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1 Inleiding 

In het kader van een onderzoeksproject 
naar de neolithisering van de Kempen en naar 
aanleidingvan prospectievondsten, sinds 1986, 
door de heer J. Carolus3 en door de heren ). 
Gonnissen en P. Segers4, werden in 1990 en 
1991 terreincampagnes georganiseerd op de 
Dilserheide te Dilsen5 (fig. 1). In deze bijdrage 
brengen we verslag uit van de opgraving van 
een Laat-Mesolithisch site, dat tijdens de 
tweede campagne werd onderzocht. In het
zelfde areaal werd eveneens Michelsberg-
ceramiek gevonden. 

Dit onderzoek is een gemeenschappelijk 
project van het Laboratorium voor Prehistorie 
van de K.U.Leuven6 en van het Instituut voor 
het Archeologisch Patrimonium van de Vlaam
se Gemeenschap (I.A.P). De opgravingen wer
den uitgevoerd door jongeren die deelnamen 
aan de archeologische kampen van de v.z.w. 
Jeugd en Kultureel Erfgoed Vlaanderen, door 
stagestudenten van de K.U. Leuven en door 
vrijwillige medewerkers. Verder werd logistieke 
steun verleend door de provincie Limburg en 
door de gemeente Dilsen. 

P.M. Vermeersch (K.U.Leuven) en L. Van 
Impe (I.A.P.) hadden de algemene coördinatie 
van dit onderzoek in handen. Van 15 juli tot 
15 augustus 1991 verliep het terreinwerk 
onder leiding van M. De Bie en F. Steenhoudt. 
De verwerking van het materiaal werd uitge
voerd door I. Luypaert in het kader van een 
licentiaatsverhandeling7. 

Tijdens de campagne van 1990 werd een 
Late-Bronstijdnederzetting onderzocht (fig. 2: 
sector I), waarvan de resultaten in een volgend 
volume aan bod zullen komen. Het onderzoek 
van 1991 werd opgesplitst in twee sectoren. 
Op 100 m ten zuidwesten van sector I werd 
een noord-zuid gerichte sleuf (100 m x 10 m) 
aangelegd (fig. 2: sector II), met de bedoeling 
de maximale uitbreiding in westelijke richting 
van de in 1990 aangesneden Bronstijdneder
zetting vast te stellen. Op 40 m ten zuidwes
ten van sector II werd een areaal onderzocht 
dat bij prospectie talrijke lithische artefacten 
had opgeleverd (fig. 2: sector III). In dit ver
slag wordt uitsluitend sector III besproken. 

In totaal werd in sector III 146 m2 op
gegraven. De aarde uit de bouwlaag werd per 
m2 uitgegraven en uitgezeefd doorheen ma
zen van 5 mm x 5 mm. Materiaal onder de 
ploegzool werd aanvankelijk zo veel mogelijk 
individueel opgegraven en ingemeten in drie 
dimensies. Het sediment werd nadien gecon
troleerd in de zeef. Omdat de vondsten hieruit 
eerder beperkt bleven en egaal verspreid leken, 
werd er later voor geopteerd dit materiaal ver
der in kwadraten van 50 cm x 50 cm uit te 
halen en te zeven. 

Om de uitbreiding van de nederzetting na 
te gaan, werden, verspreid in de vier windrich
tingen, proefkwadraten van 1 m x 1 m gegra
ven. Hieruit bleek dat de omvang van de 
nederzetting minstens 40 m x 60 m moet be
dragen hebben. Een niet opgegraven gedeelte 
van het site bevindt zich nog onder het bos. 
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1 Algemene situatie-
kaart met aanduiding van 
het site (driehoek) en de 
bron (ster). 
Location map with indication 
of site (triangle) and spring 
(star). 

2 Topografie en stratigrafie 

De Dilserheide ( 5 r 0 r 5 4 " N.B., 5°40' 
45" O.L.) bevindt zich op de oostelijke rand 
van het Kempens plateau (Hoofdterras van de 
Maas), 500 m ten noorden van de Platte 
Lindenberg, het hoogste punt van de regio 
(+90 m O.P.) (fig. 1). De ondergrond bestaat 
uit Midden-Pleistocene grindhoudende zan
den en grinden die door de Maas werden 
afgezet. Hierop bevindt zich een dun pakket 
lemige zanden. Ten gevolge van cryoturbate 
opstuwingen zitten de grinden op sommige 
plaatsen erg ondiep. 

Het site zelf bevindt zich gedeeltelijk op de 
westelijke uitloper van een noordoost-zuid
west verlopende niveo-eolische dekzandrug 
van waarschijnlijk laat-glaciale ouderdom die 
1 m tot 1,5 m hoog is (fig. 2). Ten zuidwesten 
van het site bevindt zich een uit het zuiden op
stijgend brondal. Deze bron is nu nog steeds 

actief. Men mag veronderstellen dat zij nog 
actiever was, wanneer de omgeving zich onder 
bosdek bevond. De huidige slechte afwatering 
kan verantwoordelijk gesteld worden voor het 
ontstaan van de beperkte vervening van de 
bovenloop. Pollenanalyse8 kon enkel sub-
recent veen (Subatlanticum) aantonen. 

Volgens de informatie van de bodemkaart9 

zijn er in de onmiddellijke omgeving van het 
site een drietal bodemeenheden. Telkens gaat 
het om goed gedraineerde bodems met dunne 
humeuze bovengrond die zich ontwikkelden 
op licht zandlemige of (vooral) op lemig zan-
dige sedimenten. De bodems ten oosten bezit
ten een verbrokkelde textuur B-horizont. In 
het brondal vinden we bodems met duidelijke 
humus en/of ijzer B-horizont. Ten westen, ten 
zuiden en ten noordoosten is de humus en/of 
ijzer B-horizont in de bodemontwikkeling 
weinig duidelijk. Dit werd bevestigd in het 
profiel van een proefkwadraat in het bos ten 

8 De pollenanalyse werd 
uitgevoerd door A.V. Munaut 
(U.C.L.). 
9 Bayens en Sanders 1989; 
id. 1990. 
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2 Situering van de sleu
ven in de drie sectoren. 
Position of the trenches in the 
three sectors. zuiden van het site, waar de weinig ontwik

kelde humusijzerpodzol gekenmerkt wordt 
door een rozige uitlogings- en een donker
bruine aanrijkingshorizont. 

Hetprofiel250S190-192W(fig. 3),datals 
vrij representatief voor de situatie op het site 
mag worden beschouwd, kan als volgt be
schreven worden: 
1 Donkerbruine Ap-horizont, scherp be
grensd ten opzichte van de onderliggende 
sedimenten. Verspreid binnen deze horizont 
bevindt zich lichter gekleurd materiaal dat 
recent werd opgeploegd. Het materiaal is ver
mengd met verspreide keien, voornamelijk 
kwartsen, kwartsieten en vuursteen. 
2 Geelbruine A2-horizont waarin doorheen 
de ganse horizont mangaanspikkels zijn waar 
te nemen. In deze horizont bevinden zich spo
radisch grinden, vaak verticaal georiënteerd. 
3 Lichtgele, zwak geconcretiseerde lenzen 
binnen de Aj-horizont. Deze lenzen bevatten 
bijna geen grinden of mangaanspikkels. 
4 Sterk verbrokkelde B2t-horizont met len
zen wit en geel lemig zand. In deze horizont 
bevinden zich talrijke grinden, in fractie varië
rend van zeer fijne grindjes tot keien groter 
dan 10 cm diameter. Zoals elders bestaan deze 
grinden hoofdzakelijk uit kwartsen, kwartsie
ten en silex. In aantal nemen ze toe in de 

diepte, zodat we kunnen stellen dat ze door 
cryoturbatie zijn opgestuwd vanuit het onder
liggende Hoofdterras van de Maas. 

Van dit profiel (fig. 3) werden diverse stalen 
granulometrisch geanalyseerd. Met een mon-
sterverdeelapparaat werd telkens ongeveer 20 g 
sediment afgescheiden. Van deze stalen werd 
het humusgehalte zowel via titratie als door 
verbranding bepaald. Omdat na de verbran
ding veel korrels dermate aaneengekit waren 
dat ze zelfs na toevoeging van peptisant niet 
van elkaar konden worden gescheiden en de 
analyses derhalve een vertekend beeld gaven, 
werd van elk monster een tweede, niet onthu-
must staal geanalyseerd. De niet onthumuste 
monsters werden eerst nat gezeefd om het 
grootste gedeelte van de leemfractie (32-
50 pm) te bepalen. De kleifractie (<2 pm) en 
de fijnere leemfractie (2-32 pm) werden door 
middel van decantatie bepaald, terwijl de 
grind- en zandfracties (>50 pm) via droge 
zeving werden vastgesteld. 

De resultaten zijn de volgende: 
A-C: Dit sediment kan als lichte zandleem 
(textuur P) omschreven worden, gekenmerkt 
door de aanwezigheid van 57% zand, 43% leem 
en omzeggens geen klei. De modus situeert 
zich op 88 pm (zeer fijn zand). 
D: Dit sediment bestaat uit lemig zand 
(S-textuur), waarbij de zandfractie is toegeno-
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bouwlaag; 
A2-honzont met egaal 
verspreide mangaan-
partikels; 

3: zwak geconsolideerde 
A2-horizont; 

4: sterk verbrokkelde Bjt-
horizont; 

5: niet opgegraven; 
A-E: aanduiding van de 

plaatsen waar een 
monster werd geno
men. 

Stratigraphical section in 
sector III. 
1: arable layer; 
2: A2-horizon with scatt

ered manganese particles 
3: weakly consolidated A2-

horizon; 
4: crumbled I^t-horizon; 
5: not excavated; 
A-E: indication of the places 

were a sample was taken. 

men (meer dan 70%). Er zit ook duidelijk veel 
meer klei in dit sediment (tot 7%). 
E: Alhoewel ook dit sediment als lemig zand 
gekarakteriseerd werd, is er hier geen klei-
aanrijking. Het zand lijkt bij D en E over het 
algemeen iets grover te worden, hoewel de 
modus nog altijd op 88 pm blijft. 

De hoeveelheden humus en/of organisch 
materiaal blijven vrij constant in de verschil
lende horizonten. 

De sedimentanalyse van een monster, net 
onder de bouwlaag en slechts enkele meters 
verwijderd van het hierboven beschreven pro
fiel, leverde een typische dekzandtextuur op, 
met een modus van de zandfractie op 125 ^m. 
Deze textuur is duidelijk verschillend van deze 
van A, B en C. Waarmee de sedimenten van A, 
B en C, met een modus van 88 jam, samenhan
gen, is niet duidelijk. Een eolische oorsprong 
ligt binnen het Kempens landschap niet voor 
de hand. De meest aanvaardbare hypothese is 
dat we hier te doen hebben met het oorspron
kelijke sediment van het Kempens Plateau. 
Bovenaan is dit sediment iets lemiger, omdat 
het waarschijnlijk vermengd werd met (wei
nig) eolisch materiaal. Naar onderen neemt de 
zandfractie iets toe en krijgen we op sommige 
plaatsen ook een hogere kleifractie, omdat het 
hier gaat om een textuur B-horizont. 

Vanuit bodemkundig standpunt zijn dit de 
beste gronden op het gehele Kempens Pla
teau10. 

