
Onder redactie van:

Jos Deeben
Erik Drenth

Marie-France van Oorsouw
Leo Verhart

DE STEENTIJD VAN NEDERLAND

ARCHEOLOGIE
 11/12

Tweede druk



© STICHTING ARCHEOLOGIE, 2005

NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERTAALD OF GEREPRODUCEERD IN WELKE VORM DAN OOK, ZONDER SCHRIF-
TELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER.
NO PART OF THIS BOOK MAY BE TRANSLATED OR REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM 
THE PUBLISHERS.

ISSN 0924-9117
ISBN 90-807149-2-5

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de 
Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie

Redactie voor dit nummer:
Jos Deeben
Erik Drenth
Marie-France van Oorsouw
Leo Verhart

Vormgeving en opmaak:
Hans Peeters

Druk:
Krips, Meppel

Tweede druk



I N H O U D

5

7

39

67

81

91

119

143

171

201

235

261

283

301

333

Voorwoord

P. Vos & P. Kiden
De landschapsvorming tijdens de steentijd

R.C.G.M. Lauwerier, T. van Kolfschoten &
L.H. van Wijngaarden Bakker
De archeozo logie van de steentijd

C. Bakels
Planten in de steentijd

L. Verhart
Vuursteenbewerking

M.J.L.Th. Niekus & D. Stapert
Het Midden-Paleolithicum in Noord-Nederland

E. Rensink
Het Midden-Paleolithicum in Zuid-Nederland

D. Stapert
Het Laat-Paleolithicum in Noord-Nederland

J. Deeben & E. Rensink
Het Laat-Paleolithicum in Zuid-Nederland

H. Peeters & M.J.L.Th. Niekus
Het Mesolithicum in Noord-Nederland

L. Verhart & N. Arts
Het Mesolithicum in Zuid-Nederland

D.C.M. Raemaekers
Het Vroeg- en Midden-Neolithicum in Noord-, Midden- en 
West-Nederland

M.E.Th. de Grooth
Het Vroeg-Neolithicum in Zuid-Nederland

J. Schreurs
Het Midden-Neolithicum in Zuid-Nederland

E. Drenth
Het Laat-Neolithicum in Nederland





V o o r w o o r d

Voor u ligt een bijzondere uitgave van Archeologie. Bijzonder vanwege de omvang en 
de uitvoering. Maar zeker vanwege de inhoud. In dit boek wordt een actueel overzicht 
gepresenteerd van de stand van onderzoek naar de Nederlandse steentijd. Nog niet eerder 
werd in ons land een dergelijk overzichtswerk gepubliceerd. Dat dit nu wel gebeurt, is te 
danken aan het grote succes van de jaarlijkse Steentijddag, die in 2005 zijn vijftiende 
editie beleeft. Inmiddels komen jaarlijks 150 à 200 amateur-archeologen, studenten en 
vakgenoten naar Leiden om te luisteren naar lezingen over de nieuwste ontwikkelingen en 
ontdekkingen op het gebied van het steentijd-onderzoek in Nederland.

De Werkgroep Steentijddag die dit evenement organiseert, heeft het initiatief genomen 
voor het samenstellen van een bundel, waarin de laatste inzichten overzichtelijk en toe-
gankelijk verwoord zijn. Vooraanstaande onderzoekers uit Nederland zijn benaderd en 
hebben enthousiast en belangeloos meegewerkt. Het resultaat ligt hier voor u. Zonder de 
genereuze steun van de Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie
was het verschijnen van deze bundel onmogelijk geweest. Dankzij de subsidie van deze 
stichting én de bijdrage van de Stichting Archeologie is het mogelijk gebleken de opzet van 
de Werkgroep Steentijddag - een laagdrempelig en betaalbaar boek - te realiseren.

De Werkgroep Steentijddag en de Stichting Archeologie hebben de handen ineen geslagen 
voor de publicatie van deze bundel. Voor dit dubbelnummer van Archeologie is de Werk-
groep Steentijddag als gastredactie opgetreden, terwijl de Stichting Archeologie voor de 
vormgeving, opmaak en druktechnische realisatie zorg heeft gedragen. Uiteraard zijn de 
auteurs zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun bijdrage.

We zijn ervan overtuigd dat dit boek voor de komende jaren een belangrijke bron van 
informatie voor amateurs, studenten en beroepsarcheologen zal vormen. En hopelijk ook 
het onderzoek naar het Nederlandse Paleolithicum, Mesolithicum en Neolithicum stimu-
leert. Wat dat betreft kunnen we alleen maar wensen dat het boek snel achterhaald zal 
zijn.

Gemeenschappelijke doelstellingen kunnen tot mooie resultaten leiden. Laten we de 
hoop uitspreken dat er de komende tijd meer geslaagde samenwerkingsproducten zullen 
volgen.

De Werkgroep Steentijddag Hoofdredacteur Archeologie
 Jos Deeben    Hans Peeters
 Erik Drenth
 Marie-France van Oorsouw
 Leo Verhart
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DE LANDSCHAPSVORMING TIJDENS DE STEENTIJD

Peter Vos
Patrick Kiden

INLEIDING Tijdens de steentijd werd het menselijk handelen in Nederland in sterke mate beïnvloed 
door de veranderingen die zich voordeden in het landschap. Om die reden vormt de land-
schapsgenese een essentieel onderdeel binnen het archeologisch onderzoek naar de steen-
tijd. Kennis over het paleo-landschap geeft inzicht in de mogelijkheden die landschappen 
boden voor bewoning en exploitatie. Op grond van deze kennis kan worden aangegeven 
welke delen potentieel voor bewoning en exploitatie geschikt waren. Naarmate het beeld 
van de paleo-landschappen gedetailleerder is, kan het potentieel aanwezige steentijd erf-
goed beter aangegeven worden. Een goed inzicht in de paleogeogra  sche ontwikkeling en 
de landschapsvormende processen in combinatie met de archeologische gegevens geeft 
een beter inzicht in de bewoningsgeschiedenis en verbetert de kwaliteit en vergroot de 
ef  ciëntie van het inventariserend veldonderzoek (Groenendijk & Vos 2000; Vos & Bazel-
mans 2002).

De oudste archeologische sporen die in Noordwest-Europa zijn gevonden dateren van 
ca. 500.000 jaar voor heden (Roebroeks & Van Kolfschoten 1994). De oudste archeologi-
sche resten die in Nederland zijn gevonden, zijn jonger en stammen uit de periode tussen 
250.000 en 350.000 jaar voor heden (Franssen & Wouters 1979; Roebroeks 1988).

De landschapsdynamiek, waaraan de mensheid de afgelopen 500.000 jaar in Noord-
west-Europa was blootgesteld, kan onderverdeeld worden in:

(a) Langdurige klimaatsveranderingen van 10.000-en tot 100.000-en jaren, veroor-
zaakt door wereldwijd optredende klimaatschommelingen (ijstijden en warme 
interglaciale perioden), en 

(b) Relatief kortdurende veranderingen met een tijdschaal van tientallen tot honder-
den jaren die zich voordoen op lokale en regionale schaal. Deze landschapsver-
anderingen hangen samen met stromend water (rivier- en getijde-processen) en 
wind (eolische processen).

Figuur  1
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Figuur 1  Litho- en chronostratigra sche 
tabel van het Midden- en Laat-Pleisto-
ceen.
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In de afgelopen 500.000 jaar hebben zich twee glaciale perioden voorgedaan, het 
Saalien en Weichselien, en drie interglaciale perioden, het Holsteinien, Eemien en Holo-
ceen (  g. 1 en 2). Het Holoceen is het interglaciale tijdvak waarin we nu leven, en begon 
ca. 11.500 jaar geleden (Roberts 1998, 22-23) (  g. 3).[1] De glaciale en interglaciale 
perioden die zich in noordelijk Europa voordeden in de periode voor het Holoceen worden 
gerekend tot het pleistocene tijdvak. Het Pleistoceen vormt samen met het Holoceen het 
kwartaire tijdvak. Het Kwartair heeft een tijdsduur van 2,6 miljoen jaar.

Tijdens de ijstijden in het Kwartair werden in de arctische gebieden grote hoeveelhe-
den water opgeslagen in de vorm van landijs. Het gevolg was dat wereldwijd de zeespiegel 
daalde en dat grote delen van de Noordzee droog lagen. Tijdens de warme perioden smolt 
een groot deel van het landijs weer af, steeg de zeespiegel, en overstroomde het Noord-
zeegebied en het laag gelegen deel van Noordwest-Europa. 

In de ondergrond van Nederland zijn deze landschapsveranderingen van de afgelopen 
500.000 jaar te herkennen in de vorm van de afwisseling van mariene sedimentpakketten 
uit de Holstein-, Eem-, en Holoceenperioden en continentale afzettingen uit de Cromer-, 
Saale- en Weichseltijdvakken (  g. 1). 

Figuur 02
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[1] Alle ouderdommen in dit hoofdstuk worden gegeven 
in gecalibreerde 14C-jaren, overeenkomend met kalender-
jaren.

Figuur 2  Tijdtabel van het Laat-Pleisto-
ceen.
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De wereldwijde klimaatveranderingen hebben de lokaal en regionaal optredende land-
schapsvormende processen sterk beïnvloed. De rivierpatronen en rivierwerking tijdens 
de glaciale en interglaciale perioden verschilden bijvoorbeeld sterk van elkaar. Tijdens de 
ijstijden vormden de rivieren meestal brede en ondiepe vlechtende rivierstelsels, terwijl 
in de warme interglaciale perioden de rivieren overwegend bestonden uit diep-ingesneden 
en grote meanderende rivierlopen. 

De mens gaat pas in de allerlaatste fase van de geologische geschiedenis een rol van 
betekenis spelen in de landschapsvorming. Vanaf de late steentijd  toen de mens geleide-
lijk de landbouw ging gebruiken voor zijn levensonderhoud  werd de natuurlijke vegetatie 
verstoord door beweiding en het kappen en afbranden van bossen. Vanaf de Middeleeuwen 
werd de mens de dominante factor in de landschapsvorming. Door grootschalige ingrepen 

Figuur 3  Tijdtabel van het Holoceen.
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(bedijkingen, ontginningen) werden alle bestaande natuurlandschappen  in Nederland 
omgevormd tot cultuurlandschappen . Ook de processen in huidige natuurgebieden  als 
de Waddenzee worden  direct en indirect  door menselijke ingrepen als bedijkingen, 
zandsuppleties, visserij en gaswinning beïnvloed.

De erosie- en sedimentatieprocessen uit het verleden (de afdekkingsgeschiedenis ) 
hebben een grote rol gespeeld in het uiteindelijke behoud van het archeologisch bodemar-
chief. Erosieprocessen zijn vanzelfsprekend schadelijk, omdat deze de archeologische 
sporen en vondsten aantasten en in sommige gevallen zelfs vernietigen. In het geval dat 
de archeologische sporen na de erosie de  nitief vernietigd zijn, kunnen de meer resistente 
archeologische resten (bijv. (vuur)steen en aardewerk) enkel nog in secundaire positie in 
het sediment worden teruggevonden. Op archeologische locaties waar na de menselijke 
aanwezigheid rustige sedimentatie (afdekking) heeft plaatsgevonden, is het oorspronke-
lijke archeologisch erfgoed in het algemeen goed gepreserveerd en is de fysieke gaaf-
heid ervan vaak hoog. Van belang voor de conserveringstoestand van de archeologische 
resten  en in het bijzonder van het organische materiaal  is hoe lang de resten in het 
verleden aan de oppervlakte gelegen hebben voordat sedimentatie plaatsvond en hoe de 
ontwateringstoestand is geweest nadat de archeologische resten zijn begraven door het 
sediment. 

De landschappen en de landschapsontwikkeling op de hogere pleistocene gronden van 
Oost-, Zuid- en Centraal-Nederland ( hoog Nederland ) verschillen sterk van die in de lager 
gelegen holocene kust- en riviergebieden van Noord-en West-Nederland ( laag Neder-
land ). De hoogtegrens tussen holoceen, laag Nederland en pleistoceen, hoog Nederland 
ligt veelal tussen 0 en 1 m boven NAP. Holoceen Nederland beslaat een oppervlak van 
ca. 13.600 km2 en pleistoceen Nederland een oppervlak van ca. 21.200 km2. De archeo-
logische problematiek met betrekking tot de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) is 
voor beide gebieden verschillend. In hoog Nederland ligt het archeologisch erfgoed uit de 
steentijd vaak aan of nabij het oppervlak, terwijl in laag Nederland (holocene gebied) de 
steentijdresten vaak zijn afgedekt door een dik sedimentpakket. Het verschil in afdekking 
heeft grote gevolgen voor de archeologische prospectie en het behoud en beheer van het 
steentijderfgoed in deze gebieden. Om die reden wordt de relatie tussen landschapsont-
wikkeling en archeologie van deze gebieden apart besproken.

