 1987, 

Wenzel 2002). We kunnen dus veronderstellen dat boordschrabbers misschien na de koude en 

gematigd koude periodes nog steeds dominant bleven in het werktuigspectrum vanwege de 

grote hoeveelheid taken waarvoor ze gebruikt konden worden, waaronder natuurlijk ook de 

houtbewerking. Pas wanneer de bosbestanden hun volle ontplooiing bereikten tijdens de 

klimatologische optima van de warme periodes en de houtbewerking vermoedelijk een nog 

belangrijkere rol ging spelen in de taakverdeling werd er misschien noodgedwongen 

overgeschakeld op gekerfde en getande artefacten. De werktuigen die zich schijnbaar het best 

tot de houtbewerking leenden (Beyries 1987, Mellars 1996). Het afwijkend voorkomen van 

lithische industrieën die gedomineerd werden door gekerfde en getande artefacten zou 

bijgevolg veroorzaakt kunnen zijn door het optreden van een functionele specialisatie in de 

werktuigproductie. Een functionele specialisatie die bovendien als een adaptatie aan de 

nieuwe landschappelijke omgeving geïnterpreteerd zou kunnen worden, waarbij mogelijk 

andere subsistentie strategieën op de voorgrond traden.  

 

7.3.4.4 Het tafonomisch verklaringsmodel 

Nauwgezette tafonomische studies op de Noord-Franse site van Hermies hebben evenwel 

aanleiding gegeven tot de ontwikkeling van een alternatieve interpretatie omtrent het tot stand 

komen van getande en gekerfde artefacten. Op deze late Midden-Paleolithische site werd er 

namelijk een lithische industrie aangetroffen die normaal gezien door het voorkomen van vele 
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gekerfde en getande artefacten als een Getand Mousteriaan bestempeld zou kunnen worden. 

Een tafonomische studie toonde echter aan dat de getande en gekerfde artefacten vooral in de 

meest verstoorde clusters op de site en in de clusters met de hoogste artefact densiteit 

voorkwamen. De vorsers stelden bijgevolg voor dat de getande en gekerfde artefacten op de 

site eerder als pseudo-werktuigen kunnen beschouwd worden, gevormd door allerlei post-

depositionele processen als vertrappeling en verbrijzeling van, of drukuitoefening op, de 

lithische artefacten. Hun waarnemingen konden bovendien aan de hand van gebruikssporen 

onderzoek gestaafd worden. De getande en gekerfde stukken op de site vertoonden namelijk 

nooit gebruikssporen op de kerf of op de getande boord. In plaats daarvan werden er wel 

gebruikssporen aangetroffen die op onregelmatige wijze, in de vorm van striaties, over heel 

het oppervlak van de artefacten voorkwamen. Op basis van onder meer experimenteel 

archeologisch onderzoek werd besloten dat deze gebruikssporen niet ten gevolge van 

houtbewerking, maar door de penetratie van boomwortels in de bodem veroorzaakt werden 

(Vallin et al. 2001) 

 

Gedreven door deze bevindingen stelden Luc Vallin, Bertrand Masson en Jean-Paul Caspar de 

integriteit of het bestaan van de taxonomische groep van het Getand Mousteriaan in vraag. 

Volgens hen zou de accumulatie van getande en gekerfde artefacten ook op heel wat andere 

Midden-Paleolithische sites op basis van tafonomische argumenten verklaard kunnen worden 

en moet er minstens een onderscheid gemaakt worden tussen een tafonomische en een 

economische faciès van het Getande Mousteriaan (Vallin et al. 2001). Indien we het standpunt 

van deze vorsers volgen en toepassen op onze vergelijkende studie, dan zouden de werktuigen 

van La Cotte de Saint-Brelade laag H, G en Rheindahlen B1 alsook van de Centraal-Duitse 

sites, ten gevolge van tafonomische processen tot stand gekomen zijn. Zodoende zouden deze 

industrieën op typologisch vlak enkel nog van de andere sites verschillen door het feit dat ze 

amper boordschrabbers bevatten. In dat geval zouden we ons natuurlijk nog steeds de vraag 

kunnen stellen waarom sites met weinig boordschrabbers enkel in de warmste klimatologische 

omstandigheden voorkomen of waarom sites uit dergelijke omstandigheden meer verstoord 

zouden zijn dan sites uit andere klimatologische en landschappelijke contexten. Een ander 

argument dat aantoont dat zeker niet alle getande en gekerfde artefacten zonder meer als 

pseudo-werktuigen afgeschreven kunnen worden, werd door de studie van Beyries (1987) 

aangebracht. Zij toonde in haar extensieve gebruikssporen onderzoek van zes verschillende 

Midden-Paleolithische sites namelijk aan dat wanneer gekerfde en getande artefacten 

gebruikssporen vertonen, deze zich in de meeste gevallen op de kerf of op de getande boord 
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bevinden. De gekerfde en getande boorden van de werktuigen kunnen dus met andere 

woorden zeker als functionele randen beschouwd worden. Ook werden er nergens 

onregelmatige gebruikssporen vermeld die afkomstig zouden kunnen zijn van boomwortels 

(Beyries 1987 p. 106-107).  