3 Vondstverspreiding 

Bijna twee derde van het lithisch materiaal 
is afkomstig uit de bouwvoor (tabel 1). Het 
archeologisch materiaal onder de bouwvoor 
(fig. 4) bleek vooral in het licht zandlemige 
pakket te zitten, met uitzondering van de 
zwak geconsolideerde lenzen waarin zich 
weinig of geen archeologisch materiaal be
vond. De onderliggende sedimenten zijn over
al steriel. De sedimentanalyse van de verschil
lende horizonten stelt ons in staat enkele 
suggesties naar voren te brengen in verband 
met de verticale spreiding van het archeo
logisch materiaal. Uit de sedimentanalyse 
blijkt dat er op het Midden-Pleistocene flu-
viatiel pakket enkel nog eolische laat-glaciale 
afzettingen zijn gekomen. Dit betekent dat er 
na de prehistorische occupatie(s) geen sedi
menten meer werden afgezet. We mogen er 
daarom van uitgaan dat het huidige loop
oppervlak vrij goed overeenkomt met het 
prehistorische loopoppervlak. Dit betekent 
dat het archeologisch materiaal in de periode 
tussen de prehistorische occupatie en het 
moment van de opgraving verticaal over een 
60-tal cm verspreid werd onder invloed van 
natuurlijke fenomenen. Dat er lager geen 
artefacten meer voorkomen, is niet louter toe
vallig. Onder dit niveau vinden we de verbrok
kelde textuur B-horizont, een harder sediment 
dat moeilijk doordringbaar is voor planten en 10 Persoonlijke 

ling E. Paulissen. 
medede-
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dieren. Hierdoor kon ook het archeologisch 
materiaal niet verder naar beneden migreren. 

In de horizontale spreiding (fig. 5) van het 
lithisch materiaal in sector III kan in de zone 
250-254S en 178-188W een grotere densiteit 
aan artefacten worden waargenomen. Deze 
concentratie is vooral op het verspreidingsplan 
van de elementen onder de ploegzool (fig. 5b) 
goed af te bakenen. Bij de verspreiding in de 
bouwlaag (fig. 5a) is ze minder goed aflijnbaar. 

Naast het lithisch materiaal werden in sec
tor III iets meer dan 200 scherven ingezameld. 
Ongeveer drie vierde hiervan bevond zich 
onder de bouwlaag. 160 Scherven van hetzelf
de recipiënt lagen min of meer geconcentreerd 
in en rond het kwadraat 252S 180W (fig. 6). 
Na reconstructie bleek het hier duidelijk om 
een Michelsbergpot te gaan (cf. infra). De 
andere scherven, sporadisch verspreid in de 
bouwlaag, kunnen geassocieerd worden met 
de Bronstijdceramiek uit de sectoren I en II. 

4 Lithisch Materiaal 

In totaal werden te Dilsen-Dilserheide III 
5513 lithische artefacten opgegraven (tabel 1). 
De meeste stukken zijn vrij vers bewaard ge
bleven. Gepatineerde artefacten komen zelden 
voor. Op slechts enkele afslagen en kling
fragmenten zit een zware, witte glans. Een 
tweeslagmiddensteker uit de bouwlaag onder
scheidt zich van de overige werktuigen op basis 
van een glazige, witachtige patina. 

In totaal zijn 590 stukken verbrand. Door 
vuur aangetaste fragmenten komen veel meer 
voor bij de brokstukken (22%) en de schilfers 
(18%) dan bij de afslagen (4%) en de (micro)-
klingen (9%). 

Bij alle tellingen zijn de corticale ele
menten inbegrepen. Bij ongeveer 15% van de 
afslagen is tenminste een derde van het dorsaal 
vlak bedekt met cortex. Bij klingen, micro-
klingen en brokstukken echter schommelt dit 
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6 Horizontaal versprei-
dingsplan van de indivi
dueel interneten stukken in 
het centrale gedeelte. 
1: kernen; 
2: kernverjongingsproduk-

ten; 
3: klingen en microklin

gen; 
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7: werktuigen; 
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9: ceramiek. 
Horizontal distnbution of 
individually recorded pieces in 
the central area. 
1: cores; 
2: core rejuvenation products; 
3: blades and bladelets; 
4: flakes; 
5: debris; 
6: chips; 
7: tools; 
8: microburins; 
9: ceramics. 
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percentage tussen 8% en 11%. Op het Wom-
mersomkwartsiet komt cortex nauwelijks voor. 

4.1 GRONDSTOF 

Als grondstof (tabel I) werd bijna uitslui
tend vuursteen (95,8%) gebruikt, aangevuld 
met een kleine hoeveelheid Wommersom-
kwartsiet (4,1%). Twee artefacten werden uit 
kwarts vervaardigd. 

De gebruikte silexsoorten zijn doorgaans 
grijsachtig van kleur, met bruine tot zwarte 
varianten. De talrijke onregelmatigheden en 
breukvlakken en de sterk gerolde schors van 
dit silex (SI), wijzen op vuursteen van infe
rieure tot middelmatige kwaliteit. Het gaat 
hier ongetwijfeld om silex dat kon gevonden 
worden in de Maasbedding of in één van de 
Maasterrassen. Het is evenwel weinig waar
schijnlijk dat deze grondstof afkomstig is uit 
het Hoofdterras (Kempens Plateau) dat zich 
op het site zelf op geringe diepte bevindt. Het 
gebruikte vuursteen bezit zelden zowel de 
rode kleur als de vorstvlakken die deze grinden 
karakteriseren. Vorm en volume van de kernen 
suggereren dat tamelijk kleine knollen (3-
10 cm) werden ingezameld. 

Minder dan 1% van het vuursteen dient van 
deze algemene soorten te worden onderschei
den, namelijk een fijn, erg regelmatig, licht-
tot blauwgrijs silex met weinig gerolde cortex 
(S2). Dit vuursteen vinden we uitsluitend terug 
bij kernen, kernverjongingsprodukten, afsla
gen, brokstukken en bij enkele werktuigen. Op 
het site werd geen enkele kling of microkling 
aangetroffen in dit materiaal. De afslagen in 

Tabel 1 
Grondstofcategorieën van het lithisch materiaal uit Dilsen-Dilserheide III 
(A: uit de bouwlaag; BI: uitgezeefd onder de bouwlaag; B2: individueel 
ingemeten vondsten onder de bouwlaag). 
Raw material categories of lithic artefacts from Dilsen-Dilserheide III (A: from arable layer; 
Bl : sieved finds under arable layer; B2: individually recorded finds under arable layer). 

Silex 1 
Silex 2 
Wommersom-kwartsiet 
Kwarts 

Totaal 
% 

A 

3441 
10 

156 
1 

3608 
65,4% 

Bl 

1265 
21 
41 

1 

1328 
24,1% 

B2 

539 
9 

29 
-

577 
10,5% 

Totaal 

5245 
40 

226 
2 

5513 
100% 

% 

95,1% 
0,7% 
4,1% 
0,0% 

100% 

deze S2-grondstof zijn beduidend groter dan 
die in lokale silex. De knollen moeten mini
maal 15-25 cm gemeten hebben. Waar S2 pre
cies vandaan kwam, is moeilijk te achterhalen. 
Diverse monsters van de lithotheek van het 
Laboratorium voor Prehistorie (K.U. Leuven) 
zijn hiermee vergelijkbaar. Kanne, op een acht
tal km van het site, lijkt als plaats van herkomst 
erg aanvaardbaar. Hier kon wellicht op de flan
ken van de Jekervallei dergelijke silex ingeza
meld worden. De mijnbouwontginningen uit 
de Maastrichter regio (o.m. Rijckholt) en zelfs 
uit het Haine-bekken mogen als herkomst-
gebied evenwel niet uitgesloten worden. 

Het aantal artefacten in Wommersom-
kwartsiet beperkt zich tot iets meer dan 4 % 
van het totaal. Het percentage microklingen 
(6,7%) en klingen (4,5%) in deze grondstof ligt 

Kernen (cores) 
Kernverjongingsprodukten (core rejuvenation products) 
Afslagen (flakes) 
Klingen (blades) 
Klingfragmenten (blade fragments) 
Microklingen (bladelets) 
Microklingfragmenten (bladelet fragments) 
Brokstukken (debris) 
Schilfers (chips) 
Werktuigen (tools) 
Kerfresten (microburins) 

Totaal (total) 
% 

A 

SI 

28 
32 

909 
36 

378 
53 

630 
671 
424 
182 
98 

3441 
62,4% 

S2 

2 
2 
4 
-
-
-

1 
-
1 
-

10 
0,2% 

W K 

_ 

2 
25 

1 
22 

2 
43 
14 
28 
18 1 

1 

156 1 
2,8% 0,0% 

Totaal 

30 
36 

938 
37 

400 
55 

673 
686 
452 
202 

99 

3608 
65,4% 

1 
SI 

24 
22 

456 
22 

179 
35 

262 
348 
250 

74 
32 

1804 
32,7% 

S2 

1 
3 

14 
-
-
-

8 
-
4 
-

30 
0,5% 

W K 

. 

3 
11 

1 
5 
2 

21 
14 1 

4 
9 
-

70 1 
1,3% 0,0% 

Totaal 1 

25 1 
28 I 

481 1 
23 1 

184 I 
37 1 

283 1 
471 
254 

87 
32 1 

1905 ] 
34,6% 1 
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iets hoger, terwijl afslagen (2,5%) en brok- hoogstens enkele onregelmatige afslagen be-
stukken (2,4%) uit Wommersom verhoudings- komen. De meeste andere kernen werden dui-
gewijs minder frequent voorkomen. De struc- delijk aangewend voor de debitage van (mi-
tuur en het natuurlijk voorkomen in plaketten cro)kIingen. Op enkele exemplaren bleef de 
maakt deze grondstof uiterst geschikt voor voorbereiding van een kernrand zichtbaar, 
laminaire debitage. In vogelvlucht ligt Worn- Vermits het reductievlak meestal slechts de 
mersom op 55 km van de Dilserheide. helft tot twee derde van de omtrek van de kern 

beslaat, bleven op de ruggen van de kernen 
cortex en natuurlijke breukvlakken bewaard. 

4.2 DEBITAGE Toch lijken de kernen in de meeste gevallen 
grondig uitgeput en was verdere debitage 

Voor de indeling van de debitageprodukten wellicht onmogelijk. De restkernen vertonen 
werd de classificatie van Rozoy11 gevolgd. In vaak negatieven van afhakingen die réfléchi of 
de algemene inventaris van het lithisch mate- outrepassé zijn. Bovendien wijzen vruchteloze 
riaal (tabel 2) maken (fragmenten van) klingen pogingen om op oude negatieven een nieuw 
en microklingen samen 31% uit. Slechts 10% slagvlak te creëren, indien de hoek tussen het 
van deze laminaire produkten is niet gebroken. slagvlak en het reductievlak onbruikbaar werd. 
Afslagen vertegenwoordigen 26% van het op een verregaande exploitatie van de grond-
ensemble. Brokstukken, dit zijn de vormloze stof. De maximale grootte van de achterge-
elementen en ongeretoucheerde afslagfrag- bleven kernen in SI schommelt tussen 2 en 6 
menten groter dan I cm, halen 21%, terwijl cm. 
schilfers (kleiner dan 1 cm) 13% uitmaken. De kernen en kernverversingsprodukten 

11 Rozoy 1968 

SI 

52 
54 

1365 

58 
557 

88 
892 

1119 
674 
256 
130 

5245 
95,1% 

S2 

3 
5 

18 

-

9 
-
5 
-

40 
0,7% 

Totaa! 