In hoog Nederland bestaan de aan maaiveld liggende afzettingen overwegend uit zandige 
pleistocene sedimenten. Tot hoog Nederland worden ook de lokaal aan het maaiveld voor-
komende holocene beekdalgronden, de stuifzandgebieden, de esdekken en veendekken 
gerekend en de oudere gronden (Tertiair en ouder), die plaatselijk in Twente en Zuid-Lim-
burg aan het oppervlak voorkomen.

Vanaf ca. 500.000 jaar geleden, tijdens het geologische tijdvak het Cromerien (  g. 
1), doen de eerste mensachtigen hun intrede in het Europese gebied ten noorden van 
de Alpen en Pyreneeën. Resten van deze oudste mensachtigen in Noordwest-Europa zijn 
onder andere gevonden in het Engelse Boxgrove (Roberts 1986; Roberts et al. 1994) en 
Mauer in Duitsland (Bosinski 1995). Theoretisch gezien zijn dus in de geologische afzet-
tingen daterend vanaf het Cromerien archeologisch relevante resten niet uit te sluiten. 
In Nederland zijn echter nog geen menselijke resten uit het Cromerien bekend. Omdat in 
Nederland nauwelijks afzettingen uit het Cromerien aan het oppervlak liggen, is de kans 
om dergelijke oude menselijke sporen te vinden zeer klein. De oudste archeologische 
resten in Nederland dateren uit het Midden-Paleolithicum (Saalien). Ze zijn gevonden in de 
stuwwallen van Midden-Nederland (Franssen & Wouters 1979; Stapert 1981). De resten 
zijn daar achtergelaten in de periode vóór de stuwing van het landijs.

De Saalien en post-Saalien afzettingen (gevormd na 370.000 jaar voor heden;  g. 1)  
die mogelijk archeologische resten kunnen bevatten  kunnen vooral in noordelijk Neder-
land aanzienlijke dikten bereiken, tot vele tientallen meters dik (  g. 4). De verbreiding van 
de pleistocene formaties die gevormd zijn vanaf de Saale ijstijd (370.000-130.000 BP) zijn 
weergegeven in  guur 5; de glaciale afzettingen van de Formatie van Drente in  guur 5a, 
de  uviatiele afzettingen van de formatie van Kreftenheye in  guur 5b, de mariene afzet-
tingen van de Eem Formatie in  guur 5c en in  guur 5d de eolische en lokale terrestrische 
afzettingen van de Formatie van Boxtel.

De relatief grote dikten in het noordwestelijk en centrale deel van Nederland hangen 
samen met de tektonische daling van het Noordzeebekken en glaciale processen (stuwing 
en erosiedalen). Door stuwing van het landijs zijn gedurende de Saale ijstijd heuvels 
omhoog gedrukt, de zogenaamde stuwwallen. Deze stuwwallen bestaan uit grondmo-
rene-afzettingen (keileem) en uit opgedrukt materiaal van oudere pleistocene en tertiaire 

HET STEENTIJD-
LANDSCHAP VAN HOOG 

NEDERLAND

Figuur 4a  Diktekaart van de afzettingen 
uit het Saalien en jongere perioden.

Figuur 4b  Geologische zuidwest – noord-
oost dwarsdoorsnede door Nederland.
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formaties. Deze gestuwde oudere formaties zijn ook tot de Saalien en post-Saalien afzet-
tingen gerekend (  g. 1).

In het zuidoostelijk deel van Nederland zijn de Saalien en post-Saalien afzettingen 
over het algemeen relatief dun, met uitzondering van de Roerdalslenk. In dit deel van 
Nederland bestaan de Saalien en post-Saalien afzettingen voor een groot deel uit rivier-
afzettingen van de Rijn en Maas, beekafzettingen en eolische (wind) afzettingen. Deze 
afzettingen zijn niet gestuwd, omdat het landijs in Nederland nooit zuidelijker dan de lijn 
Haarlem Nijmegen is gekomen. De afzettingen die in Zuid-Nederland aan het oppervlak 
voorkomen zijn dekzanden en l ss (zeer  jne windafzettingen horende bij de Formatie 
van Boxtel, die voor het overgrote deel uit silt bestaan).[2] Deze afzettingen zijn gevormd 
tijdens het einde van het Weichselien (Laat-Glaciaal).

In het pleistocene gebied van Noord- en Midden-Nederland zijn over de glaciale en 
gestuwde afzettingen uit de Saale ijstijd plaatselijk afzettingen uit het Eemien en Weichse-
lien afgezet. De afzettingen uit het Eemien komen vooral voor in glaciale erosiedalen, zoals 

Formatie van Boxtel

0 80 km

a b

c d

Fig 5at/m d

Eem Formatie

0 80 km

Formatie van Kreftenheye

0 80 km

Formatie van Drente

0 80 km

[2] De korrelgrootte van de silt-fractie ligt tussen 2 en 63 
m; de klei-fractie is de fractie kleiner dan 2 m en zand-

fractie is de fractie tussen 63 en 2000 m.

Figuur 5  Verbreidingskaarten van de 
pleistocene formaties die gevormd zijn 
vanaf het Saalien (naar De Mulder et al. 
2003).

a Verbreidingskaart Formatie van 
Drente.

b Verbreidingskaart Formatie van Kref-
tenheye.

c Verbreidingskaart Eem–Formatie.
d Verbreidingskaart Formatie van 

Boxtel.
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het Hunzedal. Ze bestaan uit zanden, kleien en venen, die deels van mariene herkomst 
zijn. De afzettingen uit het Weichselien bestaan voor het grootste deel uit periglaciale en 
eolische sedimenten, die als een deken over de oudere glaciale afzettingen heen liggen. De 
periglaciale sedimenten omvatten de beekdal- en hellingafzettingen, overwegend zanden, 
die onder koude klimaatsomstandigheden zijn gevormd. De eolische afzettingen bestaan 
uit dekzanden. L ss wordt in dit deel van Nederland niet of nauwelijks gevonden.

De conservering van de archeologische resten in de pleistocene ondergrond is sterk 
afhankelijk van de afdekkingsgeschiedenis . Over het algemeen geldt dat de kwaliteit van 
de archeologische resten in de ondergrond het beste bewaard is gebleven indien ze snel 
door een dikke laag sediment zijn afgedekt. Een voorwaarde is wel dat het archeologisch 
materiaal bij dit proces niet wordt opgeruimd (geërodeerd). Probleem in het pleistocene 
gebied van Nederland is echter dat het archeologische materiaal vaak langdurig aan het 
oppervlak heeft gelegen, zodat het lange tijd aan verwering, bodemvorming en opper-
vlakte-erosie blootgesteld geweest is. Zo hebben midden-paleolithische artefacten uit het 
Pleniglaciaal vaak langdurig aan het oppervlak gelegen voordat ze zijn afgedekt door het 
dekzand in het Laat-Glaciaal. Als gevolg van  uvioperiglaciale en hellingprocessen is het 
materiaal veelal verplaatst en zijn door de inwerking van vorst de artefacten gemodi  -
ceerd  en gepatineerd. De kans dat onder deze condities organische materialen of grond-
sporen bewaard zijn gebleven is zeer gering.

Archeologische relicten worden ook aangetroffen in de relatief jongere laat-glaciale 
l ss- en dekzandafzettingen. Vooral de oude bodemoppervlakken, zoals bijvoorbeeld de 
Usselo bodem uit de laatste fase van het Aller d (13.500  12.900 jaar geleden), zijn in 
dat opzicht relatief kansrijk. Deze bodems werden gevormd tijdens relatief kortstondige 
warmere perioden die zich voordeden in het Laat-Glaciaal. Ook de (vuur)stenen artefacten 
uit deze bodems hebben vaak gedurende langere tijd aan het oppervlak gelegen. 

De afgedekte oude l ss-bodems op de hellingen van het Limburgs heuvellandschap 
worden bedreigd door erosie als gevolg van hellingprocessen. Vooral de verstoring van de 
vegetatie door landbouwactiviteiten is erg schadelijk voor deze potentieel archeologisch 
waardevolle bodems (Rensink, Boekenoogen & Deeben 2003). Bij een doorgaand proces 
van hellingerosie zullen deze l ssbodems op den duur verdwijnen. 

Naast de l ssbodems vormen de vuursteenmijnen een bijzonder vondstcomplex uit het 
Limburgse heuvelland. De vuursteenbanken die in de Krijtafzettingen van Zuid-Limburg 
aanwezig zijn, werden in het Midden-Neolithicum (Michelsberg-cultuur en Stein-groep) 
door middel van mijnbouw (graven van schachten en galerijen) gewonnen. Zowel bij Rijck-
holt (St. Geertruid) als Valkenburg aan de Geul is op relatief grote schaal vuursteen uit 
de Krijt-afzettingen gedolven (Brounen & Ploegaert 1992; De Grooth 1991; Schreurs deze 
bundel).

Op basis van de afdekkingsgeschiedenis  kan het pleistocene landschap onderverdeeld 
worden in pleistocene gronden aan het oppervlak, begraven pleistocene landschappen in 
de diepere ondergrond en pleistocene landschappen die afgedekt zijn door lokaal voorko-
mende holocene afzettingen of cultuurlagen.

De meest opvallende en aan het oppervlak zichtbare archeologische fenomenen uit de 
steentijd op de hoge pleistocene gronden van Nederland zijn de hunebedden uit het 
Midden-Neolithicum en de grafheuvels uit het Laat-Neolithicum. 

De nederzettingen uit de steentijd zijn niet als reliëf zichtbaar aan het oppervlak, ze 
worden veelal herkend door (vuur)stenen artefacten, in het Neolithicum gecombineerd 
met aardewerk, aan het pleistocene maaiveld. De meeste grondsporen uit deze periode, 
met uitzondering van houtskoolrijke sporen, zijn in de loop van de tijd vaak vervaagd en 
aangetast of vernietigd door agrarische activiteiten zoals ploegen of het omspitten van 
gronden. Bijvoorbeeld zijn, in het kader van de werkverschaf  ng in de jaren 30 van de 
vorige eeuw, een groot deel van de podzolbodems op de hogere pleistocene gronden in 
Drenthe omgespit. Onverbrande organische resten uit de steentijd zijn aan maaiveld niet 
te verwachten omdat zij door bodemvormende processen en verwering (oxidatie) volledig 
vergaan zijn. 

De prospectietechnieken voor het opsporen van archeologische resten aan maaiveld 
zijn veldverkenningen waarbij op geploegde akkers en andere onbegroeide terreindelen 
vondsten gezocht worden. Morfologisch herkenbare Prehistorische sporen - zoals de graf-
heuvels uit het Laat Neolithicum - zijn in het algemeen goed te herkennen in de kaartbeel-
den van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en op luchtfoto s.[3]

Pleistocene 
landschappen aan het 
oppervlak

[3] Het AHN is een nieuw landsdekkend digitaal hoogte-
bestand dat op gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, 
provincies en waterschappen vervaardigd is. De nauw-

keurigheid bedraagt minimaal 1 waarneming per 16 m2, 
in bossen is de minimale dichtheid 1 waarneming per 26 
m2.
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Steentijdvondsten kunnen verwacht worden in de pleistocene afzettingen jonger dan ca. 
370.000 jaar. De kans om in deze overwegend zandige pleistocene afzettingen archeolo-
gisch materiaal aan te treffen is echter klein. In het algemeen beperkt het archeologisch 
vooronderzoek in deze afzettingen zich tot een inventarisatie van de bestaande geolo-
gische en geogra  sche informatie; wat is de ouderdom en het afzettingsmilieu van de 
voorkomende formaties en laagpakketten en hoe zag het paleoreliëf eruit (bijvoorbeeld 
reconstructie van de morfologie aan de hand van rivierterrassen). In l ss- en dekzandge-
bieden kunnen in de ondiepe pleistocene ondergrond paleobodems uit het Laat-Glaciaal 
voorkomen, die archeologisch relatief kansrijk zijn. Waar oude bodems in l ss- en dek-
zandgronden voorkomen, heeft het zin de verbreiding en diepte van deze niveaus te karte-
ren. Het speci  eke boren naar archeologisch vondstmateriaal heeft in deze bodemniveaus 
in het algemeen weinig nut vanwege de lage trefkans (het blijft zoeken naar een speld in 
een hooiberg ). Indien oude bodemoppervlakken bedreigd worden door menselijke bouw-
activiteiten, is het wel verstandig proefsleuven aan te leggen of deze bouwwerkzaam-
heden archeologisch te begeleiden, omdat in een ontsluiting de kans om archeologisch 
relevant materiaal te vinden veel groter is.

