EEN EERSTE VONDST VAN
HAMBURG-ARTEFACTEN IN NOORD-BRABANT.

Op de Kuykseindse Heide (gemeente. Oost-, West- en Middelbeers) werden in de
zomer van 1972 grondwerkzaamheden verricht in de buurt van het Wit Hollandven. Deze plek was reeds vroeger door de activiteit van amateur-archeologen bekend geworden als een prehistorische vindplaats. Desondanks werd een vergunning
voor ontgronding afgegeven. Dank zij de medewerking van de aannemer hebben
wij tijdens de ontgronding in het uitgeworpen zand ongeveer 60 vuurstenen werktuigen en een 400 vuursteenafslagen kunnen bergen. Het verband tussen de artefacten en de bodemstructuur was zodoende niet meer vast te stellen. Bij de werktuigen troffen wij krabbers, spitsen, klingen, stekers en boortjes aan.

5.

Fig. L.a, Klingkrabber; b, krombeksteker; c, schouderspits

Van deze werktuigen zijn enkele o.i. een nadere bespreking waard. Het gaat daarbij
om klingkrabbers, krombekstekers en om'een fraaie schouderspits (fig. 1). Deze
artefacten immers zijn kenmerkend voor de Hamburgcultuur (12 a 13.000). De
punt van de krombeksteker (fig. Ib) is niet door breuk, maar doelbewust door
afslag verwijderd.
Onder de tot deze vondst behorende artefacten bevinden zich werktuigen, die
duidelijk verwantschap vertonen met de Franse Solutréencultuur, een rendierjagerscultuur (13 a 18.000). Kenmerkend voor deze cultuur zijn de schouderspits
(fig. l c), een kerfspits, en de bladvormige werktuigen, die een mooie oppervlakteretouche bezitten (fig. 2a). Ook troffen wij priemen en stekers (fig. 2b en 2c) aan,
waarvan de verwantschap met de laat-paleolitische Solutréen- en Perigordienculturen duidelijk blijkt. Dat we niet met Tjonger te maken hebben blijkt uit het
ontbreken van de voor deze cultuur (ongeveer 9000) zo kenmerkende Gravettespitsen.
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Fig. 2. a, bladspits; b, priem en mes; c, steker.

Wij menen dus (ondanks de ontkenning hiervan in het vondstbericht in het Bulletin van de K.N.O.B, van 1.1.1973) op de Kuykseindse Heide de eerste artefacten
van de Hamburgcultuur in onze provincie te hebben gevonden en herkend. Bovendien menen wij, dat de verwantschap van deze vondst met het Franse jong-palaeolithicum een aanwijzing is, dat de theorie van de Oosteuropese herkomst van de
Hamburg-lieden opnieuw ter discussie dient te worden gesteld.
Eindhoven 23.4.1973

R.S. MERCKX-JEAN COENEN.

EEN HOUTEN WATERPUT UIT DE ROMEINSE TIJD IN SON EN BREUGEL
Tijdens ontgrondingswerkzaamheden op het resterende gedeelte van het eens hoog
gelegen akkercomplex, genaamd de Hooidonkse Akkers, rechts van de straatweg
Nederwetten — Bre.ugel, ten zuiden van het Wilhelminakanaal in de gemeente Son
en Breugel (coörd. 163.650 x 390. 500, k. b'l. 5IE) werd medio augustus van dit
jaar een houten waterput ontdekt. Tijd voor het instellen van een gedetailleerd
onderzoek was niet aanwezig en volstaan moest worden met het optekenen van de
hoogst, noodzakelijke gegevens.
De insteek van de put tekende zich duidelijk in het vlak af als een ovaal van twee
bij drie meter en verliep trechtervormig naar beneden. Op een diepte van 2.60 m
beneden het maaiveld kwamen de eerste bewaard gebleven houtresten aan het
licht; zwakke houtsporen waren echter al 30 tot 35 cm hoger aangetroffen. Het
bleek dat alleen-het gedeelte beneden de laagste grondwaterstand was behouden.
De constructie van de eikehou.ten put, behorend tot het vierkante type, was vrij
eenvoudig. Horizontaal geplaatste planken (met een lengte van 110-115 cm, een
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