W 

-
5 

36 

2 
27 
A4 
64 
28 
32 
27 

1 

226 
4,1% 

Kwantitatief vormen werktuigen, kerfresten. 
kernverjongingsprodukten en kernen minder 
belangrijke categorieën. 

4.2.1 Kernen {tzbd 3) 

Naast onregelmatige kernen werden vooral 
kernen met één (fig. 7: 6-7) of met twee (fig. 
7: 1-2,4) slagvlakken teruggevonden. Unipo-
laire (fig. 7: 3) en discoïdale (fig. 7: 5) kernen 
zijn minder talrijk. 

De onregelmatige kernen bleven uit de re
ductie van kleine rivierkeitjes, meermaals met 
natuurlijke breukvlakken, over. Hieruit werden 

K Totaal % 

55 1,0% 
64 1,2% 

1419 25,7% 

60 1,1% 
584 10,6% 

92 1,7% 
956 17,3% 

1 1157 21,0% 
706 12,8% 

1 289 5,2% 
131 2,4% 

2 5513 100,0% 
0,0% 100,0% 

Tabel 2 

gemaakt in het silex S2 onderscheiden zich 
door hun omvang van de kleinere produkten 
uit SI-silex. Wc treffen twee kernen aan met 
twee gekruiste slagvlakken en één kern met 
één slagvlak. Hiervan werden uitsluitend grote 
afslagen afgehaakt. 

4.2.2 Kernverjongingsprodukten 

Van de 64 kernverjongingsprodukten (ta
bel 4) kunnen 49 elementen als kernrandkling 
(fig. 8: 1-3) omschreven worden. Hiervan wer
den 9 exemplaren afgehaakt langsheen een 
slagvlak, wellicht om reductie vanuit een 

Algemene inventaris van het lithisch materiaal uit Dilsen-Dilserheide III: 

A: uit ae oouwiaag; 
B: vondsten onder de 

SI : Silex 1; 
S2: Silex 2; 

jouwlaag; 

W: Wommersomkwartsiet; 
K: Kwarts. 
General inventory of lithic artefacts from Dilsen-Dilserheide III: 
A: from arable layer; 
B: finds under arable layer; 
SI: Flint 1; 
S2: Flint 2; 
W: Wommersom Quartzite; 
K: Quartz. 
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De populatie van laminaire elementen ver
toont geen bimodaliteit van de breedte. Het 
onderscheid tussen klingen of microklingen is 
dus vrij arbitrair. De afmetingen van de 
(micro)klingen in Wommersom zijn niet signi
ficant verschillend van deze in vuursteen (tabel 
5). 

De klingen en microklingen geven een vrij 
regelmatige indruk, met parallelle ribben en 
boorden, met een gelijkmatige dikte en met 
doorgaans een trapeziumvormige doorsnede. 
Stilistisch sluiten zij aan bij de Montbani-
debitage14. De slagbult is weinig uitgesproken, 
terwijl op de, meestal vlakke, hielen nooit een 
impactpunt zichtbaar is. Dit wijst mogelijk op 
het gebruik van een zachte klopper. Op het site 
werden overigens geen (harde) kloppers ge
vonden. 

4.2.4 Kerfresten 

De diverse types kerfresten (N=131; tabel 
6) getuigen van een veelvuldig toegepaste 
kerfhalveringsrechniek. Op één na dragen zij 
de kerf links, wat uiteraard overeenstemt met 
de rechtse lateralisatie van de geometrische 
microlieten. De gemiddelde breedte (12,0 

Tabel 3 
Classificatie van de kernen uit Dilsen-Dilserheide III (A: uit de bouwlaag; B: vondsten onder de bouwlaag; SI: Silex 1; S2 
Silex 2). 
Classification of cores from Dilsen-Dilserheide III (A: from arable layer; B: finds under arable layer; SI: Flint 1; S2: Flint 2). 

Onregelmatige kern 
(irregular core) 

Prismatische kern met twee slagviakken 
(prismatic core with two platforms) 

Prismatisch hoekige kern met twee slagviakken 
(prismatic angular core with two platforms) 

Kern met twee gekruiste slagviakken 
(core with two crossed platforms) 

Unipolaire kern 
(unipolar core) 

Discoidale kern 
(discoidal core) 

Piramidale kern met één slagvlak 
(piramidal core with one platform) 

Onregelmatige kern met één slagvlak 
(irregular core with one platform) 

Totaal (total) 
% 

A 

SI S2 Tot 

8 8 
5 - 5 

4 1 5 

4 - 4 

1 - 1 

4 - 4 

2 1 3 

28 2 30 
55% 

B 

SI S2 Tot 

7 - 7 
5 - 5 

1 1 

1 1 2 

2 - 2 

2 - 2 

4 - 4 

2 - 2 

24 1 25 
45% 

Totaal 

SI S2 Tot % 

15 15 27% 
10 10 18% 

1 1 2% 

5 2 7 13% 

6 6 11% 

3 3 5% 

8 8 15% 

4 1 5 9% 

52 3 55 100% 
95% 5% 100% 

< 7 Kernen uit Dilsen-
Dilserheide III. 
1-2: prismatische kernen; 
3: unipolaire kern; 
4: kern met twee ge

kruiste slagviakken; 
5: discoidale kern; 
6-7: piramidale kernen. 
Schaal 1:1. 
Cores from Dilsen-Dilserheide 
III. 
1-2: prismatic cores; 
3: unipolar core; 
4: core with two crossed 

platforms; 
5: discoidal core; 
6-7: pyramidal core. 
Scale 1:1. 

tegenoverliggend slagvlak te vergemakkelij
ken12. De overige kernranden hebben een 
reductievlak geïnitieerd. Slechts 9 maal gaat 
het hier om primaire kernranden met bilaterale 
voorbereidingen. Van de 31 randen met een 
enkele voorbereiding zijn 21 exemplaren pri
mair. Verder werden 9 kerntabletten aange
troffen als getuigen van slagvlakverversing. De 
aanwezigheid van slechts 6 kernflanken sugge
reert dat aanzienlijke volumeverkleiningen zo
veel mogelijk werden vermeden. 

Drie kernrandklingen (fig. 8: 1) en twee 
kernflanken uit S2-grondstof zijn beduidend 
groter (8,5 tot 13 cm) dan de kernverjon-
gingsprodukten uit SI-silex en Wommersom 
(2 toto cm). 

4.2.3 Debitageprodukten 

12 Brézillon 1968, 96-97. 
13 Huyge & Vermeersch 
1982, 158; Vermeersch, Lau-
wers & Gendel 1992, 16. 
14 Rozoy 1968, 369-370. 

Zoals hierboven reeds vermeld, vormen 
gebroken (micro)klingen de belangrijkste 
component van het debitagemateriaal. Het 
uitgesproken overwicht aan proximale frag
menten (tabel 5), dat ook op andere sites 
wordt vastgesteld13, kan ten dele worden 
verklaard door het feit dat distale fragmenten 
vaak tot werktuig zijn omgevormd. 
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Tabel 4 
Kernverjongingsprodukten uit Dilsen-Dilserheide III (A: uit de bouwlaag; B: vondsten onder de bouwlaag; SI: Silex 1; S2: 
Silex 2; W: Wbmmersomkwartsiet). 
Core rejuvenation products from Dilsen-Dilserheide III (A: from arable layer; B: finds under arable layer; SI: Flint 1; S2: Flint 2; W: Wommersom 
Quartzite). 

Kernrandkling (crested blade) 
Kcrntablet (tabular flake) 
Kernflank (core side) 

Totaal (total) 
% 

A 
SI S2 W Tot 

27 1 2 30 
4 - - 4 
1 1 2 

32 2 2 36 
56% 

B 
SI S2 W Tot 

14 2 3 19 
5 5 
3 1 - 4 

22 3 3 28 
44% 

Totaal 
SI S2 W Tot % 

41 3 5 49 77% 
9 9 14% 
4 2 6 9% 

54 5 5 64 100% 
100% 

±2,7 mm) en dikte (3,3 ±0,7 mm) van de kerf-
resten is sterk vergelijkbaar met die van de 
(micro)klingfragmenten. Slechts één kerfrest 
werd uit Wommersom vervaardigd, al de ove
rige uit SI-silex. Proximale kerfresten (fig. 8: 
4-7) zijn in de meerderheid, doch ook distale 
kerfresten (fig. 8: 8-9) en kerfresten tegenover 
breuk zijn talrijk. Bij de fragmentarische kerf
resten, vaak verbrande fragmenten, zijn al deze 
ondergebracht waarvan het niet duidelijk is of 
ze proximaal dan wel distaal gericht zijn. 
Dubbele kerfresten (fig. 8: 10) en Krukowski 
kerfresten (fig. 8: 11) komen slechts spora
disch voor. De laatste zijn in dit artikel opge-

Tabel 5 
Breedte en dikte van klingen en microklingen uit Dilsen-Dilserheide III 
Width and thickness of blades and bladclets from Dilsen-Dilserheide III. 

Vuursteen (flint) (N-1595) 

Gemiddelde (mean) in mm 
Stand. Deviatie (Stand, dev.) 
Maximum 
Minimum 
Aantal (number) 

Voll (compl) 
B (W) D (T) 
11,5 3,6 

3,3 1,5 
21 11 

3 1 
146 146 

Prox 
B (W) D (T) 
12,0 3,2 
2,9 1,0 

21,5 8 
5 1 

602 602 

Med 
B (W) D (T) 
11,4 2,6 
A2,9 0,9 
23 8 

4 1 
477 477 

Dist 
B(W) 
11,2 

3,2 
23 

4 
370 

D ( T ) 
2,7 
1,1 
8 
1 

370 

Wommersom (Wommersom quartzite) (N=97) 

Gemiddelde (mean) in mm 
Stand. Deviatie (Stand, dev.) 
Maximum 
Minimum 
Aantal (number) 

Voll (compl) 
B (W) D (T) 
11,7 3 

2,9 1,0 
15 4 

7 1,5 
6 6 

Prox 
B (W) D (T) 
11,2 2,7 

2,6 0,7 
17 4 
7 1,5 

48 48 

Med 
B(W) 

9,8 
1,8 

14 
6,5 

21 

D ( T ) 
2,3 
0,9 
4 
1 

21 

Dist 
B (W) D (T) 
11,3 2,5 
2,8 1,2 

16,5 6 
6 1,5 

22 22 

vat volgens de definitie van Rozoy15: op een 
microkling met afgestompte boord en met een 
licht geprononceerde kerf. Echte accidents de 
taille zijn niet aanwezig. 

4.3 WERKTUIGEN 

Voor de classificatie van de werktuigen 
werd de typologie van Rozoy16 gebruikt, aan
gevuld met het werk van de G.E.E.M.17 voor 
de analyse van de geometrische microlieten. 
Van de 265 type-werktuigen is 88% uit SI, 
9% uit Wommersom, 2% uit S2 en één werk
tuig tenslotte uit kwarts vervaardigd (tabel 7). 

8 Lithisch materiaal uit 
Dilsen-Dilserheide III. 
1-3: kernrandklingen; 
4-11: kerfresten; 
12-17: geretoucheerde af

slagen. 
Schaal 1:1. 
Lithics from Dilsen-Dilser
heide III. 
1-3: crested blades; 
4-11: microburins; 
12-17: retouched flakes. 
Scale 1:1. 