In het algemeen is het verstandig om de grote ontsluitingen in de pleistocene gronden, 
zoals diepe bouwputten en grote zandwinputten, geologisch/archeologisch te onderzoeken 
(vergelijk het onderzoek in Maastricht Belvédère, Roebroeks 1988). Naast belangrijke 
geologische informatie zijn waardevolle paleozo logische of archeologische vondsten in 
deze grote putten nooit uit te sluiten.

In het algemeen zijn steentijdresten in het pleistocene gebied het best bewaard geble-
ven onder lokaal voorkomende deklagen. Dit zijn beekdalafzettingen, afdekkende veenla-
gen, organogene opvullingen van pingoruïnes, stuifzanden en door de mens opgeworpen 
esdekken.

De beekdalen in het pleistocene gebied zijn gevormd tijdens de laatste ijstijd, het Weich-
selien. Door het ontbreken van een dichte vegetatie werd tijdens de ijstijd de neerslag 
en het smelwater niet door de vegetatie vastgehouden en daardoor was de waterafvoer 
van de beken veel groter dan tegenwoordig. Ook hadden de beken en rivieren in die tijd 
een grote sedimentlast, omdat het sediment niet werd vastgehouden door de vegeta-
tie. De combinatie van periodiek hoge waterafvoeren en een grote sedimentlast leidden 
ertoe dat in het pleistocene gebied zich brede ondiepe vlechtende rivierstelsels vormden. 
Door de klimaatsverbetering in het Laat-Glaciaal en het begin van het Holoceen raakten 
hogere pleistocene gronden en de brede ondiepe beekdalen overgroeid met vegetatie. 
Eerst bestond de vegetatie overwegend nog uit naaldbossen, maar door de doorgaande 
klimaatsverbetering werden deze in het Atlanticum (  g. 3) vervangen door een gemengd 
loofbos. De vegetatie zorgde ervoor dat rivier- en beekafvoeren drastisch afnamen en 
dat het sediment werd vastgelegd. Hierdoor verminderde de sedimentlast van de grotere 
beken en rivieren - die nog water voerden  en sneden ze zich in in de ondergrond. De 
kleinere beekdalsystemen, die geen water meer voerden, vernatten als gevolg van de stij-
ging van het grondwaterpeil (kwelwater). Door deze vernatting begon in de loop van het 
Holoceen veen te groeien in de laagste delen van deze beekdalsystemen. Deze veengroei 
was onafhankelijk van de holocene zeespiegelstijging. 

De veenvorming in de dalen leidde ertoe dat de afwatering verder verslechterde en dat 
het veen zich geleidelijk vanuit de dalen over de hogere pleistocene gronden kon uitbrei-
den. Deze venen kregen contact met de venen in het kustgebied, zodat er in de loop van 
het Holoceen een grootschalig kustveenmoeras ontstond dat doorliep tot ver in het hoog 
Nederlandse gebied. 

Vanaf de Romeinse tijd begon de mens de randen van de grote veengebieden te ont-
ginnen. De ontginningen namen grootschalige vormen aan in de Middeleeuwen en vanaf 
die tijd werden ook de kernen van de veengebieden in cultuur gebracht. De grootschalige 
ontginningen leidden ertoe dat grote delen van het veen op de hogere pleistocene gron-
den weer verdwenen (afgraven van het veen en oxidatie van het veen door kunstmatige 
ontwatering), waardoor de oude prehistorische sites weer aan maaiveld kwamen te liggen. 
Op die plaatsen waar beekdalafzettingen en venen nog wel bewaard zijn gebleven, zijn 
nog waardevolle steentijdsites in situ te verwachten (Groenewoudt et al. 2001; Prummel 
et al. 2002). Door de voortschrijdende oxidatie van de nog resterende veendekken wordt 
ook de fysieke kwaliteit van de onderliggende archeologische resten bedreigd. Een goede 
kartering, waardering en monitoring van deze sites is daarom gewenst.

Begraven pleistocene 
landschappen in de 
diepere ondergrond

Lokaal door holocene 
afzettingen afgedekte 

pleistocene landschappen

Beekdalen

Overveend pleistoceen 

landschap
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Pingo s (Nederlands: vorstheuvels) is het woord dat de Inuit (eskimo s) in de permafrost-
gebieden van Canada gebruiken voor koepelvormige heuvels waarvan de kern bestaat 
uit ijs (French 1996). Deze ijskern ontstaat door opdooi en bevriezen van grondwater en 
groeit zijdelings en in de hoogte aan. De op de ijskern liggende bodemlaag met vegetatie 
glijdt na verloop van tijd onder haar eigen gewicht van de ijslens af. De ijslens komt aan 
het oppervlak te liggen en smelt weg, waardoor er een depressie overblijft met een ring-
wal er omheen, de pingoruïne. Tijdens de extreme koude perioden gedurende het Boven-
Pleniglaciaal (ca. 20 -25.000 jaar voor heden) hebben zich ook in Nederland pingoruïnes 
gevormd, ondermeer op het Drents Plateau en op de Veluwe. In het Laat-Glaciaal en 
Holoceen zijn de depressies van de pingoruïnes opgevuld met gyttja s (organisch rijke 
meerbodemafzettingen) en venen (Maarleveld & Van den Toorn 1955; De Gans 1981). De 
pingoruïnes in Nederland hebben veelal een diameter tussen de 25 en 50 meter en zijn 
meestal niet dieper dan 10 meter. 

Door de aanwezigheid van water in de pingoruïnes zijn het altijd aantrekkelijke woon- 
en fouragelocaties voor de steentijdmens geweest. Op de randen van de pingo s worden 
dan ook vaak sporen van bewoning gevonden (zie bijv. Asmussen 2003). Hoewel er tot 
nu toe nog geen archeologische resten in de organische vulling van de pingodepressies 
gevonden zijn, kunnen deze vullingen ook archeologisch interessant zijn. Niet uit te sluiten 
is namelijk dat de depressies gebruikt zijn als afvaldumps of als rituele depositieplaats.

Esdekken of plaggendekken zijn oude bouwlandgronden die bestaan uit een humeus plag-
gendek, vermengd met mest.[4] De esdekken zijn vanaf de Middeleeuwen door de mens 
opgeworpen met als doel de landbouwgronden te bemesten. De plaggen werden gestoken 
op de heidevelden en in de lagere beekdalgronden rondom de essen. De esdekken zijn 
veelal 0,5 tot 1,5 meter dik. Uit het onderzoek naar de ouderdom van de esdekken op het 
Drents Plateau van Spek (2004,1009) blijkt dat de feitelijke ophoging van de esdekken 
rond de esdorpen later begon dan algemeen werd aangenomen, namelijk tussen de late 
15e eeuw en late 17e eeuw.

Door het opwerpen van het plaggendek is de oude pleistocene ondergrond afgedekt 
en daarmee vaak beschermd tegen recente landbouwkundige verstoringen zoals ploegen. 
Onder de esdekken kunnen daarom belangrijke archeologische sporen zoals relatief gave 
sites uit de steentijd voorkomen (Deeben & Groenewoudt 1999) die rondom de esdekken 
door landbouwactiviteiten zijn vernietigd.

De holocene stuifzanden op de hogere pleistocene gronden zijn voor het overgrote deel 
ontstaan vanaf de Late Middeleeuwen, doordat de mens het beschermende vegetatiedek 
op grote schaal ging verstoren door landbouwactiviteiten, afplaggen van heidegronden 
(potstalbemesting voor de essen) en overbeweiding (Koster 1978). Door de grote schaal 
van de bodemverstoring konden op de zandgronden van hoog Nederland grote zand-
verstuivingen ontstaan, die de omliggende omgeving bedreigden. Op de Veluwe en in 
Noord-Brabant zijn zelfs oude middeleeuwse dorpen overstoven met stuifzand. De grote 
overstuivingsgebieden werden pas in de 19e en 20e eeuw vastgelegd door de aanplant van 
dennenbossen.

Evenals de esdekken hebben de stuifzandgronden de oorspronkelijke pleistocene onder-
grond afgedekt waardoor mogelijk waardevolle steentijdsporen bewaard zijn gebleven. De 
locaties waar de jonge stuifzandgronden en esdekken in hoog Nederland voorkomen zijn 
voor het grootste deel af te leiden van de bodemkaart, schaal 1:50.000. De stuifzanden en 
esdekken worden in de bodemkartering respectievelijk als Duinvaaggronden en Enkeerd-
gronden gekarteerd. In de nieuwe lithostratigra  e van Nederland (De Mulder et al. 2003) 
worden de stuifzanden gerekend tot het Laagpakket van Kootwijk, dat onderdeel is van de 
Formatie van Boxtel (  g. 1).

De grote sturende factor achter de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse kustgebied 
is de holocene zeespiegelstijging geweest. De zeespiegelstijging startte op het einde van 
de laatste ijstijd - het Weichselien - toen grote hoeveelheden water vrijkwamen bij het 
afsmelten van grote delen van het landijs aan de poolkappen. Deze wereldwijde stijging 
van de zeespiegelstand, die het gevolg was van de algemene klimaatsverbetering op aarde 
na de laatste ijstijd, wordt de eustatische zeespiegelstijging genoemd. 

Opvullingen van pingoruïnes

Esdekken

Stuifzanden

HET LANDSCHAP VAN 
LAAG NEDERLAND

[4] Oude bodemkundige benaming. In de nieuwe bodem-
classi  catie worden de gronden gerekend tot de Enkeerd-
gronden.
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Aan het begin van het Holoceen, ca. 11.500 jaar geleden, stond de zeespiegel nog 
zo laag dat grote delen van de Noordzee droog lagen (  g. 6). De kustlijn lag in die tijd 
ten noorden van de Doggerbank en Engeland was nog verbonden met het vasteland van 
Europa. Als gevolg van de zeespiegelstijging overstroomde tussen 11.500 en 9.000 jaar 
geleden het centrale deel van de Noordzee en kwam de toenmalige kustlijn in de buurt van 
de huidige kustlijn te liggen (  g. 6).

In het begin van het Holoceen heeft de mens in het nog droog liggende Noordzeege-
bied gewoond, gejaagd en gevist. Dit blijkt uit de laat-paleolithische (Van Noort & Wouters 
1987) en mesolithische vondsten (Verhart 1995) die uit zee zijn opgevist bij de Doggers-
bank, Bruine Bank en bij de zandwinningen voor de kust ten behoeve van de aanleg van 
de Maasvlakte bij Rotterdam. Het waren in die tijd jagers en verzamelaars die onder meer 
leefden van elanden, wilde zwijnen, edelherten en de visvangst. Met het opdringen van het 
zeewater moest de mens dit leefgebied opgeven en schoof men op naar de aangrenzende 
hoger gelegen pleistocene gronden.

Vanaf ca. 9.000 jaar voor heden werd, als gevolg van de steeds maar stijgende zeespie-
gel, ook het huidige kustgebied van West- en Noord-Nederland door de zee overstroomd. 
De lager gelegen pleistocene dalsystemen in het kustgebied (  g. 7 en 8) veranderden in 
grote mariene getijde-bekkens en het Rijn-Maasdal ontwikkelde zich tot een rivierdelta. 
Tijdens het Holoceen werden deze getijde-bekkensystemen en de Rijn-Maasdelta geleide-
lijk opgevuld met sediment. In de diepste delen van de oude pleistocene rivierdalen kan de 
afdekkende holocene sedimentlaag dikten bereiken van meer dan 20 meter en waar grote 
getijde-geulsystemen zich hebben ingesneden in de pleistocene ondergrond zelfs dikten 
van meer dan 30 meter.