 

Ondanks het feit dat dit alternatieve verklaringsmodel interessante standpunten presenteert, 

slaagt het er geenszins in om een verklaring te bieden voor het feit dat lithische industrieën 

gedomineerd door gekerfde en getande artefacten hoofdzakelijk voorkomen op de warmste 

momenten van het vroege Midden-Paleolithicum. We kunnen dus besluiten dat de functionele 

hypothese tot dusver nog steeds de enige aanvaardbare uitleg voor de waargenomen 

correlaties tussen klimaat, landschap en variabiliteit in de vroege Midden-Paleolithische 

werktuigverzamelingen uit Noordwest-Europa levert. Tot nu toe werd er nog maar nauwelijks 

gebruikssporen onderzoek verricht op vroege Midden-Paleolithische industrieën die tijdens 

klimatologische optima werden afgezet (Wenzel 2002), maar het is evident dat 

gebruikssporen onderzoek de sleutel tot het oplossen van deze problematiek bevat. In de 

toekomst zouden de functionele of de tafonomische argumenten bijvoorbeeld bevestigd of 

weerlegd kunnen worden aan de hand van nieuwe resultaten van gebruikssporen analyses.  

 

8. Conclusie 
 
In dit thesis onderzoek werden er ongeveer 37 verschillende vroege Midden-Paleolithische 

vondstlagen uit Noordwest-Europa behandeld. Deze sites werden op beknopte wijze 

gepresenteerd in een diachroon overzicht, waarbij de aandacht voor de eerste maal uitging 

naar de techno-typologische kenmerken van de lithische industrieën en naar het 

grondstofgebruik op de sites. Gebaseerd op de resultaten van paleologisch onderzoek en de 

samenstelling van de fauna resten werd er voor de meeste sites een nauwkeurige 

omgevingsreconstructie opgesteld. Om de invloed van klimaat en landschap op de lithische 

productie systemen van het vroege Midden-Paleolithicum in Noordwest-Europa te 

onderzoeken werden het grondstofgebruik, de lithische technologie en de lithische typologie 

van de sites naar gelang hun klimatologische en landschappelijke context met elkaar 

vergeleken. Uit deze comparatieve studie bleek dat er geen correlaties vastgesteld konden 

worden tussen de klimatologische en landschappelijke achtergrond van sites en de 

eigenschappen van het grondstofgebruik of de lithische technologie. Wisselende 
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klimatologische en landschappelijke factoren oefenden schijnbaar weinig of geen invloed uit 

op het gebruik van bepaalde grondstofsoorten, het uitvoeren van grondstoftransporten over 

middelgrote of grote afstanden en de keuze tussen verschillende afslagtechnieken die op de 

sites toegepast werden. Er konden daarentegen wel bepaalde correlaties waargenomen worden 

tussen klimaat, landschap en lithische typologie. De werktuigverzamelingen van sites uit 

koude en gematigd koude contexten werden namelijk zonder uitzondering gedomineerd door 

grote hoeveelheden boordschrabbers. Op sites uit gematigd warme of warme klimatologische 

contexten, bewoond in een mozaïeklandschap waar zowel open steppe als gemengde 

loofwouden voorkwamen, werd dezelfde trend vastgesteld. De lithische industrieën werden er 

nog steeds gedomineerd door boordschrabbers. Op sites bewoond in een sterk beboste 

omgeving, onder optimale klimatologische omstandigheden, werd er echter een andere 

tendens zichtbaar. Getande en gekerfde artefacten domineerden de werktuigverzamelingen op 

deze sites. Aanvullende sites uit de omliggende regio van Noordcentraal-Europa vertoonden 

bovendien identiek dezelfde typologische trends naargelang de klimatologische en 

landschappelijke context waarin ze zich bevonden.  