15 Rozoy 1968, 389-390. 
16 Rozoy 1968. 
17 G.E.E.M. 1969. 
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Tabel 6 
Classificatie van de kerfresten uit Dilsen-Dilserheide III (A: uit de bouwlaag; B: vondsten onder 
de bouwlaag). 
Classification of microburins from Dilsen-Dilserheide lil (A; from arable layer; B: finds under arable layer). 

Proximale kerfrest (proximal microburin) 
Distale kerfrest (distal microburin) 
Kerfrest tegenover breuk (microburin opposed to fracture) 
Dubbele kerfrest (double microburin) 
Fragmentarische kerfrest (fragmentary microburin) 
Krukowski kerfrest (Krukowski microburin) 

Totaal (total) 
% 

A 

40 
30 
13 

12 
4 

99 
76% 

B 

11 
9 

11 
1 

32 
24% 

Totaal 

51 39% 
39 30% 
24 18% 

1 0% 
12 9% 
4 3% 

131 100% 
100% 

4.3.1 De niet-microlithische component 

Eindschrabbers 
De vijf eindschrabbers op afslag zijn erg divers, 
met rechte, convexe (fig. 9: 1) ofsnuitvormige 
schrabhoofden. Behalve bij de kleine dubbel-
schrabber (fig. 9:4), bevinden deze zich steeds 
distaal. Bij drie schrabbers, waarvan één op een 
corticale afslag (fig. 9: 2), werden ook de boor
den geretoucheerd. Eén eindschrabber op 
geretoucheerde afslag (fig. 9: 3) is vervaardigd 
uit S2-grondstof. 

Geretoucheerde afslagen 
Binnen de geretoucheerde afslagen (N=30) 
werden enkel de stukken opgenomen die dui
delijk intentioneel bewerkt zijn. De artefacten 
met enkel gebruiksretouches worden verderop 
besproken. De 12 dikke geretoucheerde afsla
gen werden meestal distaal (fig. 8:15) of sub-
mediaal bijgewerkt met grote, directe of 
inverse retouches. Eén van de twee afslagen 
(fig. 8: 16-17) uit S2-silex is wisselzijdig gere
toucheerd. Bij de twee dunne afgeknotte af
slagen (fig. 8: 14) werd de linkerboord zeer 
onregelmatig afgestompt. De 16 dunne gere
toucheerde afslagen (fig. 8: 12-13) werden 
steeds distaal of over een gedeelte van de boor
den bewerkt, meestal met een erg regelmatige, 
grote schubvormige of fijne retouche. 

Boren, ruimers en becs 
Bij de vijf boren (fig. 9: 6-8) werd de linker
boord bijna altijd verder bijgewerkt dan de 
rechterboord. De doorn bevindt zich zelden 
op de centrale as van het werktuig. Het actieve 
gedeelte van de zeven ruimers werd bij voor

keur aangebracht op distale uiteinden van 
microklingen. Zij zijn meer uniform van vorm, 
doch vaak gebroken. Meestal werd één boord 
over bijna de gehele lengte geretoucheerd, 
terwijl op de andere zijde enkel het distale 
gedeelte werd bewerkt. Vijf ruimers zijn 
rechtsgedraaid (fig. 9:9), de twee andere links-
gedraaid (fig. 9: 10). Omwille van het solide 
werktuigeinde kunnen drie elementen het best 
als bee (fig. 9: 5) omschreven worden. Morfo
logisch verschillen ze sterk van elkaar. Eén bec 
werd uit S2-silex gemaakt en draagt een veel 
regelmatigere retouche dan de twee andere. 

Geretoucheerde klingen en microklingen 
Samen vormen deze werktuigen, die meer
maals uit Wommersomkwartsiet werden ver
vaardigd (13%), een omvangrijke groep 
(N-95). 

Bijna de helft (N=45) van deze geretou
cheerde klingen en microklingen is, meestal 
op weinig regelmatige wijze, afgeknot (fig. 9: 
12-21). Schuine afknottingen (fig. 9: 12-16) 
domineren. Hoewel het vaak om fragmenten 
gaat, kunnen we aan de hand van de bewaarde 
lengte vooropstellen dat het geen restanten 
van trapezia betreft. Slechts enkele afgeknotte 
(micro)klingen dragen een retouche op één of 
beide boorden (fig. 9: 13, 16, 20 en 21). Op 
één schuine afknotting is een piquant trièdre 
met rechtse kerf (fig. 9: 15) bewaard gebleven. 
Vier klingen bezitten een concaviteit in een 
afknotting die verder convex of schuin ver
loopt. Tweemaal werd daarbij ook de basis 
concaaf afgeknot (fig. 9: 19). Bij de twee 
andere klingen is minstens één boord gere
toucheerd (fig. 9: 20). 

9 Gemene werktuigen uit > 
Dilsen 
1-4: 
5-8: 
9-10: 
11: 
12-21. 

22-26 

27-31 

32-34 

-Dilserheide III. 
eindschrabbers; 
boren; 
ruimers; 
steker; 
afyeknotte klingen 
en microklingen; 
geretoucheerde klin
gen en microklingen; 
gekerfde klingen en 
microklingen; 
klingen en micro
klingen met onregel
matig afgestompte 
boord. 

Schaal 1:1. 
Non-microlith tools from 
Dilsen-Dilserheide lil. 
1-4; 
5-8: 
9-10: 
11: 
12-21: 

22-26 

27-31 

32-34 

end-scrapers; 
borers; 
alésoiry. 
burin; 
truncated blades and 
bladelets; 
retouched blades and 
bladelets; 
notched blades and 
bladelets; 
irregularly backed 
blades and bladelets. 

Scale 1:1. 
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4. Eindschrabber op afslag (end-scraper on a flake) 
5. Eindschrabber op geretoucheerde afslag (end-scraper on a retouched flake) 

Dubbelschrabber op geretoucheerde afslag (double end-scraper on a retouched flake) 
14. Dikke geretoucheerde afslag (thick retouched flake) 
15. Dunne afgeknotte afslag (thin truncated flake) 
16. Dunne geretoucheerde afslag (thin retouched flake) 
19. Boor / Ruimer / Bee {borer/alésoir/bec) 
20. Tweeslagsteker (dihedral burin) 
26. Kling met concave afknotting (blade with concave truncation) 
27. Kling met dwarse afknotting (blade with straight truncation) 
28. Kling met schuine afknotting (blade with oblique truncation) 
30. Kling met regelmatige retouches (blade with continous retouch) 
32. Microkling met atypisch afgestompte boord (atypically backed bladelet) 
34. Microkling met bultig afgestompte boord (arched backed bladelet) 
37. Microkling met gedeeltelijke, regelmatige retouche (partially retouched bladelet) 
38. Microkling met doorlopende, regelmatige retouche (continously retouched bladelet) 
40. Microkling met kerf (bladelet with a notch) 
41 . Microkling gebroken boven een kerf (bladelet broken above a notch) 
42. Microkling gebroken in een kerf (bladelet broken in a notch) 
43. Microkling met concave afknotting (bladelet with a concave truncation) 
44. Microkling met dwarse afknotting (bladelet with a straight truncation) 
45. Microkling met distale retouche (bladelet with distal retouch) 
47. Gebroken schuin afgeknotte microkling (bladelet broken under an oblique truncation) 

49. Distale spits met schuine afknotting (obliquely truncated distal point) 
50. Korte spits met ongeretoucheerde basis (short point with unretouched base) 
51. Spits met afgestompte boord (unilaterally backed point) 
65. Fragment van microkling met afgestompte boord (fragment of a backed bladelet) 
66. Afgeknotte microkling met afgestompte boord (truncated backed bladelet) 
71. Slanke ongelijkbenige driehoek (small scalene triangle) 
77. Gelijkbenige driehoek (isosceles triangle) 
78. Marebladspits (mistletoe point) 
85. Lange driehoekspits met rechte basis (long triangular point) 
87. Tardenoisspits met rechte basis (Tardenois point) 
90. Lange driehoekspits met concave basis (long triangular point with concave base) 
91. Tardenoisspits met concave basis (Tardenois point with a concave base) 
92. Kort schuin trapezium (short rhombic trapeze) 
93. Lang schuin trapezium (long rhombic trapeze) 
94. Kort rechthoekig trapezium (short rectangular trapeze) 
95. Lang rechthoekig trapezium (Vielle-trapezium) (long rectangular trapeze) 
96. Kort asymmetrisch trapezium (short asymmetric trapeze) 
106. Ondetermineerbare microliet (Indeterminate microlith) 

107. Kling met meerdere unilaterale kerven (unilateral multiply notched blade) 
109. Kling met unilaterale gedeeltelijke retouche (unilateral irregularly retouched blade) 
110. Microkling met unilaterale gedeeltelijke retouche (unilateral irregularly retouched bladelet) 
113. Kling met tweelingsretouche (blade with opposing retouch) 
117. Kling met opgeschoven retouche (blade with off-set retouch) 

119. Neolithische werktuigen (Neolithic tools) 

Werktuigen (tools) 
% 
Totaal % 

Elementen met marginale retouches (elements with marginal retouch) 
Totaal aantal werktuigen (total tools) 

A 

SI S2 W K Tot 

2 - - - 2 
1 - - - 1 

6 1 - 1 8 
2 - - - 2 
6 - 2 - 8 
9 - 1 - 10 
1 . . . 1 
4 . . . 4 
2 - - - 2 

13 - - - 13 
5 - - - 5 
2 3 - 5 

3 - - 3 
5 - - - 5 
5 - - - 5 
4 . . . 4 

1 - 1 
3 4 - 7 
2 - - - 2 
2 - - - 2 

10 3 13 

2 - - - 2 
1 . . . 1 

3 - - 3 
3 - - - 3 

1 . . . 1 

1 - - - 1 
1 . . . 1 

4 . . . 4 

13 - - - 13 
9 - - 9 

12 - - - 12 
1 - 1 

2 - - - 2 

12 1 13 
2 - - - 2 
5 - 1 - 6 
2 - - - 2 

4 . . 4 

164 1 17 1 183 
90% 1% 9% 1% 100% 

69% 

18 - 1 - 19 
182 1 18 1 202 
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SI 

-

1 
3 
. 

5 
4 

* 
-
2 
2 
2 
1 
-
3 

3 
2 
1 
3 
-
1 
2 

1 
1 
1 
-
1 
2 
1 
-
-
-
1 
5 
3 
2 
3 
-
2 

I 
6 
1 
2 
1 

1 

70 
85% 

4 
74 

B 

S2 

1 

1 
. 

1 
1 

• 

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

4 
5% 

4 

W 

-

_ 
. 
. 

2 

* 
-
-

i 
-
-
i 
-
-
-
-
-
-

. 
-
-
-
-

-
-
-
-

-

i 
-
-
-

. 
i 
2 
-
-

-

8 
10% 

1 
9 

Tot 

1 
1 
4 
. 

8 
5 

• 

-
2 
2 
2 
2 
-
3 
1 
3 
2 
1 
3 
-
1 
2 

1 
1 
1 
-
1 
2 
1 
-
-
-
1 
5 
3 
3 
3 

2 

1 
7 
3 
2 
1 

I 

82 
100% 

31% 

5 
87 

Si 

2 
1 
I 
9 
2 

11 
13 

1 
4 
4 

15 
7 
3 
3 
8 
5 
7 
2 
4 
5 
2 
1 

12 

2 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 

16 
11 
15 

-
4 

1 
18 

3 
7 
3 

5 

234 
88% 

22 
256 

S2 

1 

2 
. 

1 
1 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

5 
2% 

_ 

5 

Totaal 

W K 

-

. 