Het getijde-landschap, dat vanaf 9.000 jaar voor heden in laag Nederland ontstond (zie 
paleogeogra  sche kaartreconstructies in  g. 9 t/m 14), bood nieuwe bestaansmogelijkhe-
den voor de mens. Hoge en droge woonlocaties waren in het kustgebied de strandwallen 
en duinen. In de kustdelta van Rijn en Maas waren hoger gelegen gronden voorhanden in 
de vorm van rivierduinen (donken; Louwe Kooijmans 2001a, 2001b). Vanuit deze veilige 
woonplaatsen kon in het getijde-gebied en de moerassen van de kustdelta worden gevist 
en gejaagd. De mens kon zich met boomkano s via de rivier- en getijde-geulstelsels goed 
verplaatsen. Ook werden tijdelijke kampementen van neolithische jagers, vissers en ver-
zamelaars in de kustdelta ingericht, zoals blijkt uit de vondsten die gedaan zijn bij Berg-
schenhoek (Louwe Kooijmans.1987).

In de steentijd werd er in het kustgebied niet alleen gewoond op de relatief hoge 
duingronden, maar ook op de hoog opgeslibde en verlande kreek- en oeverwalsystemen 
in het getijde-gebied. De verlanding van de hoog opgeslibde kreeksystemen wijst op  uc-
tuerende waterstanden. 

In de periode van 1950 tot 1980 gingen aardwetenschappers en archeologen er van uit dat 
het voorkomen van bewoning binnen het getijde-gebied van het kustlandschap gekoppeld 
kon worden aan het optreden van perioden met sterke en minder sterke mariene invloed 
(transgressie- en regressiemodel). Tijdens een transgressie breidde de invloed van de zee 
zich in het kustgebied uit en werden vooral klastische sedimenten (zand en klei) afgezet. 
Tijdens regressies trok de zee zich terug, vielen delen van het getijde-gebied droog en 
ontwikkelden zich in het achterland bodems en veenlagen. Transgressies zouden optreden 
tijdens perioden met een relatief snelle zeespiegelstijging en regressies tijdens perioden 
met een tragere stijging of zelfs een daling van de relatieve zeespiegelstand. De belang-
rijkste sturende factor achter deze supra-regionaal optredende veranderingen zouden 
volgens het transgressie- en regressiemodel de wereldwijd optredende  uctuaties in het 
klimaat zijn. Deze  uctuaties hadden in deze visie een cyclus van ca. 500 tot 600 jaar. 

De archeologen in Nederland gebruikten het model om de verschillende bewonings-
fasen in het kustgebied te verklaren (Van Es 1968; Boersma 1970, 14-15). Tijdens de 
regressiefasen vielen door de relatief lage zeespiegelstand (GHW, gemiddeld hoog water; 
Louwe Kooijmans 1974, 1980) de hoger opgeslibde delen van het zeekleigebied droog en 
waren bewoonbaar. Tijdens de transgressiefasen steeg het zeeniveau snel en raakten deze 
delen van het kustgebied weer overstroomd en onbewoonbaar.

Aan het einde van de jaren 1970 en in de jaren 1980 veranderde geleidelijk het denken 
over de landschapsgenese van de Nederlandse en Belgische kustvlakte. Veel meer belang 
werd gehecht aan lokale factoren die de processen  en daarmee de kustontwikkeling en 
de bewoningsmogelijkheden  binnen een kustregio bepaalden (De Mulder & Bosch 1982; 
Baeteman 1983; Westerhoff et al. 1987). In deze procesbenadering hoeven trans- en 

Transgressie- en 
regressiemodel

Procesbenadering
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regressieve ontwikkelingen in het Nederlandse kustgebied niet overal synchroon te verlo-
pen. Deze nieuwe benadering stelde daarmee ook de veronderstelde koppeling tussen de 
trans- en regressiefasen en de bewoningsfasen in het Nederlandse kustgebied ter discus-
sie. Bij de eersten die publiekelijk duidelijk hun twijfel uitten over het bestaan tussen de 
relatie tussen bewoning en trans- en regressies waren de historici tijdens een colloquium 
over dit thema in 1980 te Gent (Verhulst 1980; Gottschalk 1980; Dekker 1980). 

Opvallend is dat na 1980 deze discussie niet of nauwelijks werd opgepakt in de geo-
logische literatuur over de Nederlandse kustgenese. In de baanbrekende studies over 
de lange termijn ontwikkelingen van de Nederlandse kust (Beets et al. 1992; Van der 
Spek 1994; Beets et al. 1994; Beets & Van der Spek 2000), uitgevoerd in het kader van 
het Kustgenese-project van Rijkswaterstaat, werd niet ingegaan op het thema trans- en 
regressiefasen, wat daarmee impliciet als irrelevant terzijde werd geschoven. Ook binnen 
de nieuwe lithostratigra  e van Nederland (Ebbing et al. 2003; De Mulder et al. 2003) is 

Figuur 6  De holocene verdrinking van 
de Noordzee (naar Beets & Van der Spek 
2000).
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de holocene indeling gebaseerd op trans- en regressiefasen verlaten en wordt de vroegere 
terminologie Calais I t/m IV en Duinkerke 0 t/m IIIb niet meer gehanteerd. De reden 
hiervoor was de vermenging tussen lithostratigra  e (laagindeling op basis van gesteente-
kenmerken) en chronostratigra  e (laagindeling op basis van ouderdom) in de oude inde-
ling, hetgeen volgens de stratigra  sche regels onjuist is (Roeleveld 1974; Hedberg 1976; 
Salvador 1994) en ook tot praktische moeilijkheden leidt in het gebruik.

De koppeling van het voorkomen van trans- en regressies aan zeespiegel  uctuaties 
stuit ook op fysisch-klimatologische en methodologische bezwaren. In recent klimato-
logisch onderzoek rond global warming  wordt veel aandacht besteed aan het verband 
tussen klimaat en zeespiegelstijging. Hieruit blijkt dat wereldwijde schommelingen van het 
gemiddeld zeeniveau op een tijdschaal van enkele honderden jaren tijdens de laatste 3000 

Figuur 7  Hoogteligging van de pleisto-
cene afzettingen in Nederland (top Pleis-
toceen-kaart).
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tot 5000 jaar waarschijnlijk niet groter waren dan 0,3 tot 0,5 meter (Church et al. 2001, 
641). De tijd die nodig is om de zeespiegel met 50 cm te doen stijgen ligt in de orde van 
grootte van 300 jaar (Fairbridge & Jelgersma 1990, 123-124). Door de trage reactiesnel-
heid van het klimaatsysteem (smelten en aangroeien van gletsjers en grote ijskappen) zijn 
zeespiegel  uctuaties van meer dan 50 cm op een tijdschaal van honderden jaren of korter 
zo goed als uitgesloten.

Een zeespiegelreconstructie wordt gemaakt op basis van de interpretatie van een 
aantal zeespiegelgegevens (zeespiegelindicatoren), die meestal van verschillende aard 
zijn en waarvan elk zijn eigen reeks fouten heeft. Dezelfde basisgegevens kunnen dikwijls 
op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Zo geeft Van de Plassche (1986) een 
hypothetisch voorbeeld van het probleem van meerdere interpretatiemogelijkheden bij 

Figuur 8  Reconstructie van de hoogte-
ligging van het pleistocene oppervlak aan 
het begin van het Holoceen (top Pleisto-
ceen-kaart waar de holocene insnijdingen 
zijn weggedacht).
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de reconstructie van een lineaire zeespiegelstijging. Door een verschillende interpretatie 
van de foutenmarges van de zeespiegelindicatoren kan de rechte zeespiegelcurve ook als 
een  uctuerende curve geïnterpreteerd worden. Om de onzekerheid van de zeespiegel-
reconstructie weer te geven is een weergave van de datapunten met daaromheen een 
foutenband vaak een betere voorstelling dan een lijnvormige zeespiegelcurve, die een 
overdreven grote nauwkeurigheid suggereert.

Op basis van het bovenstaande is het waarschijnlijk dat de recent door Behre (2003, 
2004) opgestelde, sterk schommelende curve voor het Gemiddeld Hoog Water (GHW) in 
het Noord-Duitse kustgebied misschien wel een lokale tot regionale betekenis heeft, maar 
geen  uctuaties in het wereldwijde zeeniveau weergeeft. Aanwijzing hiervoor is dat bij-

Figuur 9  Paleogeogra sche recon-
structie van Nederland omstreeks 5.500 
v.Chr.
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voorbeeld tijdens regressiefasen in de Duitse Bocht er transgressieve kustontwikkelingen 
voorkomen in de Nederlandse zeegatsystemen.[5] Behalve zeespiegelschommelingen zijn 
er nog vele andere, lokale tot regionale factoren die de waterstanden, sedimentatie en 
bewoonbaarheid beïnvloeden. Deze worden hieronder besproken.

[5] De regressieve fase 3 van Behre valt samen met de 
transgressieve mariene fase tussen 650  400 jaren v.Chr. 
in het Oer-IJ estuarium (Vos 2000). De regressiefase 5 
in de Duitse Bocht valt in de periode van de grote post-

Romeinse mariene overstroming van Zeeland (verdrinking 
van het veenlandschap na 270 n.Chr.; Vos & Van Heerin-
gen 1997).

Figuur 10  Paleogeogra sche recon-
structie van Nederland omstreeks 3.850 
v.Chr.
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De holocene relatieve zeespiegelstijging is de oorzaak van de mariene verdrinking van 
Nederland en daarmee de sturende factor in de wordingsgeschiedenis van laag Nederland. 
Naast de zeespiegelstijging hebben ook andere factoren de regionale kustontwikkeling in 
de steentijd in sterke mate beïnvloed. Dit zijn onder meer de geometrie (reliëf) van het 
pleistocene oppervlak tijdens het begin van het Holoceen, de sedimentaanvoer ( bronnen 
en putten ), de vergroting van de getijde-amplitude voor de kust tijdens het Holoceen, 
het getijde-volume in de getijde-bekkens en de ligging van de beschermende strandwal-
len (Beets & Van der Spek 2000; Vos & Van Kesteren 2000). Deze factoren bepalen onder 
andere de maximale opslibbingshoogte en de  uctuaties in de maximale hoogwaterstand; 
processen die van cruciaal belang zijn voor de bewonings- en exploitatiemogelijkheden 
van de getijde-gebieden in de kustregio s. 

LANDSCHAPSVORMING 
EN BEWONINGS-

GESCHIEDENIS IN HET 
HOLOCENE KUSTGEBIED
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Onder relatieve zeespiegelbewegingen worden de  uctuaties in de gemiddelde zeespiegel-
stand verstaan die het gevolg zijn van de som van de eustatische zeespiegelbewegingen 
en de regionale bodembewegingen van het aardoppervlak.

In de afgelopen tien jaar is veel nieuwe kennis verkregen over de regionale verschil-
len in de holocene relatieve zeespiegelstijging in de Nederlandse en Belgische kustvlakte. 
Deze verschillen zijn het gevolg van grootschalige en langdurige bewegingen van de aard-

Relatieve 
zeespiegelstijging

Figuur 11 (p. 22)  Paleogeogra sche 
reconstructie van Nederland omstreeks 
2.750 v.Chr.

Figuur 12  Paleogeogra sche recon-
structie van Nederland omstreeks 500 
v.Chr.
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bodem.[6; zie p.26] Aan de hand van holocene zeespiegelgegevens en modelberekeningen kon 
duidelijk worden aangetoond dat het Belgische en Zuidwest-Nederlandse kustgebied aan-
zienlijk minder snel daalde dan West-Nederland, dat op zijn beurt minder snel daalde dan 
Noord-Nederland en het noordelijk deel van het Nederlandse continentaal plat (Denys & 
Baeteman 1995; Kiden et al. 2002). De reconstructies van de holocene zeespiegelstijging 
verschillen onder invloed van de differentiële bodembewegingen zo sterk van plaats tot 
plaats dat elk deelgebied van de kustzone (ruwweg 50 x 50 km) zijn eigen bodembewe-
gingsgeschiedenis heeft en daarmee zijn eigen relatieve zeespiegelcurve. Dit maakt het 
opstellen van een holocene zeespiegelcurve die geldig zou zijn voor het hele Nederlandse 
kustgebied tot een onzinnige opgave.[7]

Figuur 13  Paleogeogra sche recon-
structie van Nederland omstreeks 50 na 
Chr.
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Voor wat betreft de zeespiegelcurves weergegeven in  guur 15 is voor Zuidwest-, 
Midden- en Noord-Nederland rekening gehouden met de regionale verschillen in bodem-
daling. Zo is bijvoorbeeld in de laatste 8.000 jaar de ondergrond onder IJmuiden ongeveer 
2,9 m gedaald ten opzichte van die in Middelburg. Daarvan is ongeveer 2,2 m te wijten 
aan postglaciale isostatische bodemdaling en 0,7 m aan bodemdaling gerelateerd aan 
tektonische oorzaken.

