
Cursus  
Het herkennen en determineren van stenen werktuigen 
 
De cursus is laagdrempelig en bedoeld voor mensen die beroepshalve of vrijwillig in 
de archeologie bezig zijn en die te maken hebben met stenen werktuigen uit de 
prehistorie. 
 
De basis van de cursus leidt op tot het herkennen van de sporen waarmee we een 
intentioneel gemaakte werktuig kunnen onderscheiden. En met behulp van de 
bijgeleverde syllabus kunnen de cursisten zelf enigszins bepalen uit welke periode 
een werktuig is. 
 
Voor wie meer wil weten biedt de cursus gedurende de lessen, naast de basis lesstof 
in de syllabus, nog veel meer informatie. Het is aan de cursisten zelf om uit te maken 
of ze daarvan een dictaat willen opstellen maar voor wie zich in de stof wil verdiepen 
is zelfwerkzaamheid wel een vereiste. 
 
De cursus wordt gegeven op 4 zaterdag ochtenden van 9.30 – 12.30 uur aan de 
Molenbeekstraat 26A, 6824 AX in Arnhem, te bereiken met buslijn 1, halte Hoflaan, 
of lopend vanaf station Velperpoort. Parkeren graag aan de Willen van Kleeflaan of 
Sasboutstraat. 
 
De onderwerpen die behandeld worden zijn: 

• Perioden. Een overzicht en indeling van alle perioden die betrekking hebben 
op de steentijd. 

• Materialen. Een overzicht van de gebruikte steensoorten en de herkomst 
daarvan. 

• Techniek. De techniek van het bewerken van (vuur) steen, de mogelijkheden 
daarvan en de zichtbare sporen die daarbij achterblijven. 

• Vormen. Toepassing en benaming. 
• Ontwikkeling in tijd. Het belangrijkste onderdeel van de cursus waarbij we 

gaan kijken hoe men in de verschillende perioden van de steentijd, met de 
verschillende technieken en materialen, werktuigen vervaardigde. We kijken 
hoe die zich onderscheiden van andere perioden, hoe we die indelen 
(typologie) en waarvoor ze gebruikt werden. 
Een periode van 2,6 miljoen jaar waarbij de nadruk uiteraard op de 
Nederlandse archeologie zal liggen met veel aandacht voor de periode na de 
laatste ijstijd. 

• Pseudo en kopieën. Hierbij gaan we in op de stenen met natuurlijke 
oppervlakte modificaties en die als pseudo artefacten bekend staan. 

 
De cursus wordt gegeven op 15, 22 en 29 oktober en 5 november en de kosten van 
de cursus zijn € 30,- voor de syllabus. Er kunnen maar 10 mensen tegelijk aan de 
cursus deelnemen dus het aantal inschrijvingen is beperkt. Aanmelden via 
rinushoukes@gmail.com, graag met vermelding van adres en telefoonnummer. 
Na aanmelding ontvangt u een betalingsverzoek en na betaling is uw deelname aan 
de cursus verzekerd. 
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