1 
. 

4 
1 

• 

-
-
-
-
4 
-
-
1 
-
1 
4 
-
-
-
3 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 
-
1 

2 
2 
1 
-

25 
9% 

2 
27 

Tot 

2 
2 
1 

12 
2 

16 
15 

1 

4 
4 

15 
7 
7 
3 
8 
6 
7 
3 
8 
5 
2 
1 

15 

2 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 

16 
12 
15 

1 
4 

1 
20 

5 
8 
3 

5 

1 265 
100% 
100% 

24 
1 289 

% 

0,8% 
0,8% 
0,4% 
4,5% 
0,8% 
6,0% 
5,7% 
0,4% 

1,5% 
1,5% 
5,7% 
2,6% 
2,6% 
1,1% 
3,0% 
2,3% 
2,6% 
1,1% 
3,0% 
1,9% 
0,8% 
0,4% 
5,7% 

0,8% 
0,8% 
0,4% 
0,4% 
1,1% 
1,5% 
0,8% 
0,4% 
0,4% 
0,4% 
0,4% 
0,4% 
3,4% 
6,0% 
4,5% 
5,7% 
0,4% 
1,5% 

0,4% 
7,6% 
1,9% 
3,0% 
1,1% 

1,9% 

100,0% 

Tabel 7 
Typologische inventaris van de werktuigen uit 
Dilsen-Dilserheide III: 
A: uit de bouwlaag; 
B: vondsten onder de bouwlaag; 
S I : Silex 1; 

S2: Silex 2; 
W: Wommersomkwartsiet; 
K: Kwarts. 
Typological inventory of tools from Dilsen-Dilserheide 
III: 
A: from arable layer; 
B: finds under arable layer; 
SI: Flint 1; 
S2: Flint 2; 
W: Wommersom Quartzitc; 
K: Quartz. 
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De tweede grootste groep wordt gevormd 
door de klingen of microklingen met regel
matige retouche (N=22) (fig. 9: 22-26). Door
lopende retouches (fig. 9: 23-25) komen uit
sluitend op fragmenten voor, zodat niet met 
zekerheid kan gesteld worden of de boord over 
de volledige lengte geretoucheerd was. In de 
meeste gevallen is de retouche sub-proximaal, 
voornamelijk dorsaal en vaak slechts langs één 
zijde aangebracht. Eén microkling heeft distale 
retouches (fig. 9: 26). 

Ook gekerfde (micro)klingen (fig. 9: 27-
31) komen frequent voor (N=18). De frag
menten zijn meestal gebroken in de kerf 
(fig. 9: 30-31), soms erboven (fig. 9: 29). De 
kerf kan zowel proximaal, mediaal als distaal 
geplaatst zijn, terwijl het stilistisch zowel kan 
gaan om kerven met tamelijk platte, regelma
tige retouches, om kerven met erg steile, onre
gelmatige retouches of om Clacton-kerven. 

De (micro)klingen met atypisch of met 
bultig afgestompte boord (N=10) zijn meest
al gebroken. Bultig afgestompte boorden (fig. 
9: 32) werden fijner en regelmatiger geretou
cheerd dan atypisch afgestompte boorden (fig. 
9: 33-34). Vier fragmenten van deze laatste 
categorie zijn uit Wommersomkwartsiet. 

4.3.2 Micro lieten 

Microlieten (N=77) vertegenwoordigen 
29% van het werktuigenbestand (tabel 7). 

Spitsen met ongeretoucheerde basis 
Tussen de vijf spitsen met ongeretoucheerde 
basis vinden we twee rechts gelateraliseerde 
distale spitsen met schuine afknotting. Bij één 
van deze twee is de afknotting licht concaaf en 
bezit de linkerboord een zeer fijne, regelma
tige retouche (fig. 10: 1). Twee korte spitsen 
met ongeretoucheerde basis zijn eveneens op 
het distale uiteinde van een microkling ver
vaardigd. De afknottingen zijn links of rechts 
gericht en op één spits alternerend (fig. 10: 2) 
aangebracht. Op de tegenoverliggende boord 
van deze laatste zijn bovendien fijne, regelma
tige retouches zichtbaar. Bij de enige spits met 
afgestompte (rechter)boord (fig. 10: 3) ten
slotte, bleef het distaal uiteinde onbewerkt. De 
linkerboord vertoont ragfijne retouches. 

Microklingen met afgestompte boord 
Het mediaal fragment van een kling met afge
stompte boord draagt rechts een kleine regel
matige retouche. Op twee fragmenten van af-
geknotte microklingen met afgestompte boord 

zijn beide boorden afgestompt en werd het 
proximaal uiteinde concaaf (fig. 10: 4) afge-
knot. De derde afgeknotte microkling met af
gestompte boord draagt distaal een schuine af
knotting enheeft enkel één afgestompte boord. 

Driehoeken 
Twee van de vier slanke, ongelijkbenige drie
hoeken bezitten een dubbele, schuine afknot
ting (fig. 10: 5). Op één hiervan bleef op de 
proximale korte afknotting een piquant trièdre 
zichtbaar. De beide overige ongelijkbenige 
driehoeken combineren een rechte, lange met 
een concave, korte afknotting (fig. 10: 6). De 
twee gelijkbenige driehoeken (fig. 10: 7) be
zitten rechts gerichte afknottingen die, op een 
distale concave afknotting na, vrij rechtlijnig 
verlopen. 

Spitsen met dekkende retouche 
De marebladspits (fig. 10: 8) is dorsaal volle
dig bedekt met grote schubvormige retouches, 
terwijl ventraal slechts enkele dekkende retou
ches voorkomen. De convexe zijde bevindt 
zich rechts. 

Spitsen met geretoucheerde basis 
Bij de vier spitsen met geretoucheerde basis 
vinden we één asymmetrische, lange driehoek-
spits met concave basis (fig. 10: 10). De twee
de lange driehoekspits (fig. 10: 9) is meer sym
metrisch gevormd. De rechte basis bezit hier 
inverse, vlakke retouches. Op beide stukken is 
de linkerboord steil afgestompt, terwijl de 
rechterboord distaal een fijne, regelmatige re
touche draagt. Beide Tardenoisspitsen dragen 
regelmatige retouches op de rechterboord. 
Eén spits (fig. 10: 12) bezit een concaaf afge
knotte basis en links enkele ventrale en dorsale 
afschilferingen. Bij de tweede Tardenoisspits 
(fig. 10: 11) werd de basis met een fijne, zeer 
regelmatige retouche bewerkt. 

Trapezia 
De 53 trapezia, evenredig opgedeeld in schui
ne en rechthoekige types, vormen binnen de 
microlieten veruit de grootste groep. Zij zijn 
zonder uitzondering rechts gelateraliseerd. 
Het merendeel van de trapezia werd op klin
gen vervaardigd (tabel 8, vergelijk met tabel 
5). Schuine trapezia zijn gemiddeld iets breder 
en dikker dan de rechthoekige varianten. De 
twee trapezia in Wommersom, een lang recht
hoekig en een kort asymmetrisch exemplaar, 
werden uit microklingen bekomen. 

Lange schuine trapezia (N=16) zijn talrij
ker dan korte schuine (N=9). Bij deze laatste 
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Gemiddelde (mean) in mm 
Standaard afwijking (stand, dev.) 
Maximum 
Minimum 
Aantal (number) 

Schuin 
(rhombic) 

B(W) 

14,7 
2,1 

20,0 
10,5 
25 

D(T) 

3,2 
0,6 
4,0 
2,5 

25 

Rechthoekig 
(rectangular) 

B(W) 

12,5 
1,9 

18,0 
8,0 

27 

D ( T ) 

2,7 
0,5 
3,5 
1,5 

27 

Tabel 8 
Breedte en dikte van schuine en rechthoekige 
trapezia uit Dilsen-Dilserheide III. 
Width and thickness of rhombic and rectangular trapezes 
from Dilsen-Dilserheide III. 

1 0 Microlieten uit Dil
sen-Dilserheide III. 
1-3: spitsen met ongere-

toucheerde basis; 
4: afyeknotte micro

kling met afgestomp
te boord; 

5-7: driehoeken; 
8: marebladspits; 
9-12: spitsen met geretou

cheerde basis; 
13: ondetermineerbare 

microliet; 
14-29: trapezia. 
Schaal 1:1. 
Microlithic tools from Dilsen-
Dilserheide III. 
1 - 3: points with unretouch-

ed base; 
4: backed bladelet; 
5-7: triangles; 
8: mistletoe point; 
9-12: points with retouched 

base; 
13: indeterminate micro-

lith; 
14-29: trapezes. 
Scale 1:1. 
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(fig. 10: 14-16) verlopen de afknottingen 
rechdijnig, op enkele licht concave korte af
knottingen na. De lange afknotting loopt 
meermaals verder door op de korte basis. Bij 
de lange schuine trapezia (fig. 10: 17-20) is de 
lange afknotting soms licht convex, terwijl de 
korte afknotting over het algemeen licht con
caaf is. Vlakke, ventrale retouches op de korte 
afknotting komen bij beide categorieën telkens 
éénmaal voor. 

Bij de rechthoekige trapezia kunnen 12 
korte en 15 lange of Vielle-trapezia onder
scheiden worden. De afknottingen van de 
korte rechthoekige trapezia (fig. 10: 21-23) 
zijn regelmatig gevormd door erg steile, vaak 
kleine retouches. De lange afknotting is over
wegend schuin, terwijl de korte afknotting 
recht of licht concaaf is. De Vielle-trapezia 
(fig. 10: 24-28) zijn morfologish zeer divers. 
De schuine, lange afknotting verloopt soms 
bultig. De korte afknotting kan recht of licht 
concaaf zijn. Bij zes Vielle-trapezia werden op 
deze korte afknotting platte, inverse retouches 
aangebracht. 

Slechts 1 trapezium is kort asymmetrisch 
met twee concave afknottigen (fig. 10: 29). 

De basissen van de trapezia zijn meermaals 
geretoucheerd. De bifaciale afschilfering op de 
lange basis van een Vielle-trapezium (fig. 10: 
28) is wellicht ontstaan bij gebruik. Twee 
korte, schuine trapezia (fig. 10: 14), één kort 
rechthoekig trapezium en drie Vielle-trapezia 
(fig. 10: 26-27) bezitten een fijne, regelmatige 
retouche op de lange basis. Een vierde Vielle-
trapezium vertoont een gelijkaardige bewer
king op de korte basis. Bij het kort asymme
trisch trapezium (fig. 10: 29) zijn, verspreid op 
de lange basis zowel dorsaal als ventraal, 
kleine, regelmatige retouches zichtbaar. Ten
slotte bevinden zich onregelmatige, schub-
vormige retouches op de lange basis van twee 
lange, schuine trapezia (fig. 10: 19) en op de 
korte basis van twee korte schuine trapezia 
(fig. 10: 15-16). Voorlopig laten we in het 
midden of bij al deze fenomenen in de eerste 
plaats aan een functionele connotatie moet 
worden gedacht. Wel kunnen op enkele tra
pezia duidelijke impactbreuken worden waar
genomen op de scherpe hoek die gevormd 
wordt door de lange basis en de lange af
knotting. De aldus gevormde punt is opvallend 
vaak afgebroken. 