[7] De nauwkeurige zeespiegelcurves van Van de Plas-
sche (1982) en Van de Plassche & Roep (1989) voldoen 
aan de voorwaarde dat ze grotendeels gebaseerd zijn op 
gegevens uit een relatief klein gebied (het West-Neder-
landse kustgebied). Ze gaan evenwel niet verder terug 

dan 7000 jaar geleden. De zeespiegelcurve van Jelgersma 
1979 gaat veel verder terug in de tijd, maar is voor het 
deel vóór ca. 7000-8000 jaar geleden gebaseerd op gege-
vens uit de Noordzee, die niet representatief zijn voor het 
Nederlandse kustgebied.

Figuur 14  Paleogeogra sche recon-
structie van Nederland omstreeks 800 
na Chr.
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Tijdens de holocene zeespiegelstijging werd het pleistocene oppervlak niet onmiddellijk 
door kustafzettingen bedekt. Op de meeste plaatsen ontwikkelde zich op het pleistocene 
oppervlak aan de rand van het kustgebied eerst nog veen. Omdat dit veen nu onder-
aan het pakket holocene kustafzettingen ligt, wordt het basisveen genoemd. Veen kan 
zich alleen maar ontwikkelen wanneer de opstapeling van plantenresten sneller gaat dan 
afbraak ervan. In onze streken vindt in de praktijk veenvorming plaats wanneer het water-
peil minstens gedurende een belangrijk deel van het jaar aan of boven het maaiveld staat, 
waardoor de afbraak van plantenresten sterk wordt vertraagd. Hoewel het basisveen in de 
ondergrond van de Nederlandse kustvlakte bijna overal een vergelijkbare samenstelling 
en dikte heeft, is deze laag niet gelijktijdig gevormd. De diepste delen zijn veel ouder dan 
de hoger gelegen delen; het basisveen vormt een zogenaamde diachrone laag.[8]

In de kustgebieden met een relatief groot pleistoceen reliëf begint de basisveenvor-
ming in het algemeen rond gemiddeld hoog water (Jelgersma 1961; Roeleveld 1974; Van 
de Plassche 1982; Kiden 1995). Door de relatie tussen zeespiegelstand en basisveenvor-
ming is het basisveen een belangrijke informatiebron in het onderzoek aan de holocene 
zeespiegelstijging. Door het basisveen te dateren is het immers mogelijk inzicht te krijgen 
in het zeepeil ten tijde van de vorming van het veen op die plaats. Door veenmonsters te 
dateren die gevormd werden op verschillende diepten op het pleistoceen oppervlak, werd 
een gra  ek verkregen van de holocene zeespiegelstijging.[9]

Vooral tijdens de eerste helft van het Holoceen waren langs de randen van de hogere 
pleistocene gronden de omstandigheden voor de veenontwikkeling op vele plaatsen erg 
gunstig. Hier ontstond namelijk door de snel stijgende zeespiegel een natte zone met 
slechte afwatering, waar sterke grondwaterkwel aan het maaiveld kwam en de oppervlak-
kige afvoer belemmerd werd. Deze veenontwikkeling gebeurde echter niet rechtstreeks 
onder invloed van de stijgende zeespiegel, maar indirect, doordat deze de afwatering in 
de randzone van de kustvlakte bemoeilijkte. Dit veen is dan ook meestal beginnen te 
groeien  in zuivere zoetwateromstandigheden. Onder invloed van lokale omstandigheden 
kon zich ook basisveen vormen dat geen directe relatie had met de holocene zeespiegel-
stijging, maar er ettelijke meters boven kon liggen. Dit gebeurde in de volgende delen van 
het kustgebied:

1.  Gesloten depressies met een lokale hangwaterspiegel. In deze depressies kon 
zich meters boven de toenmalige zeespiegelstand veen vormen.

2.  Gebieden met een sterke grondwaterkwel op een zwak hellend pleistoceen opper-
vlak. Ook in deze gebieden kon de veenvorming boven de toenmalige zeespiegel-
stand plaatsvinden (het grondwater-gradiënt effect; Van de Plassche 1982).

3.  Rivierdal van Rijn, Maas en Schelde. Deze regionale veengroei heeft een vaste 
relatie met het toenmalige verhang van de rivier naar de zee toe, het zogenoemde 
rivier-gradiënt effect (Van de Plassche 1982; Van Dijk et al. 1991; Berendsen & 
Stouthamer 2001).

Basisveengroei onder 
directe en indirecte 

invloed van de 
zeespiegelstijging

[6; zie p. 24] De grootschalige en langdurige bodembe-
wegingen zijn - afhankelijk van hun oorzaak en tijdschaal 
- op te delen in twee types:

1. Lange-termijn tektoniek-gerelateerde bodembewegin-
gen. Deze hebben rechtstreeks of onrechtstreeks te 
maken met de grote krachten die opgewekt worden 
door de zeer langzame horizontale en verticale stro-
mingen van materiaal in de taai-vloeibare aardmantel 
onder de aardkorst, die o.a. ook verantwoordelijk zijn 
voor het verschuiven van de grote tektonische platen 
waaruit de aardkorst bestaat. Deze krachten veroor-
zaken ophef  ng of daling van het aardoppervlak over 
uitgestrekte gebieden. Bijkomende bodemdaling wordt 
veroorzaakt door het gewicht van dikke sedimentpak-
ketten, afgezet in de dalende gebieden, en door de 
compactie van afzettingen op grote diepte. De resulte-
rende bodembewegingen werken over zeer lange tijds-
perioden van miljoenen tot tientallen miljoenen jaren. 
Voorbeelden zijn de bodemdaling van het Noordzee-
bekken en het omhoogkomen van de Ardennen en de 
Eifel. Deze bewegingen zijn erg traag (~ 0,1 tot 0,2 m 
per 1000 jaar) en op de tijdschaal van het Holoceen bij 
benadering constant.

2. Postglaciale glacio- en hydro-isostatische bodembe-
wegingen. Deze ontstaan als gevolg van het gewicht 
waarmee dikke pakketten landijs of diepe waterlagen 
op de aarde drukken, zoals de grote ijskap van Scan-
dinavië tijdens de laatste ijstijd (zie o.a. Lambeck et al. 
1998). Hierdoor werd de aardkorst ter plaatse inge-
drukt. Het taai-vloeibare mantelmateriaal onder de 
aardkorst stroomde langzaam weg naar het gebied 

buiten de ijskap, waar ook Nederland ligt. Daar kwam 
de aardkorst omhoog. Bij het afsmelten van de ijskap 
gebeurde het omgekeerde: Scandinavië kwam weer 
omhoog terwijl Nederland wegzakte. Deze postgla-
ciale glacio-isostatische bodembewegingen gingen 
snel tijdens het afsmelten (voor Nederland tot enkele 
meters per 1000 jaar) en vertraagden daarna. Omdat 
het mantelmateriaal zeer langzaam stroomt, is er een 
vertraagde reactie op het afsmelten van het landijs. 
Hoewel het ijs al sinds 8.000 jaar geleden verdwenen 
is gaan deze bodembewegingen nu nog door: Scan-
dinavië stijgt nog steeds, terwijl Nederland daalt ten 
opzichte van meer zuidelijk gelegen gebieden. Door 
het afsmelten van de grote landijskappen liep de 
Noordzee vol. Het extra gewicht van deze waterlaag 
drukte de aardkorst eveneens naar beneden. Het 
effect van deze hydro-isostatische bodembewegingen 
is kleiner dan dat van de glacio-isostatische bewegin-
gen. Ook dit type bodemdaling gaat nu nog door, zij 
het in afnemende mate.

[8] Een diachrone laageenheid is een lithostratigra  sche 
eenheid, waarvan de basis op verschillende plaatsen niet 
gelijktijdig gevormd is.

[9] Het idee dat de basisveenvorming te relateren was aan 
de zeespiegelstijging werd voor het eerst systematisch 
toegepast in het klassieke werk van Jelgersma (1961), 
waarmee ze de basis legde van het moderne geologische 
zeespiegelonderzoek.
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De stijging van de zeespiegel en de daaraan gekoppelde stijging van het grondwater in 
een gebied had grote consequenties voor de bewoning en het menselijk handelen. Vanaf 
het moment dat het grondwater tot aan maaiveld gestegen was en zich (basis)veen begon 
te vormen, werd het gebied ongeschikt voor permanente bewoning. Tot de overvening 
zijn in de eerste helft van het Holoceen grote delen van het pleistocene bodemoppervlak 
bewoonbaar geweest, die thans zijn afgedekt door kustsedimenten. 

Doordat de relatieve zeespiegelstijging regionaal verschillend is, is de tijd-diepte rela-
tie van de bewoonbaarheid van het pleistocene oppervlak in het Nederlandse kustgebied 
ook verschillend. De relatie tussen de bewoonbaarheid van het pleistocene oppervlak en 
overvening (onder directe invloed van de zeespiegelstijging) in de verschillende kustre-
gio s is af te leiden uit de regionale zeespiegelcurves (  g. 15). Zo vond rond 6.000 v.Chr., 
in het Laat-Mesolithicum, de veenontwikkeling onder directe invloed van de zeespiegelstij-
ging in Zuidwest-Nederland plaats op een diepte van ca. 11 meter, in Midden-Nederland op 
een diepte van ca. 14 meter en in Noord-Nederland op een diepte van ca. 17 meter. 

Het basisveen dat niet ontwikkeld is onder directe invloed van de zeespiegelstijging, 
maar gevormd is in lokale depressies of onder invloed van het grondwater-gradiënt effect 
of het rivier-gradiënt effect, heeft geen tijd-diepterelatie met de regionale zeespiegel-
curves uit  g. 15. De veenvorming die onafhankelijk is van de zeespiegelstijging begint 
eerder dan op basis van de tijd-diepte positie in de curve te verwachten is. Om de archeo-
logische verwachtingswaarde van een gebied te bepalen is het daarom van groot belang 

Basisveenvorming en 
bewoning

Figuur 15Figuur 15  Holocene zeespiegelcurves voor verschillende plaatsen langs de   Holocene zeespiegelcurves voor verschillende plaatsen langs de   Holocene zeespiegelcurves voor verschillende plaatsen langs de 
Nederlandse kust, berekend aan de hand van de verschillen in isostatische en Nederlandse kust, berekend aan de hand van de verschillen in isostatische en Nederlandse kust, berekend aan de hand van de verschillen in isostatische en 
tektoniek-gerelateerde bodembewegingen tussen deze locaties. Voor een ver-tektoniek-gerelateerde bodembewegingen tussen deze locaties. Voor een ver-tektoniek-gerelateerde bodembewegingen tussen deze locaties. Voor een ver-
gelijking met vroeger zeespiegelonderzoek werd de zeespiegelcurve van Van de gelijking met vroeger zeespiegelonderzoek werd de zeespiegelcurve van Van de gelijking met vroeger zeespiegelonderzoek werd de zeespiegelcurve van Van de 
Plassche (1982) in gecalibreerde Plassche (1982) in gecalibreerde Plassche (1982) in gecalibreerde 1414C-jaren weergegeven.C-jaren weergegeven.C-jaren weergegeven.
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om vast te stellen of het basisveen gevormd is onder directe invloed of indirecte invloed 
van de regionale zeespiegelstijging. Voor deze vaststelling is het noodzakelijk dat er in het 
gebied voldoende basisveendateringen voorhanden zijn. Een reconstructie van de grond-
waterstandstijging tijdens de steentijd zoals die is uitgevoerd bij het geoarcheologisch 
onderzoek nabij Almere en in de Noordoostpolder (Makaske et al. 2002) is echter in vele 
gebieden in Nederland niet voorhanden. Om die reden is de reconstructie van de over-
veningsgeschiedenis van het Nederlandse kustgebied in grote delen van het kustgebied 
nog onzeker en daar moet bij de archeologische interpretatie  van de paleogeogra  sche 
kaartserie (  g. 9 t/m 14) terdege rekening mee worden gehouden. De weergegeven veen-
verbreidingen op deze kaarten hebben namelijke een grote foutenmarge. De landelijke 
paleogeogra  sche kaarten mogen om die reden ook niet voor lokale archeologische stud-
ies gebruikt worden.