 

We kunnen besluiten dat de typologische kenmerken van lithische industrieën wel beïnvloed 

werden door wisselende klimatologische en landschappelijke factoren, in tegenstelling tot het 

grondstofgebruik en de lithische technologie. Na meerdere mogelijkheden overlopen te 

hebben zijn we tot de vaststelling gekomen dat de meest aanvaardbare verklaring hiervoor van 

functionele aard is. Gebruikssporen onderzoek heeft uitgewezen dat gekerfde en getande 

artefacten een meer specifieke toepassing kenden dan de meeste andere midden-Paleolitische 

werktuigen. Ze werden namelijk bijna uitsluitend voor het bewerken van hout gebruikt. De 

opkomst van lithische industrieën gedomineerd door getande en gekerfde artefacten viel 

bovendien telkens weer samen met de grootste expansie van gemengde loofwouden in de 

regio. Daaruit kunnen we afleiden dat de opkomst van deze werktuigen als een functionele 

specialisatie zou kunnen beschouwd worden, ingevoerd door de toenmalige hominiden als een 

reactie en aanpassing op de veranderende landschappelijke omstandigheden. We kunnen tot 

slot concluderen dat lithische productie systemen tijdens het vroege Midden-Paleolithicum in 

Noordwest-Europa, hoewel in beperkte mate, beïnvloed werden door wisselende 

klimatologische en landschappelijke condities. De samenstelling van lithische industrieën 

werd dus niet alleen beïnvloed door veranderingen in het klimaat en de landschappelijke 

omgeving, ze laten in sommige gevallen zelfs sporen na van adaptaties in de leefwijze van 

hominiden ten gevolge van deze veranderingen.  
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Appendix: Het techno-typologisch systeem van Bordes (aanvullende 
informatie)  
 
Het systeem dat door François Bordes uitgewerkt om Midden-Paleolithische industrieën te 

beschrijven bevat twee belangrijke dimensie. Enerzijds werden er indexwaarden opgesteld om 

de technologische kenmerken van de lithische industrieën mee tot uitdrukking te brengen. 

Anderzijds werden typologische indexwaarden opgesteld om de samenstelling van 

werktuigverzamelingen van sites op zich of ten opzichte van andere sites te kunnen evalueren. 

Voor de berekening van de techno-typologische waarden van de lithische industrieën van de 

vroege Midden-Paleolithische sites uit Noordwest-Europa werden de richtlijnen gevolgd die 

door Bordes in zijn “essai de classification des industries moustériennes” (Bordes 1953) 

beschreven en door Callow & Cornford toegelicht werden in hun monografie van La Cotte de 

Saint-Brelade (Callow & Cornford 1986). 

 

• Technologische indices (Bordes 1953):  

� De Levallois index, IL  = het percentage van Levallois afslagen, klingen 

en spitsen, al dan niet secundaire retouches bevattend, ten opzichte van 

het totale aantal afslagen. 

�  De brede facetteringsindex, IF  = het percentage afslagen, al dan niet 

geretoucheerd, waarvan de hiel twee of meerdere facetten heeft, ten 

opzichte van het totale aantal afslagen waarvan de hiel herkenbaar is.  

� De strikte facetteringsindex, IFs = het percentage afslagen waarvan de 

hiel meer dan twee facetten heeft, ten opzichte van het totale aantal 

afslagen waarvan de hiel herkenbaar is.  

� De klingenindex, ILam  = het percentage klingen (= afslagen waarvan 

de lengte minimum twee maal de breedte bedraagt), ten opzichte van 

het totale aantal afslagen. 
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• Typologische indices (Bordes 1953):  

� Typische Levallois index, ILty  = het percentage Levallois afslagen, 

spitsen en klingen die zonder verdere modificatie in het 

werktuigspectrum voorkomen, ten opzichte van het totale aantal 

afslagwerktuigen. 

� Boordschrabber index, IR  = het percentage boordschrabbers (alle 

soorten) ten opzichte van het totale aantal afslagwerktuigen.  

� Messen met afgestompte boord index, Iau = het percentage messen met 

afgestompte boord ten opzichte van het totale aantal afslagwerktuigen. 

� Vuistbijl index, IB  = het percentage van vuistbijlen ten opzichte van 

het totale aantal afslagwerktuigen en vuistbijlen opgeteld.  

 

• Typologische groepen (Bordes 1953; Callow & Cornford 1986, Cliquet 1992): 

� De Levallois groep, G.I  = het percentage Levallois afslagen, spitsen en 

klingen die zonder verdere modificatie in het werktuigspectrum 

voorkomen, ten opzichte van het totale aantal afslagwerktuigen (= 

ILty). 

� De Mousteriaan groep, G.II  = het percentage werktuigen van de types 

6 tot en met 29 uit de typologische lijst van Bordes, ten opzichte van 

het totale aantal afslagwerktuigen. 

� De Laat-Paleolithische groep, G.III  = het percentage werktuigen van 

de types 30 tot 37 en type 40 uit de typologische lijst van Bordes, ten 

opzichte van het totale aantal afslagwerktuigen. 

� De groep van getande artefacten, G.IV  = het percentage getande 

artefacten ten opzichte van het totale aantal afslagwerktuigen. 

� Aanvullend: de groep van getande en gekerfde artefacten samen, G.IV 

+42 +54 = het percentage van getande artefacten, gekerfde artefacten 

en “eindkerven” ten opzichte van het totale aantal afslagwerktuigen 

 

 

 