Ondetermineerbare microlieten 
Twee van de vier ondetermineerbare micro
lieten bezitten een afgestompte boord. Op de 
andere twee is telkens een piquant trièdre 

zichtbaar. Op het eerste stuk werd deze ge
deeltelijk bijgeretoucheerd. Bij het tweede 
artefact (fig. 10: 13) gaat het in feite om een 
kerfrest waarop de piquant trièdre getuigt van 
een dubbele toepassing van de kerfhalverings-
techniek. 

4.3.3 Month ani-klingen 

Na trapezia, geretoucheerde klingen en 
microklingen zijn Montbani-klingen het meest 
voorkomende werktuigtype (N=37). De kling 
met meerdere unilaterale kerven (fig. 11:1) 
draagt de twee ondiepe kerven mediaal op de 
linkerboord. Van de 25 klingen en microklin
gen met unilaterale, gedeeltelijke retouche 
(fig. 11: 2-6), zijn vijf exemplaren in Wommer-
somkwartsiet (fig. 11: 6). De positie en de 
lengte van deze retouches varieert. Er is geen 
uitgesproken voorkeur voor de rechter- of lin
kerboord. De retouche is meestal direct, maar 
kan ook invers of alternerend zijn. Eén exem
plaar bezit een dwarse, inverse afknotting op 
een voormalig breukvlak (fig. 11:4). Eén der
de van deze klingen met unilaterale, gedeelte
lijke retouche is volledig. Van de fragmenten is 
70% gebroken in de retouche. De acht klingen 
met tweelingsretouche (fig. 11: 7-8) zijn even
eens meestal gebroken. De retouche bevindt 
zich hier vrijwel steeds mediaal. Bij vier exem
plaren is ze wisselzijdig (fig. 11: 7) aange
bracht, elders dorsaal op beide boorden. Tot 
slot vermelden we drie klingen met opgescho
ven retouche: één volledige (fig. 11: 9) en twee 
proximale fragmenten. Op de rechterboord 
liggen de retouches steeds lager dan op de 
linkerboord. 

4.3.4 Neolithische werktuigen 

Van de twee pijlpunten18 is er één gesteeld 
(fig. 11: 11). Beide zijn licht gevleugeld en 
bifaciaal volledig bedekt met een vlakke retou
che die bij de gesteelde pijlpunt minder regel
matig is dan bij het ongesteelde, driehoekige 
exemplaar met concave basis. 

De drie afslagen van een gepolijste bijl zijn 
duidelijk van diverse voorwerpen afkomstig, 
zo blijkt uit de silexsoorten: een afslag in licht
grijs, wit gespikkeld (Spiennes?-)silex, een 
schilfer in een lichtgrijze vuursteensoort en 
een afslag in een erg zuiver, donkergrijs silex 
(fig. 11: 10). Het laatste stuk bezit op de rech
terboord een fijne retouche. 

18 Voor de typologische 
beschrijving van de pijlpunten 
werd gebruik gemaakt van de 
typologie van Cornelissen 
1988. 
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11 Montbani-klingen en 
Neolithische werktuigen uit 
Dilsen-Dilserheide UI. 
1: kling met meerdere 

unilaterale kerven; 
2-5: klingen met unilate

rale gedeeltelijke re
touche; 

6: microkling met unila
terale gedeeltelijke re
touche; 

7-8: kling met tweelings
retouche; 

9: kling met opgeschoven 

retouche; 
10: afslag van een gepo

lijste bijl; 
11: gesteelde gevleugelde 

pijlpunt. 
Schaal 1:1. 
Montbani blades and Neol
ithic tools from Dilsen-
Dilserheide III. 
1: unilateral multiply notch

ed blade; 
2-5: unilateral irregularly ret

ouched blades; 
6: unilateral irregularly ret

ouched bladelet; 
7-8: blade with opposing ret

ouch; 
9: blade with off-set ret

ouch; 
10: flake of polished axe; 

arrowhead. 11 
Scale 1:1. 

4.3.5 Elementen met minimale retouches 4.3.6 Steker 

In deze categorie werden (micro)klingen 
en afslagen (N=24) ondergebracht die retou
ches dragen, waarvan niet met zekerheid kan 
gesteld worden of ze intentioneel door de 
mens zijn aangebracht. 

De enige steker, een tweeslagmiddensteker, 
gemaakt op het distale uiteinde van een cor-
ticale kling (fig. 9: 11), moet op basis van zijn 
zware, witte, glasachtige patina van de overige 
artefacten onderscheiden worden. 
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5 Ceramiek 

De vorm van de Michelsbergpot die in 
252S 180W werd opgegraven, kon volledig 
worden gereconstrueerd (fig. 12-13). Volgens 
de typologie van Lüning19 gaat het hier om 
een flesvormige beker met hoge hals en ronde 
bodem (Gattun/j 1, Grundform 4, Type 17). 
De brede hals gaat licht trechtervormig open. 
De overgang naar de iets bredere buik verloopt 
zacht met een weinig uitgesproken schouder. 
Het handgevormd recipiënt werd met worsten 
opgebouwd en is vrij onregelmatig van vorm. 
De maximale buitendiameter van de hals be
draagt 21,3 cm, de binnendiameter 20 cm. De 
buik heeft een maximale doormeter van circa 
23 cm. De hoogte van de pot meet 33,3 cm. 
De dikte varieert van 7 tot 9 mm. 

De magering van de pot bestaat uit kwarts 
(1 tot 4 mm grote, hoekige brokstukjes), uit 
chamotte (1 tot 4 mm groot) en wellicht ook 
uit organisch materiaal gezien de holtes in de 
zeer fijne, homogene pasta. De stukjes kwarts 
en chamotte zijn zichtbaar aan de buitenzijde 
van de pot. Zowel de buiten- als de binnen
wand van het recipiënt zijn duidelijk geglad. 

Het kleurenspectrum20 van de ceramiek va
rieert op de geoxydeerde buitenwand van 
lichtbruin (7.5 YR 6/4) over zeer lichtbruin 
(10 YR7/3) tot donker roodachtig grijs (5 YR 
4 /2 ) . De reducerend gebakken binnenwand 
heeft een grijsachtig bruine (10 YR 5/2) tot 
zeer donkergrijze (2.5 YR 3/0) kleur. De over
gang tussen de kleuren van beide wanden ver
loopt vrij abrupt in het midden van de kern. 
Op de wanden zijn weinig craquelures te zien. 

Bovenop de platte rand zijn op regelmatige 
afstand (5 tot 7 mm) scherpe V-vormige inke
pingen aanwezig. Het voorwerp waarmee zij 
werden aangebracht, mogelijk de rand van een 
kling of een ander puntig object, kan niet na
der worden bepaald. 

De overige 46 scherven uit de bouwlaag 
zijn vergelijkbaar met de ceramiek uit de sec
toren I en II. Volgens de technische analyse 
behoren de meeste tot groep IB en groep 3A. 
Typologisch horen ze thuis bij het gebruiks-
aardewerk dat eveneens in de sectoren I en II 
werd aangetroffen. De meest voorkomende 
types zijn SchrAgranigefiisse en conische scha-

12 Reconstructietekening van de flesvormige Mi-
chelsbergbeker uit Dilsen-Dilserheide III. Schaal 1:3. 
Drawing of reconstructed bottle-shaped MK-beaker 
from Dilsen-Dilserheide III. Scale 1:3. 

len. Voor een meer gedetailleerde bespreking 
van dit aardewerk verwijzen we naar een vol
gend artikel waarin de vondsten van de Brons
tijdnederzetting zullen behandeld worden. 

6 Discussie 

De topografische situatie van het site op de 
rand van het Kempens Plateau biedt mogelijk
heden voor exploitatie van gevarieerde bioto
pen in de Maasvallei, op de hellingen of op het 
plateau zelf. Bovendien Bleek uit de sedi
mentanalyse dat hier de beste gronden uit de 
omgeving aangetroffen worden. De rijkdom 
aan archeologische resten op een dergelijke 
gunstige lokatie hoeft ons bijgevolg niet te ver
wonderen. Een belangrijke vraag die zich op
dringt, is die naar de homogeniteit van het hier 
besproken materiaal uit Sector III. 

Het merendeel van de lithische artefacten 
behoort tot een Laat-Mesolithicum, zoals dit 
voorkomt op talrijke sites in de Belgische 
Kempen. Dilsen-Dilserheide III sluit het best 
aan bij wat door Vermeersch21 de 'groep van 
Opglabbeek-Ruiterskuil' wordt genoemd. 

19 Lüning 1968. 
20 Kleurbepalingen op ba
sis van de Munsell Soil Color 
Charts. 
21 Vermeersch 1984. 
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22 Vermeersch, Munaut & 
Paulissen 1974. 
23 Huyge & Vermeersch 
1982. 
24 Vermeersch, Lauwers & 
Gendel 1992. De vergelijking 
met Brecht-Moordenaarsven 2 
gebeurde enkel met het ar
cheologisch materiaal dat door 
de auteurs als laat-Mesoli-
thisch bestempeld werd. 
25 Lauwers & Vermeersch 
1982. 
26 Crcemers& Vermeersch 
1986; id. 1987, 
27 Mardaga 1975. 
28 Gendel 1982. 
29 Arora 1979; id. 1980. 

Naast het eponyme site22 behoren hiertoe o.m. 
Weelde-Paardsdrank 4 en 523, Brecht-Moorde
naarsven I en 224, Brecht-Thomas Heyveld25, 
Meeuwen-In den damp l2 6 en Dilsen-Kruis-
ven27. 

Op elk van deze sites vertegenwoordigen 
de gemene werktuigen ongeveer de helft van 
het werktuigenbestand. Geretoucheerde klin
gen en microklingen vormen hierin de belang
rijkste groep, gevolgd door geretoucheerde 
afslagen. Eindschrabbers beslaan steeds min
der dan 10%, te Dilserheide III zelfs slechts 2%. 
Boren, ruimers en becs zijn gewoonlijk mini
maal aanwezig, terwijl ze in Sector III van de 
Dilserheide toch 6% uitmaken. 

Het microlietenbestand van deze sites 
(tabel 9) wordt duidelijk door trapezia gedo
mineerd. Deze zijn zonder uitzondering rechts 
gelateraliseerd, wat perfect aansluit bij de 
kerfresten, die de kerf bijna steeds op de lin-
kerboord dragen. 

In tegenstelling tot de ensembles van 
Brecht-Thomas Heyveld en Opglabbeek-Rui-
terskuil, waar het microlietenbestand nage
noeg geheel uit trapezia bestaat, treft men op 
de Dilserheide, net als te Weelde-Paardsdrank 
4 en 5 en te Brecht-Moordenaarsven 1 en 2, 
ook meerdere andere microlieten aan. Ten
slotte zijn er te Dilsen verhoudingsgewijze iets 
minder Montbani-klingen aanwezig dan op de 
andere sites. 

Al de karakteristieke laat-Mesolithische 
vuurstenen werktuigen werden vervaardigd uit 
SI. Dit fluviatiele silex van minder goede kwa
liteit kon in de nabijheid van het site worden 
gevonden. Aangezien het niet afkomstig is uit 
het Hoofdterras, moest men voor de inzame
ling ervan minstens het plateau verlaten. 