Naast de relatieve zeespiegelstijging is de holocene wordingsgeschiedenis van Neder-
land in sterke mate bepaald door de vorm van de dalsystemen die zich aan het einde 
van het Pleistoceen hadden gevormd. Via deze dalsystemen drong de zee het eerst het 
Nederlandse kustgebied binnen en in deze laag gelegen gebieden vormden zich de vroeg 
holocene getijde-bekkens en estuaria. Tussen de vroeg holocene getijde-bekkens lagen 
vooruitgeschoven landtongen ( pleistocene koppen ) die zich lange tijd in het Holoceen 
wisten te handhaven. Pas in de tweede helft van het Holoceen zijn de pleistocene koppen 
voor het grootste deel door de kusterosie opgeruimd. Door de opvulling van de getijde-
bekkens en de erosie van de vooruit gestoken pleistocene gronden ontstond in de loop 
van het Holoceen een steeds rechtere kustlijn in West- en Noord-Nederland. De concave 
vorm van de West-Nederlandse kustlijn getuigt ervan dat de voormalige hoge pleistocene 
gronden voor Texel (Texels Hoog) en die voor de kust van Vlaanderen nog steeds niet 
geheel genivelleerd zijn.

Op grond van de geometrie van het pleistocene oppervlak aan het begin van het Holo-
ceen kunnen de volgende kustregio s onderscheiden worden (  g. 8 en 16):

- Het Noord-Nederlandse kustgebied. Deze regio omvat het kustgebied gelegen 
tussen het Texels Hoog en de rivier de Eems. Binnen dit gebied kunnen op basis 
van de pleistocene morfologie in de ondergrond vier dalsystemen/getijde-bek-
kens herkend worden, namelijk van west naar oost: het Boorne-bekken, Hunze-
bekken, Fivel-bekken en het Eems-Dollard-bekken (  g. 16). Met uitzondering 
van de Eems monden er in deze getijde-bekkens geen grote rivieren uit.

- Het Oer-IJssel/Vechtdal-bekken. Deze regio omvat het gebied in Flevoland en 
centraal Noord-Holland waar in de ondergrond het grote pleistocene dalsysteem 
van de Overijsselse Vecht en de Oer-IJssel voorkomt. 

- De Rijn/Maasdelta. Deze regio omvat het pleistocene rivierdal van de Rijn en 
Maas dat zich bevindt in de ondergrond van Utrecht en Zuid-Holland en dat gedu-
rende het Holoceen is opgevuld met mariene en  uviatiele sedimenten. 

- Het Schelde-bekken. Deze regio omvat het gebied van Zeeland en de Zuid-Hol-
landse eilanden, waar in de ondergrond een bekken voorkomt waarin de rivier de 
Schelde uitmondde.

Alle kustregio s kennen hun eigen geologische geschiedenis. Dankzij de geologische 
oppervlaktekartering van Nederland (schaal 1:50.000) is de wordingsgeschiedenis van 
deze kustregio s in hoofdlijnen bekend (  g. 9 t/m 14).[10]

Na de mariene verdrinking van de oude pleistocene dalsystemen, vormden de nieuw ont-
stane getijde-bekkens grote sedimentputten  waarnaar grote hoeveelheden sediment 
werden gevoerd door getijstromen, golfwerking en rivieren. De belangrijke externe sedi-
mentbronnen waren:

- De pleistocene koppen . De in zee uitstekende hoge pleistocene landtongen van 
Vlaanderen, het Texels Hoog, de uitloper van het Drents Plateau en het Hoog 
van Winsum (Groningen) zijn gedurende het Holoceen grote sedimentbronnen 

Geometrie van het 
pleistocene oppervlak

[10] In de jaren 1950 tot en met 1990 is de ondiepe 
ondergrond van Nederland gekarteerd door de voorma-
lige Rijks Geologische Dienst (vanaf 1997 opgegaan in 
het Nederlands Instituut voor Geowetenschappen TNO). 
Het gehele kustgebied is tijdens de geologische opper-
vlaktekartering opgenomen (booronderzoek). Van onge-
veer 50% van het kustgebied zijn geologische kaartbladen 
1:50.000 verschenen. Met de overgang naar TNO is de 

1:50.000 kartering (2D) gestopt en overgegaan naar een 
grootschaliger ruimtelijke kartering van de Nederlandse 
ondergrond (3D); de zogenaamde Landelijke Kartering 
van Nederland (LKN; Van Gessel 2004). De diktekaart van 
de afzettingen uit het Saalien en jongere perioden (  g. 
7a) en het geologisch dwarspro  el (  g. 7b) zijn samenge-
steld op basis van dit ruimtelijk model.

Sedimentbronnen
en -putten
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geweest. Door getijde- en golfwerking werden deze koppen in de loop van het 
Holoceen geërodeerd en werd het materiaal door getijstromen naar de bekkens 
gevoerd. 

- De ondiepe zeebodem. Ondiepe Noordzeebodemafzettingen werden door golf-
werking naar de kust gebracht ( dwarstransport ). Een deel van dit sediment 
werd via de getijstromen naar de getijde-bekkens getransporteerd. Een ander 
deel van het sediment werd gebruikt voor de opbouw van de strandwallen (golf-
werking en wind) voor de kust. 

- De grote rivieren. De grote rivieren Rijn en Maas brachten zand en klei mee dat 
in de kustdelta werd afgezet. Vergeleken met de hoeveelheid sediment uit het 
Noordzeegebied (koppen en zeebodem) is het aandeel sediment van de rivieren 
gering, ca. 10 tot 11% (Beets et al. 2000).

Een sedimentbron  van lokale herkomst vormde het veen. Uit de paleogeogra  sche 
reconstructies (  g. 9 t/m 14) is af te leiden dat de veengebieden een groot onderdeel 
vormden van het kustlandschap. Venen bestaan  naast plantenmateriaal  voor een 
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groot deel uit water. De veenvolumes in de kustzone zijn daardoor zeer kwetsbaar. Bij een 
sterke ontwatering klonk het veen in en daalde het bodemoppervlak aanzienlijk. Indien 
het veen erodeerde door veranderingen in het kust- of rivierpatroon, verdween het geëro-
deerde veen voor het overgrote deel uit het systeem, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
zand, dat na erosie van de ene plaats naar de andere plaats in het getijde-systeem werd 
vervoerd. 

Het getijvolume van een getijde-bekken is de hoeveelheid water die tijdens eb en vloed in 
en uit het bekken stroomt. Het getijvolume is afhankelijk van de grootte van het getijde-
gebied (kombergingsgebied) en de getijslag (amplitude) in het bekken. Er bestaat een 
lineaire relatie tussen de grootte van het getijvolume en de grootte van de getijde-geulen 
( natte doorsnede  = oppervlak van het waterdeel in een geuldoorsnede). Dit houdt in 
dat wanneer het getijvolume van een bekken toeneemt, ook de geulen navenant groter 
worden en omgekeerd hetzelfde; als het getijvolume kleiner wordt, dan worden ook de 
getijde-geulen kleiner (slibben dicht).

De getijslag, die de grootte van het getijde-volume in een getijde-bekken mede bepaalt, 
is het verschil (range) tussen het hoogwater en laagwater niveau. De getijslag voor de 
Nederlandse kust is niet gelijk. Bij Vlissingen bedraagt de getijslag ca. 3,5 meter, ter 
hoogte van IJmuiden is de getijslag minder dan 2 meter en in noordelijke richting neemt 
de getijslag weer toe naar ruim 2 meter bij de Duitse grens (  g. 17a). De verschillen in de 
getijslag voor de Nederlandse kust hangen samen met de ligging van de kustlocaties ten 
opzichte van de twee am  dromische punten  waar de binnenkomende getijgolf vanuit de 
Atlantische oceaan omheen draait (tegen de wijzers van de klok in) en van de vorm van 
de kustlijn. Eén am  dromisch punt ligt tussen West-Nederland en Norfolk, het andere ligt 
noordelijk van Nederland en westelijk van Denemarken (  g. 17b). 

Fig 17abc

Plaatsen langs de Nederlandse kustlijn

G
et

ijs
la

g 
(in

 m
)

Schiermonnikoog

Petten
IJmuiden

Scheveningen

Vlissingen

1

2

3

4
2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

C 20 C 15 C 10 C 05 C 01

ge
tij

sl
ag

 (
in

 m
)

Simulatie
berekening op

C01
C05
C10
C15
C20

gemiddeld
zeeniveau (in m)

   0
  -5
-10
-15
-20

tijd in 14C jaren
voor heden

heden
5000
6500
7200
7500

a
c

b

Noordzee

binnenkomende getijgolf vanuit de Atlantische Oceaan
getijlijnen

amfidromisch punt

Getijdevolume en 
getijslag



31De steentijd van Nederland

De getijslag voor de Nederlandse kust is in het verleden ook niet constant geweest. 
Aan het begin van het Holoceen was de getijslag voor de kust geringer, minder dan 1 
meter (Hulsen 1994; Van der Molen & De Swart 2001). Dit hangt samen met de in die 
tijd nog ondiepe Noordzee waardoor de binnenkomende getijgolf sterk werd geremd door 
bodemweerstand. In de loop van het Holoceen nemen de waterdiepten in de Noordzee toe 
en neemt ook de getijslag voor de Nederlandse kust toe (  g. 17c). De grootte van de toe-
name was niet voor alle kustlocaties gelijk. Deze hing af van de positie van de kustlocaties 
ten opzichte van de am  dromische punten in de Noordzee. 

De grootte van het getijvolume in de getijde-bekkens hing dus af van de omvang van het 
kombergingsgebied en de getijslag. Als gevolg van de relatief snelle zeespiegelstijging in 
het begin van het Holoceen nam het kombergingsgebied van de getijde-bekkens in het 
Nederlandse kustgebied sterk toe. Doordat de getijslag aan het begin van het Holoceen 
(Boreaal/Atlanticum) nog gering was (< 1 meter;  g. 17c) ontwikkelden zich in de over-
stroomde gebieden getijde-lagunes. De afzettingen die in deze lagunes werden gevormd, 
behoren tot de Laag van Velsen.

Als gevolg van de doorgaande zeespiegelstijging in het Atlanticum en de toename 
van de getijslag voor de Nederlandse kust nam de getijde-werking in de bekkens toe, 
werd het getijvolume groter, en daaraan gekoppeld werden de getijde-geulen groter. In 
deze periode werden in het Nederlandse kustgebied op grote schaal getijde-afzettingen 
gevormd, afzettingen die gerekend worden tot het Laagpakket van Wormer (voorheen de 
Afzettingen van Calais ).

Rond 4.500  4.000 v.Chr. vond er een belangrijke kentering in de kustontwikkeling 
van Nederland plaats. Vanaf die tijd nam de relatieve zeespiegelstijging geleidelijk af. Het 
gevolg van de afnemende zeespiegelstijging was dat de ophoging van de bekkens door 
opslibbing groter werd dan de stijging van de zeespiegel. Dit hield in dat de getijde-bek-
kens geleidelijk gingen verlanden en ondieper werden. Door de verlanding werden de 
getijvolumes kleiner, met als gevolg dat ook de getijde-geulen ondieper werden. Door de 
verondieping van de geulen kon tijdens storm het zeewater minder makkelijk de getijde-
bekkens ingestuwd worden door de sterk toegenomen bodemweerstand. Dit had weer tot 
gevolg dat het maximale stormvloed niveau (Extreem Hoog Water; EHW) in de bekkens 
omlaag ging. Bij een doorgaand verlandingsproces neemt ook de grootte van de getijslag 
af omdat de getijstromen bij eb en vloed minder eenvoudig in en uit kunnen stromen. 
Een verkleining van de getijslag in de bekkens hield in dat de hoogte van het GHW-niveau 
afnam en het GLW-niveau steeg. 

Het verlandingsproces - dat zich de  nitief doorzette tot in het Subboreaal - had ook 
tot gevolg dat de zeegaten voor de kust kleiner werden en dat de strandwallen zich zowel 
lateraal ten koste van de zeegaten als zeewaarts gingen uitbreiden. In West-Nederland 
leidde dit proces tot de vorming van een gesloten kustlijn, alleen waar de grote rivieren in 
zee uitmondden bleven de openingen in de kustwal bestaan. 

De voorwaarde voor permanente menselijke bewoning in de kustgebieden tijdens de pre-
historie was dat dit gebied het gehele jaar droog lag. De strandwallen en kustduinen vol-
deden aan deze voorwaarde en deze gebieden zijn tijdens de steentijd bewoond geweest. 
De oudste bewoningsresten die op de strandwal/duinafzettingen van West-Nederland zijn 
aangetroffen dateren uit het Midden-Neolithicum (Koot & Van der Have 2001). Dat er geen 
oudere mesolithische bewoning is gevonden hangt samen met de landinwaartse migratie 
van de strandwalcomplexen aan het begin van het Holoceen. Bij het migratieproces  dat 
het gevolg was van de snelle zeespiegelstijging aan het begin van het Holoceen - werden 
de oude strandwallen, met bewoningsresten, volledig opgeruimd. In de periode tussen 
4.500 en 3.500 v.Chr. stopte de landinwaartse verplaatsing van de strandwallen als gevolg 
van de afnemende zeespiegelstijging. Vanaf die tijd begonnen de strandwallen zich in 
zeewaartse richting uit te breiden en werden de oudere strandwallen afgeschermd tegen 
kusterosie. De oudst bewaarde strandwallen van Nederland liggen ten oosten van Den 
Haag zoals Ypenburg (Koot & Van der Have 2001) en Harnaschpolder (Deunhouwer 2002), 
daar zijn ook de oudste archeologische resten op de strandwalkopjes aangetroffen.

De getijde-gebieden, die tijdens vloed (wadplaten en slikken) of tijdens springtij en 
storm (kwelders) onderlopen, voldoen niet aan de voorwaarde voor bewoning. Wel kunnen 
kweldergebieden in principe bewoond worden indien door de mens vluchtheuvels (terpen 
of wierden) worden opgeworpen waardoor zij zich kunnen beveiligen tegen stormvloeden. 

Kustvormende processen 
en bewoningsmogelijk-
heden

Figuur 17a  Getijslag voor de Neder-
landse kust.

Figuur 17b  Ligging van de am dromi-
sche punten, de getijlijnen en de voort-
plantingsrichting van de getijgolf in de 
zuidelijke Noordzee. Am dromische 
punten zijn de knooppunten waar de 
binnenkomende getijgolf omheen draait. 
Op die knooppunten bestaat haast geen 
verschil in waterhoogte. De getijlijnen zijn 
getrokken op die punten waar op het-
zelfde tijdstip hoogwater wordt bereikt 
(Burgers & Hisgen 1996).

Figuur 17c  Verandering van de getijslag 
voor de Zeeuwse kust in de loop van het 
Holoceen.
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Uit de steentijd zijn echter geen terpophogingen bekend. Pas vanaf de Vroege IJzertijd 
gaat men in de Noord-Nederlandse kweldergebieden op grote schaal van deze beveili-
gingsmethode gebruik maken.

De bewoningssporen die onder meer zijn teruggevonden bij Swifterbant (Hacquebord 
1976) en Vlaardingen (Van Beek 1990) tonen aan dat de getijde-gebieden in het West-
Nederlandse kustgebied tijdens het Neolithicum toch bewoonbaar geweest zijn. In een 
voorgaande paragraaf is beschreven dat in het Vroeg-Neolithicum de diverse getijde-bek-
kens in West-Nederland begonnen te verlanden als gevolg van de geleidelijke vertraging 
van de relatieve zeespiegelstijging. Hierdoor werden de getijvolumes en getijde-geulen van 
de getijde-bekkens kleiner en als gevolg daarvan werden de getijde-bekkens door strand-
walcomplexen meer afgeschermd van de open zee. Deze ontwikkeling leidde ertoe dat de 
maximale waterstanden EHW en GHW daalden en dat de hoogst opgeslibde delen van het 
getijde-gebied (kwelders) de  nitief droogvielen en permanent bewoonbaar werden. In  g. 
18 is schematisch het proces weergegeven van een verlaging van de EHW- en GHW-stand 
in een getijde-bekken dat afgesloten raakt van de open kust door strandwalvorming. De 
EHW- en GHW-standen daalden ondanks een geleidelijke doorgaande stijging van het 
gemiddelde zeespiegelniveau. 

Het doorgaande verlandingsproces maakte de bewoning in een volgende tijdperiode 
ook weer onmogelijk. Door de dichtslibbing van de geulen in het achterland verslechterde 
de natuurlijke afwatering van het drooggevallen getijde-gebied. Hierdoor begon het lokale 
grondwaterniveau te stijgen. De stijging van het grondwaterniveau was ongunstig voor 
de bewoning en leidde tot de uitbreiding van de kustvenen, dit ten koste van het getijde-
gebied. Door dit overveningsproces was de steentijdmens gedwongen het eerder perma-
nent drooggevallen gebied na verloop van tijd weer te verlaten.

Samengevat kan gesteld worden dat in de kustafzettingen die dateren uit het Mesolithicum 
geen bewoningsresten uit de steentijd te verwachten zijn. De hoger liggende strandwal-
len uit die tijd zijn opgeruimd door de kusterosie en de achterliggende getijde-gebieden 
(waarvan de afzettingen wel grotendeels bewaard zijn gebleven) waren ongunstige loca-
ties voor permanente bewoning door de frequente overspoeling. Tijdens het Neolithicum 
verlandden de getijde-bekkens van West-Nederland en breidden de strandwallen zich in 
zeewaartse richting uit. Bewoningsresten uit het Neolithicum zijn dus te verwachten in de 
oudst bewaard gebleven strandwallen (Laagpakket van Zandvoort) en op de top van de 
getijde-afzettingen (Laagpakket van Wormer).

De verlanding (droogvalling en bewoning) en de daaropvolgende overvening is niet 
overal in de West-Nederlandse kustvlakte gelijktijdig verlopen. In de Flevopolders vallen 
reeds delen van het (zoetwater) getijde-gebied permanent droog rond 4.000 v.Chr. (Hac-
quebord 1976), in Zeeland en de Rijn-Maasmond trad de verlanding en droogvalling van 
het getijde-gebied rond 3.400-3.000 v. Chr. op (Vos & Van Heeringen 1997) en in West 
Friesland vanaf 2.900 v. Chr. (De Mulder & Bosch 1982). Verschillen in de regionale kust-
ontwikkeling waren hiervoor verantwoordelijk.

In West-Nederland zijn bewoningssporen beneden de top van het Laagpakket van Wormer 
dus niet te verwachten, maar dat wil niet zeggen dat er binnen het Laagpakket van 
Wormer geen archeologische resten kunnen voorkomen. De mens heeft de getijde-gebie-
den gebruikt als jacht- en visgebieden en de getijde-geulen als vaarroutes. Daarom is 
het voorkomen van resten zoals gezonken kano s, pijlpunten en seizoenskampementen in 
deze afzettingen zeker niet uit te sluiten. Echter de kans om deze resten te vinden is klein, 
temeer daar deze afzettingen in het algemeen op grotere diepte in de West-Nederlandse 
kustvlakte voorkomen. 

In tegenstelling tot West-Nederland is de Noord-Nederlandse kustlijn nooit geheel 
afgesloten geweest door een rij van strandwallen. Het bleef gedurende het hele Holoceen 
een open kust met grote zeegaten en waddeneilanden. Er zijn drie oorzaken te noemen 
waardoor de kust van Noord-Nederland open is gebleven:

- De bodem van Noord-Nederland daalde sterker dan die in Midden- en Zuidwest-
Nederland. Bij sterker dalende bekkens is meer sediment nodig om ze op te 
vullen dan bij minder snel dalende bekkens van gelijke omvang.

- De dominante westelijke windrichting zorgde voor een groter golfgedreven zand-
transport naar de West-Nederlandse kust (dwars op dominante windrichting) dan 
naar de Noord-Nederlandse kust (parallel aan de dominante windrichting).

- In West-Nederland was het sedimentaanbod vanuit de grote rivieren groter dan 
in Noord-Nederland.
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Het gevolg van de open Noord-Nederlandse kust was dat de getijde-bekkens gedu-
rende het hele Holoceen onder sterke invloed van stormvloeden en getij-werking bleven 
bestaan. Net als binnen de afzettingen van het Laagpakket van Wormer kunnen in principe 
ook bewoningsresten uit de steentijd in de Noord-Nederlandse kustafzettingen voorkomen 
omdat de mens de oude getijde-gebieden gebruikt kan hebben als jacht- en visgebieden. 
Dat deze steentijdresten tot nu toe nooit zijn gevonden hangt samen met de lage trefkans 
om deze sporen te vinden. Het gaat vermoedelijk om relatief weinig resten in een groot 
verspreidingsgebied, resten die thans op een relatief grote diepte gelegen zijn.

Het rivierdal van de Rijn en Maas, dat 11.500 jaar geleden nog niet opgevuld was met 
Holocene sedimenten (  g. 8), is ontstaan tijdens het Saalien. Als gevolg van de landijs-
bedekking van Noord- en Midden-Nederland konden de rivieren Rijn en Maas niet meer in 
noordwestelijke richting afwateren en werden zij in een westelijke loop gedwongen.

Tijdens het Weichselien vormden zich in het Rijn-Maasdal, onder invloed van de peri-
glaciale condities brede vlechtende rivierstelsels. Mede als gevolg van de schaarse vege-
tatie en de permanent bevroren ondergrond wisselden de rivierdebieten sterk en was de 
toevoer van sediment onregelmatig. Daardoor werden de watervoerende beddingen snel 
opgevuld met zand en grind en verlegden deze beddingen zich snel. Deze rivierafzettingen 
worden gerekend tot de Formatie van Kreftenheye.

Tijdens het Laat-Glaciaal en het begin van het Holoceen veranderde het karakter van 
het riviersysteem. Meanderende rivieren (met minder snel wisselende debieten) sneden 
zich in in de riviervlakte (Berendsen & Stouthamer 2001). Als gevolg hiervan ontwikkelde 
zich een serie meanderende stroomgordels die alleen tijdens hoogwater buiten hun oevers 
traden. In de komgebieden van deze overstromingsvlakte werd een vrij zandige kleilaag 
afgezet. Dit is de Laag van Wijchen (vroeger ook wel Hoch  utlehm genoemd), die deel 
uitmaakt van de Formatie van Kreftenheye (De Mulder et al. 2003). Ook vormden zich 
in deze periode duinen in de riviervlakte. Vanuit de rivierbeddingen, die bij lage water-
standen droogvielen, werd zand opgeblazen en dit zand werd vastgelegd op plaatsen met 
vegetatie (Kasse et al. 1995). Op deze wijze ontstonden er langs de oevers van de stroom-
gordels rivierduinen (donken). Deze duinafzettingen worden gerekend tot het Laagpakket 
van Delwijnen, dat deel uitmaakt van de Formatie van Boxtel (De Mulder et al. 2003).

Tijdens het Vroeg-Holoceen bleven de meanderende stroomgordels bestaan, al ver-
anderden zij wel van positie door laterale migratie van de rivierlopen. De laat-glaciale en 
vroeg-holocene stroomgordelafzettingen zijn echter vaak moeilijk van elkaar te scheiden, 
wat problemen oplevert bij de kartering van deze afzettingen (Berendsen et al. 1994).
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Rond 9.000 voor heden (Berendsen & Stouthamer 2001) veranderde het karakter van 
het riviersysteem weer sterk. Onder invloed van de stijgende zeespiegel vulde het wes-
telijk deel van het Rijn-Maasdal zich op met holocene rivierdelta-afzettingen. Binnen de 
zich voortdurend ophogende en in oostelijke richting opschuivende rivierdelta ontstonden 
talrijke nieuwe stroomgordels. Deze stroomgordels vertakten zich vele malen en kwamen 
elders weer bij elkaar. Een dergelijk onderling verbonden rivierpatroon in een riviervlakte 
wordt ook wel een anastomoserend riviersysteem genoemd (Berendsen & Stouthamer 
2001). Een stroomgordel van dit riviersysteem bestond uit een rivierbedding met aan 
weerszijde een oeverwal. De oeverwal ontstond tijdens hoge waterstanden, wanneer de 
rivier buiten zijn oevers trad en langs zijn oevers het grofste sediment (zand en silt) depo-
neerde. Op grotere afstand van de rivier, in de komgebieden, nam de stroomsnelheid sterk 
af en daar konden door de geringe turbulentie de  jnere kleideeltjes bezinken (de kom-
kleien). Op grotere afstand van de stroomgordels ontwikkelden zich in deze komgebieden 
broekbossen en daar vormden zich (kleiïge) broekvenen. Deze broekbossen besloegen 
grote delen van de rivierdelta. Het lithologische verschil binnen de rivierkomafzettingen 
(klei/veen) houdt ook een formatiegrens in: de klastische rivierafzettingen van Rijn en 
Maas (zanden en kleien) worden gerekend tot de Formatie van Echteld en de broekvenen 
tot de Formatie van Nieuwkoop (De Mulder et al. 2003).