Wómmersomkwartsiet werd te Dilserhei
de III in vrij beperkte mate gebruikt (4%). 
Ook op het nabijgelegen site van Meeuwen-
In-den-Damp 1 vertegenwoordigde het Wóm
mersomkwartsiet slechts 5% van de grondstof. 
Deze verhoudingen komen niet overeen met 
de vaststellingen van Gendel28 in zijn onder
zoek naar de verspreiding en het gebruik van 
Wómmersomkwartsiet tijdens het laat-Mesoli-
thicum in de Belgische Kempen. Op sites 
gelegen tussen 40 km en 90 km van het her-
komstgebied varieert het percentage Wom-
mersom normaal van 20% tot 40%. Dilsen-
Dilserheide III en Meeuwen-In-den-Damp 1 
sluiten wat het percentage Wommersom be
treft beter aan bij de sites van de Lower Rhine 
Regio in Duitsland29, bij die in het zuiden van 
België, of bij de Nederlandse sites, waar tel
kens 3% tot 7% van de totale debitage uit 
Wómmersomkwartsiet is vervaardigd. 

Enkele kernverjongingsprodukten in Wóm
mersomkwartsiet (fig. 8: 2-3) wijzen op lokale 
debitage van deze grondstof te Dilsen-Dilser
heide III. De kernen zelf ontbreken echter in 
het opgegraven ensemble. De werktuigen uit 
Wómmersomkwartsiet beperken zich bijna 
uitsluitend tot dunne, geretoucheerde afslagen 
en tot een aantal werktuigen op microkling 
(tabel 5). Microlieten in deze grondstof ko
men nauwelijks voor (slechts twee trapezia, zie 
hierboven). Dit contrasteert met het over
wicht aan trapezia en spitsen met dekkende 
retouche in Wómmersomkwartsiet dat men 

1 3 Flesvormijje Michelsberjfbeker uit Dilsen-

Dilserheide III. 
Bottle-shaped MK-beaker from Dilsen-Dilserheide 
III . 
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Tabel 9 
Samenstelling van het microlietenbestand van de belangrijkste laat-Mesolithische ensembles uit Noord-België (WP=Weelde 
Paardsdrank; OR=Opglabbeek-Ruiterskuil; BTH=Brecht-Thomas Heyveld; BM-2=Brecht-Moordenaarsven 2 en DDIII= 
Dilsen-Dilserheide III). 
Composition of the microlithic component of the most important late mesolithic assemblages from Northern Belgium. 

Spits met ongeretoucheerde basis 
(point with unretouched base) 

Microlding met afgestompte boord 
(backed bladelet) 

Driehoek 
(triangle) 

Spits met dekkende retouche 
(point with surface retouch) 

Spits met geretoucheerde basis 
(point with retouched base) 

Trapezium 
(trapeze) 

Bandceramische spits 
(point of Danubian type) 

Ondetermineerbare microliet 
(indeterminate microlith) 

Totaal (total) 

WP4 

Tot % 

25 20,0% 

7 5,6% 

3 2,4% 

2 1,6% 

84 67,2% 

2 1,6% 

2 1,6% 

125 100,0% 

WP5 

Tot % 

11 10,7% 

14 13,6% 

2 1,9% 

4 3,9% 

1 1,0% 

65 63,1% 

4 3,9% 

2 1,9% 

103 100,0% 

OR 

Tot % 

2 5,9% 

1 2,9% 

2 5,9% 

29 85,3% 

34 100,0% 

BTH 

Tot % 

5 5,9% 

2 2,4% 

77 90,5% 

1 1,2% 

85 100,0% 

BM-2 

Tot % 

6 7,0% 

23 26,7% 

57 66,3% 

86 100,0% 

DDIII 

Tot % 

5 6,5% 

4 5,2% 

6 7,8% 

1 1,3% 

4 5,2% 

53 68,8% 

4 5,2% 

77 100,0% 

elders aantreft30. Globaal genomen verschilt 
Dilsen-Dilserheide III in het gebruik van 
Wommersomkwartsiet dus duidelijk van de 
meeste overige laat-Mesolithische sites uit de 
Belgische Kempen. 

Ondanks een aantal verschillen, zoals dit 
beperkter voorkomen van Wommersom
kwartsiet, het geringer aantal eindschrabbers 
en Montbani-klingen, en de relatief talrijke 
boren en ruimers, lijkt sector III van de Dil-
serheide in de Belgische Kempen het best 
vergelijkbaar met de sectoren 4 en 5 van 
Weelde-Paardsdrank. 

Vergelijkingen met de Zuidnederlandse 
Kempen zijn moeilijk te maken, aangezien ge
gevens hierover schaars gepubliceerd zijn. Om
wille van de grondig verschillende geografi
sche contexten, moeten vergelijkingen met 
sites uit andere naburige regio's met enig voor
behoud gemaakt worden. In het Oostvlaamse 
Oudenaarde-Donk31 werden in het Laat-Meso-
lithisch site als werktuigen bijna uitsluitend 
Montbani-klingen en microlieten gevonden. 
Aangezien deze laatste hoofdzakelijk uit recht
hoekige trapezia bestaan, waarop platte, inver
se retouches bijna altijd ontbreken, behoort dit 

site wellicht tot een iets vroegere fase dan 
Dilsen-Dilserheide III. 

Ook met de sites in het zuiden van België32 

zijn niet veel overeenkomsten te vinden. In het 
werktuigencomplex van RMS/B-sites zijn 
Montbani-klingen en kerfresten óf zeldzaam óf 
afwezig, terwijl ze te Dilsen juist een belang
rijk deel van het lithisch ensemble uitmaken. 

Tenslotte is er een aantal sites in Picardië 
(N.-Frankrijk), waar het werktuigenbestand 
wel tamelijk goed vergelijkbaar is met dat van 
Dilsen-Dilserheide III; ondermeer te Gentel
les33, te Dreuil-lès-Amiens, en op enkele an
dere sites langs de Somme en de Aisne34. 

De opdeling van het laat-Mesolithicum in 
twee fasen door Rozoy35, gevolgd door Fag-
nart36 en Ducrocq37, lijkt moeilijk toepasbaar 
op Dilserheide III. Werktuigtypes die door 
deze auteurs in de vroege fase worden ge
plaatst, zoals rechthoekige trapezia, mare-
bladspitsen, spitsen met (on)geretoucheerde 
basis, driehoeken en Montbani-klingen, vin
den we ook te Dilsen terug. Daarenboven 
treffen we talrijke schuine trapezia aan, die 
volgens dezelfde auteurs kenmerkend zijn 
voor de recentste fase {Mésolithique final). 

30 Gendel 1982, 29-30. 
31 Parent, Van Der Plaet-
sen & Vanmoerkerke 1986-
87. 
32 Gob 1984; id. 1985. 
33 Ducrocq 1987. 
34 Fagnar t l991. 
35 Rozoy 1978, 911-912. 
36 Fagnar t l991. 
37 Ducrocq 1991. 
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38 Liming 1968. 
39 Vermeersch 1987-88. 
40 Vermeersch & Walter 
1980, 26 en 39. 
41 de Heinzelin, Haesaerts 
& De Laet 1977. 
42 Vermeersch, Goosse-
naerts & Velghe 1991. 
43 Constantin, Le Bolloch 
8c Demarez 1984. 
44 Demoion 8c Hurtrelle 
1975. 
45 Jeunesse 1982 
46 Creemers & Ver
meersch 1989. 
47 Casseyas 8c Vermeersch 
1993. 
48 Lüning 1968, 28. 
49 Cornelissen 1988. 

Ook de 'recente' inverse, vlakke retouches op 
de korte basis werden op de trapezia van de 
Dilserheide vastgesteld, zij het vooral op de 
lange, rechthoekige exemplaren (fig. 10: 26-
27). Dit fenomeen wordt ook in de Belgische 
Kempen aanzien als een recenter kenmerk. 
Tenslotte wordt door de Franse auteurs het 
convex verder doorlopen van de lange af-
knotting, waardoor de trapezia in driehoeken 
(Jlêche de Dreuif) overgaan, als een recent ken
merk beschouwd. Ook in Dilsen vinden we 
dergelijke voorbeelden (fig. 10: 18). 

Uit dit kort overzicht mogen we besluiten 
dat het hier besproken ensemble typologisch 
het best kan omschreven worden als laat-
Mesolithisch met recente kenmerken. Bij ge
brek aan organisch materiaal, beschikken we 
voorlopig niet over mogelijkheden voor C14 

datering. 

In de hierboven beschreven context be
vond zich een Michelsbergrecipiënt, en enkele 
lithische artefacten, dat zich morfometrisch en 
qua grondstof van het overige materiaal onder
scheidt en dat typologisch eveneens met de 
Michelsberg geassocieerd kan worden. 

De flesvormige beker {Gattungf 1, Grund-
form 4, Type 17) kan volgens Lüning38 thuisho
ren in Stufen II tot IV. Het is niet mogelijk dit 
type precies te dateren. Vondsten van gelijkaar
dige vormen behoren in België en Noord-
Frankrijk meestal tot de Stufen II en III39. We 
vinden ze ondermeer te Bosvoorde, Thieu-
sies40. Spiennes, Neufvilles-Gué du Plantin41, 
Schorisse-Bosstraat42, Blicquy43, Lievin, Cor-
behem44, Aalter45, Meeuwen-Donderslag-
heide46 en Assent-Hermansheuvel47. Andere 
vergelijkbare vondsten situeren zich eerder in 
het Rijnland: Mittelbuchen, Heilbronn, Ingel-
heim en Untergrombach48. Hoewel de meeste 
exemplaren slechts fragmentarisch bewaard 
gebleven zijn, lijken zij vaak kleiner dan de 
flesvormige beker van Dilsen. Gelijkaardige 
inkepingen als op de lip van de pot van Dilsen 
zijn enkel aanwezig op de lip van één van de 
recipiënten van Assent-Hermansheuvel. Qua 
mageringselementen - verbrijzelde kwarts, 
chamotte en mogelijk organisch materiaal -
sluit Dilserheide III beter aan bij de ceramiek 
uit het Rijnland en uit Nederland dan bij die 
uit België en uit het noorden van Frankrijk, 
waar de magering veelal uit verbrande, ge
splinterde silex bestaat. Het enige nabijgelegen 
Belgische site met kwartsgemagerd aardewerk 
is Meeuwen-Donderslagheide. 

De vuurstenen artefacten in S2 kunnen best 
met dit Michelsbergaardewerk geassocieerd 

worden. Naast het verschil in grondstof, wij
ken zij vooral morfometrisch af van het karak
teristieke laat-Mesolithisch materiaal. Ook de 
enkele werktuigen in deze grondstof, drie 
geretoucheerde afslagen (één dunne en twee 
dikke; fig. 8: 16-17), een bec en een eind-
schrabber op geretoucheerde afslag (fig. 9: 3), 
zouden in een midden-Neolithische context 
niet vreemd overkomen. 

De afslagen van gepolijste bijlen zijn ge
maakt in een exogene, meestal zeer homogene 
silexsoort, waarvan de herkomst nog niet kon 
achterhaald worden. Zij kunnen zowel tot het 
midden- en laat-Neolithicum, als tot de 
Metaaltijden behoren. De twee pijlpunten zijn, 
zoals het grootste gedeelte van het lithisch ma
teriaal, vervaardigd uit silex uit de lokale 
Maasterrassen. Beide types komen frequent 
voor in het laat-Neolithicum, maar kunnen on
getwijfeld ook nog in de Bronstijd vervaardigd 
geweest zijn49. Naar de werktuigtypes en de 
lithische industrie uit de Metaaltijden is in het 
algemeen nog weinig onderzoek verricht. Het 
lijkt aanvaardbaar deze, samen met de scher
ven die niet tot de flesvormige beker behoor
den, eerder met de nabijgelegen Bronstijd
nederzetting te associëren. 

Wanneer we deze laatste artefacten buiten 
beschouwing laten, blijft de vraag of de overige 
archaeolojjica tot één occupatie hebben be
hoord. Ondanks bijzondere aandacht voor 
deze problematiek, konden observaties op het 
terrein hierover geen uitsluitsel brengen. 

Op basis van de verticale spreiding (fig. 4) 
kunnen het aardewerk en het lithisch materiaal 
niet gescheiden worden. In 252S 180W wer
den geen vergravingen waargenomen. De pot 
lijkt hier aan de oppervlakte gedeponeerd te 
zijn. Niettegenstaande de meeste artefacten in 
horizontale positie werden teruggevonden, 
moet de verplaatsing van de potscherven en 
van het lithisch materiaal tot een diepte van 60 
cm hoofdzakelijk aan post-depositionele bio-
turbatieprocessen toegeschreven worden. 

Uit de horizontale spreiding (fig. 6) blijkt 
dat het lithisch materiaal rond de potscherven 
iets dichter geconcentreerd ligt dan elders in 
deze sector. Op deze basis kunnen we evenmin 
een scheiding maken tussen beide. 

Vermits er slechts één pot en een zeer 
beperkte hoeveelheid silex aan de Michelsberg 
kunnen toegeschreven worden, kunnen we te 
Dilsen-Dilserheide III moeilijk van een mid
den-Neolithische nederzetting spreken. Ook 
bij de prospectievondsten, die over een rui
mere oppervlakte werden ingezameld, bevindt 
zich zeer weinig karakteristiek Michelsberg-
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materiaal50. Dit contrasteert met de overvloe
dige vondsten die gewoonlijk op de nederzet
tingen op leemgronden worden aangetroffen 
(cf. Assent, Gué du Plantin, Thieusies, Scho-
risse, ...). Michelsbergsites bevinden zich 
meermaals op kleine plateaus die aan twee of 
drie zijden door een steile helling worden 
begrensd51. Of het promotorium van de Platte 
Lindenberg, dat grenst aan de Dilserheide 
(fig. 1), eventueel ook Michelsbergers heeft 
aangetrokken, blijft als veronderstelling uiterst 
speculatief, zolang dit areaal onder bos niet is 
onderzocht. 

Op basis van de terreingegevens kunnen 
we voorlopig niet uitsluiten dat het Michels-
bergmateriaal geassocieerd is met het laat-
Mesolithicum. Deze situatie blijkt meermaals 
voor te komen op Mesolithische sites uit de 
Kempen. Enerzijds vinden we Mesolithische 
ensembles met ceramiek, bijvoorbeeld Weelde-
Paardsdrank52 en Opgrimbie-De Zijp53, ander
zijds treffen we ensembles aan waarin werk
tuigen met midden-Neolithische affiniteiten 
voorkomen, bijvoorbeeld Brecht-Luykskens54 

en Brecht-Moordenaarsven 25S. Hetzelfde 
fenomeen doet zich voor te Aalter56 in Oost-
Vlaanderen. 

Te Meeuwen-Donderslagheide 1 komt 
laat-Mesolithisch en midden-Neolithisch li-
thisch materiaal samen voor met met kwarts 
gemagerde ceramiek die goed aansluit bij de 
Michelsbergceramiek van het Rijnland en van 
Nederland57. 

Daarnaast worden op bijna alle midden-
Neolithische sites Mesolithische microlieten 
gevonden. Meestal gaat het om oppervlak
tevondsten, waarbij het vrijwel onmogelijk is 
om uit te maken of de Mesolithische en 
Neolithische elementen samenhoren. Voor
beelden hiervan vinden we in Oost- en West-
Vlaanderen (Bellegem58, Kerkhove59, Oude
naarde-Donk60, ...) of in de Antwerpse en 
Limburgse Kempen (Antwerpen-Lombarden-
straat, Opoeteren-Heuvelsven61,...). Op goed 
opgegraven midden-Neolithische sites als 
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Thieusies62, Gué du Plantin te Neufvilles63 en 
Gassel64 komt bovendien (micro)klingdebi-
tage op lokale silex voor. Deze bewerkings
techniek verschilt zo grondig van de gebrui
kelijke midden-Neolithische debitage van 
ruwe, onregelmatige afslagen, dat men voor 
beide produkties moeilijk dezelfde kappers 
verantwoordelijk kan stellen. Op een of andere 
wijze moeten Mesolithische en midden-Neo
lithische tradities hier vermengd zijn geweest. 

Hoe dergelijke vermenging moet geïn
terpreteerd worden, blijft vooralsnog ondui
delijk. Te Dilsen-Dilserheide III lijken min
stens twee verklaringsmodellen aanvaardbaar. 
Ofwel heeft een beperkt verblijf van Michels-
bergmensen, mogelijk als begeleiders van vee, 
gezorgd voor intrusie van enkele midden-
Neolithische elementen op een locatie die 
voorheen intensief door Mesolithische jagers
verzamelaars werd bezet. Ofwel zijn de oor
spronkelijke laat-Mesolithische bewoners zelf 
in contact gekomen met de Michelsbergpopu-
latie. Dit zou het voorkomen van microkling-
debitage en van microlieten op een aantal 
midden-Neolithische sites beter verklaren. Uit 
het archeologisch bestand valt moeilijk af te 
lezen hoe we ons in dit geval de uitwisseling 
van produkten moeten voorstellen, en in welke 
mate dit invloed heeft gehad op beide tradities. 
Indien de Michelsbergeconomie ten dele op 
veeteelt gebaseerd was, is het mogelijk dat de 
dieren onder de vorm van transhumance naar 
weidegronden werden gebracht65. Deze waren 
wellicht te vinden in de minder vruchtbare 
zandstreken. Op het einde van het Atlanticum 
gaat de linde (Tilia) hier snel verdwijnen en 
vervangen worden door heide en enkele gras-
achtigen, terwijl de hazelaar {Corylus) aanwe
zig blijft66. Dit proces moet door menselijk 
ingrijpen worden verklaard. Precies in deze ge
bieden moeten nog Mesolithische restgroepen 
verbleven hebben. Hoewel de vondsten van 
Dilserheide III mooi passen in een dergelijk 
model, moeten we benadrukken dat dit slechts 
één van de vele mogelijke verhalen blijft. 

(I.A.P.), die naast zijn coördinerende taak, ook 
de topografische opname uitvoerde. J. Carol us 
wees de positie van het site aan, F. Steenhoudt 
nam mee de terreinleiding waar, A.V Munaut 
(U.C.L.) verzorgde de palynologie en E. Pau
lissen (K.U.Leuven) begeleidde de sediment
analyse. Voor hun enthousiaste medewerking 
danken we verder de begeleiders en deelne-

50 Het ceramisch mate
riaal, door Vroom (1991) als 
NeoUthischomschreven, moet 
naar onze mening veeleer met 
de Bronstijd geassocieerd wor
den. Het sluit immers naad
loos aan bij wat te Dilserheide 
I werd opgegraven. Ook de 
meeste lithische werktuigen 
uit de prospectie die niet bij 
het laat-Mesolithicum aanslui
ten, passen in een dergelijke 
Bronstijdcontext. 
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SUMMARY 

Dilsen-Dilserheide III (prov. of Limburg): 
Middle Neolithic ceramics on a Late 
Mesolithic site 

The site of Dilsen-Dilserheide (51o01'54" 
N, SHO'éS" E) is situated in the Limburg 
Campine (Belgium), on the edge of the "Cam-
pine Plateau", a Middle Pleistocene terrace of 
the Meuse river. In the summer of 1991, part 
of a Late Mesolithic site (Dilsen-Dilserhei
de III, fig. 2) was excavated by the Laboratory 
for Prehistory (Leuven University) and the 
Institute for the Archaeological Heritage (Fle
mish Community). The site is located next to 
the western embranchment of a late glacial 
dune, close to an ancient natural spring that is 
still active today (fig. 1). Grain size analysis of 
the different horizons (fig. 3) reveals that the 
artefacts were deposited on the original Cam
pine Plateau sediments, consisting of light 
sandloam and of loamy sand. The crumbled 
B2t-horizon acted as a barrier for the down
ward dispersion of the artefacts (fig. 4). 

The archaeological material was collected 
mainly by sieving the arable layer (meshes 
5 x 5 mm). Excavations beneath this layer 
recovered approximately one third of the as
semblage. The horizontal distribution reveals 
a denser concentration in the area 250-254S 
and 178-188W (fig. 5). In all, 5513 lithic 
artefacts (table 2) and 206 potsherds were 
recovered. 

The raw material (table 1) mainly consists 
of local flint, while only 4% of the lithic arte
facts were made of Wommersom quartzite. 
The lithic assemblage (fig. 7-11) of Dilsen-
Dilserheide III is a typical example of the Late 
Mesolithic of the Belgian Campine, joining up 
with the 'Opglabbeek-Ruiterskuil group'67. 
Debitage is mainly characterised by blades and 
bladelets of Montbani-style. Probably a soft 
hammer was used. Proximal laminar fragments 
are dominant (table 5). Core rejuvenation pro
ducts include crested blades, tabular flakes, 
and core sides (table 4). The different core 
types (table 3) are generally very small. 

Non-microlith (common) tools (table 7) 
include endscrapers, retouched flakes, re
touched blade(let)s, bees, borers, and alésoirs. 
Montbani blades are frequent. The microlith 
component is dominated by trapezes, although 
various points, backed bladelets, and triangles 
are also present. Some of the microliths show 
clear impact fractures. Width and thickness of 
trapezes (table 8) and microburins correspond 
with blade(let) dimensions (table 5). Except 
for one, all the microburins are left notched 
specimens (table 6). 

The presence of inverse ventral retouches 
on the short base of the trapezes is one of the 
indications of a more recent Late Mesolithic. 
Excluding the low Wommersom ratio, the site 
of Dilsen-Dilserheide III can best be compared 
with Sectors 4 and 5 of Weelde-Paardsdrank68 

(table 9). Due to the lack of organic remnants, 
absolute dating could not be established. 

Within this Late Mesolithic context, a 
Middle-Neolithic bottle-shaped Michelsberg 
beaker (Gattunff 1, Grundform 4, Type IT)69, 
tempered with quartz, pottery grit, and organ
ic material, was discovered (fig. 12-13), as well 
as some lithics that can be distinguished both 
by raw material and morphometric attributes 
from the other artefacts; these may also be as
sociated with Michelsberg traditions. Because 
of their isolation, these finds cannot be con
sidered as remnants of a proper Michelsberg 
setdement. Both the stratigraphic position 
(fig. 4) andspatial distribution (fig. 6) are iden
tical to the position of the Mesolithic artefacts. 

Although field observations and evaluation 
of taphonomic processes could not provide 
firm indications for the association of the 
Middle Neolithic with the Late Mesolithic, it 
should be stressed that the co-occurance of 
these traditions is frequently attested both in 
the Campine Mesolithic and in the Neolithic 
of the Belgian loam belt. At least two models 
seem appropriate to explain this phenomenon. 
Either a brief sojourn of Michelsberg people, 
possibly herdsmen, caused the intrusion of 
Middle Neolithic artefacts on a spot that had 
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been formerly occupied by Mesolithic hunter-
gatherers, or Late Mesolithic inhabitants them
selves had contact with Michelsberg people. 
The latter model seems the most likely to 
account for the presence of bladelet reductions 
at some Middle Neolithic sites. From the 
archaeological record it remains hard to ex-
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