Nadat een nieuwe rivierloop zijn oeverwallen had opgebouwd brak de rivier tijdens 
hoge waterstanden plaatselijk door de oeverwal heen en op die plaatsen werden in het 
komgebied relatief grove afzettingen neergelegd. Deze doorbraakafzettingen worden cre-
vasse-afzettingen genoemd. Hoge rivierwaterstanden konden worden veroorzaakt door 
grote toevoer van smelt- en/of regenwater, opeenhoping van drij  js of drijfhout of door 
beverdammen. Wanneer het rivierwater weer was gezakt na de crevassedoorbraak, ging 
de crevassegeul als afwateringsgeul van het komgebied fungeren. Ook was het mogelijk 
dat na een crevassedoorbraak, de crevassegeul zich aansloot bij een andere hoofdgeul 
en daarna de nieuwe hoofdgeul werd. Een dergelijke stroomgordelverlegging wordt een 
avulsie genoemd. Deze rivierverleggingen werden in de Rijn-Maas delta beïnvloed door de 
grootte en snelheid van lokale differentiële bodemdalingen (Cohen 2003). De verschillen 
in bodemdaling kunnen veroorzaakt worden door tektonische bodembewegingen (positie 
ten opzichte van de grote breuksystemen in de ondergrond) en door zakking. In de venige 
komgebieden kon aanzienlijke zakking plaatsvinden indien de venen in de komgebieden 
overdekt werden door bijvoorbeeld crevasse-afzettingen. Door het gewicht van de boven-
liggende afzettingen zakte het waterrijke veen ineen (zetting) en ontstond er een laagte. 
Als gevolg van de doorgaande sedimentatie in deze laagte werd het zettingsproces verder 
versterkt. Dit proces wordt ook wel autocompaction genoemd (Allen 1999). 

Nadat een stroomgordel zich bovenstrooms had verlegd, vielen de benedenstrooms 
gelegen hogere gronden (oeverwallen en crevassen) van de verlaten stroomgordel vaak 
voor een langere periode droog en slibde de oude rivierloop geleidelijk dicht (restgeulvul-
ling). Wanneer rivierafzettingen gedurende een langere periode droogvielen, vormde zich 
onder invloed van bodemvormende processen een vegetatiehorizont of laklaag. Binnen de 
rivierafzettingen zijn deze bodemlagen veelal te herkenen aan hun donkergrijze kleur.

Tot aan de bedijkingen van de riviervlakte in de Middeleeuwen vonden er in de Rijn-
Maasdelta voortdurend rivierverleggingen plaats. Voor een gedetailleerd beeld wordt ver-
wezen naar de kaartreconstructies van Berendsen & Stouthamer (2001). De landelijke 
paleogeogra  sche kaarten van de  guren 9 t/m 14 geven slechts een grootschalige weer-
gave van deze veranderingen. 

Vanaf het begin van de vorming van de Rijn-Maasdelta heeft de mens in dit gebied geleefd. 
De hooggelegen rivierduinen vormden goede woonplaatsen en de rivierlopen vormden 
goede vaarwegen/verbindingsroutes om in de delta te jagen en te vissen. Het kampe-
ment uit het Vroeg-Neolithicum (ca. 4.300 v. Chr.) dat bij Bergschenhoek in de komaf-
zettingen van de rivierdelta gevonden is (Bloemers et al. 1981), toont dit aan. Ook de 
verlande stroomgordelsystemen (inclusief crevassen) vormden goede vestigingsplaatsen 
voor de mens. Uit de steentijd zijn vooral laat-neolithische vondsten op de oude stroom-
gordelgronden bekend. Ook in de oudere steentijd zijn de verlande stroomgordelsystemen 
bewoond geweest, echter door de diepe ligging ten opzichte van maaiveld is de kans klei-
ner om ze te vinden.
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In de  guren 9 tot en met 14 is de holocene ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse 
kustgebieden in kaart gebracht. De paleogeogra  sche reconstructies zijn vervaardigd voor 
de Nationale Onderzoeksagenda voor de Archeologie (NOA). De kaartreconstructies zijn 
gebaseerd op de meest recente karteergegevens van Nederland en zijn om die reden 
gedetailleerder dan de bestaande kaarten van Zagwijn (1986) en De Mulder et al. (2003). 
Met name de vernieuwde kaarten van de bovenkant van de Pleistocene afzetting in Neder-
land (  g. 7 en 8) vormden een belangrijke nieuwe bron voor de vernieuwde paleogeogra-
 sche reconstructie.

De kaartbeelden geven  op landelijke schaal  een beeld van de langlopende kust-
ontwikkeling en de overvening van het pleistocene achterland. Met nadruk wordt gesteld 
dat het landelijke paleogeogra  sche kaarten zijn die vervaardigd zijn op een kaartschaal 
1:500.000. Deze kaartschaal staat een (archeologisch) gebruik op een regionaal of lokaal 
niveau niet toe. 

De in dit boek gepresenteerde nieuwe paleogeogra  sche kaarten van Nederland zullen 
op korte termijn binnen het kader van de NOA aangevuld en verbeterd worden. Zo zijn 
bijvoorbeeld in de kaartbeelden van de  guren 9 t/m 14 alleen de actieve stroomgordels 
weergegeven. In de nieuwe serie kaarten zullen ook de verlande stroomgordels  op lan-
delijke schaal  in kaart gebracht worden. In totaal zullen in de nieuwe serie tien kaarten 
verschijnen. In een begeleidende publicatie zullen de NOA-kaarten verantwoord en toe-
gelicht worden.
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DE ARCHEOZOOLOGIE VAN DE STEENTIJD

Roel C.G.M. Lauwerier
Thijs van Kolfschoten
Loes H. van Wijngaarden-Bakker

DIERLIJKE RESTEN 
EN ARCHEOLOGISCHE 
VRAAGSTELLINGEN

De mens is een levend wezen, hij leeft in de levende natuur, maakt er gebruik van, en 
verandert haar. Omgekeerd wordt de mens door de natuur mentaal, fysiek, sociaal en eco-
nomisch beïnvloed. Dat geldt voor de mens van 2000 - al zal het soms wat moeite kosten 
om bijvoorbeeld een stad als onderdeel van een natuurlijk systeem te zien - en dat geldt 
voor de mens in het verleden. Kortom, de mens maakt deel uit van een ecosysteem (o.a. 
Groenman-van Waateringe 1988).

Dit levend element van de mens en van zijn omgeving zorgt er voor dat een deel van 
het archeologisch materiaal dat als spoor van het verleden is achtergebleven, organisch 
van aard is, en dat verschijnselen en processen die wij bestuderen (deels) biologisch van 
aard zijn. Dat is dan ook de reden dat biologische wetenschappen een belangrijke rol 
spelen in archeologisch onderzoek en om die reden analyseert bijvoorbeeld de archeo-
zo loog dierlijke resten. Maar, om in te zoomen op het onderwerp van dit hoofdstuk, de  
archeozo loog of zo archeoloog is in de botten die hij bestudeert op zich niet geïnteres-
seerd. Het gaat hem om het menselijk denken en doen dat mogelijk uit dit materiaal is te 
lezen. Het zo logische materiaal wordt bestudeerd als het spoor van menselijk gedrag met 
het doel dit gedrag te reconstrueren en te begrijpen.

Om bij te dragen aan het inzicht in de aard van de bewoning, de bewoners en hun 
activiteiten, en het ecosysteem waarvan zij deel uitmaakten, kan vanuit de archeozo lo-
gie voor de vele vragen die er op dit gebied liggen een reeks deelvraagstellingen worden 
geformuleerd. Om een idee te geven om wat voor soort vragen dit gaat, zijn ze hieronder 
weergegeven, gegroepeerd rond enkele algemenere kennisthema s:

Paleogeogra e
 Waaruit bestond de wilde fauna van het gebied?
 Welke jachtzoogdieren kwamen voor en welke vogels?
 Wat had de kust, het brakwatergebied en het zoete water te bieden aan schelp-

dieren, vis en zeezoogdieren?
 Wat zegt deze samenstelling van de fauna over het lokale milieu en de verschil-

lende landschapselementen?
 Welke mogelijkheden boden de verschillende onderdelen van het landschap aan 

de mens, bijvoorbeeld voor het uitoefenen van akkerbouw en veeteelt?

Nederzettingen
 Wat zegt de soortsamenstelling en de elementverdeling over de mogelijk resi-

dentiële of tijdelijke aard van de nederzettingen? 
 Was er seizoensbewoning? 
 Waren de nederzettingen gespecialiseerd, bijvoorbeeld gericht op visvangst of 

jacht? 
 Was er differentiatie van activiteiten binnen de nederzettingen en zijn die activi-

teitsgebieden aan te wijzen?
 Is er, uitgaande van activiteiten, sprake van hiërarchie tussen de nederzettin-

gen?

Grafvelden
 Welke informatie leveren menselijke resten over de lokale demogra  e? 

Economie en landgebruik
 Welke rol speelden jacht, visvangst en het verzamelen van dierlijke producten in 

de lokale (voedsel)economie? 
 Wat was het belang van landbouw en in het bijzonder de veeteelt? 
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 Wat betekent dit voor het gebruik van het landschap en welke invloed had dit 
gebruik op het landschap? 

 Welke andere grondstoffen leverden jacht en veeteelt op en hoe werden die ver-
werkt tot welke producten?

 Was er uitwisseling van producten met groepen buiten de nederzetting of buiten 
het nederzettingssysteem?

Locatiekeuze
 In welke mate en op welke manier is de keuze van de locatie van nederzettingen 

en landbouwgronden te verklaren uit de mogelijkheden voor visserij, jacht en 
veeteelt?

Sociaal-politieke organisatie
 Welke conclusies zijn op grond van de uitkomsten van de voorgaande items te 

trekken over het niveau van sociale organisatie? 
 En wat over regionale demogra  e? 

Religie en cultus
 Hoe zag het begrafenisritueel er uit? 
 Speelden dieren of dierlijke producten een rol in religie en cultus en wat was hun 

betekenis daarin?

Processen
 Welke conclusies zijn op grond van de uitkomsten van de voorgaande items te 

trekken over processen als continuïteit/discontinuïteit en interactie en accultura-
tie?

Naast het beantwoorden van deze archeologische vragen, worden uitkomsten van 
archeozo logisch onderzoek van onder andere de steentijd tegenwoordig ook toegepast 
bij natuurbeheer. Voorbeelden zijn de discussies rond de (mogelijke) herinvoering van de 
wolf en de lynx op de Veluwe en van de bever en de zeearend in het rivierengebied (o.a. 
Clason 1987). Een andere toepassing is het creëren van referentiebeelden uit het verleden 
om als model te kunnen dienen voor de inrichting van de huidige natuurgebieden. Een 
voorbeeld hiervan zijn de publicaties van Vera (1997) en Vera & Buissink (2001). Zich 
mede baserend op archeozo logische en archeobotanische gegevens ontwikkelde Vera 
reconstructies van landschappen uit het verleden om ze te kunnen gebruiken als referen-
tiebeeld. Over de juistheid hiervan is echter veel discussie (o.a. Zeiler & Kooistra 1998).

In het hier gepresenteerde overzicht van de archeozo logie van de steentijd beperken 
we ons tot de archeologische onderwerpen. Bij de bespreking van de fauna uit het Meso-
lithicum en het Neolithicum komt een aantal van de bovengenoemde vragen aan bod. De 
accenten die daarbij gelegd zijn verschillen van periode tot periode, maar tezamen geven 
ze een goede indruk van de mogelijkheden van archeozo logisch onderzoek van het Meso- 
en Neolithicum. Bij het onderzoek van de paleolithische fauna s liggen de accenten vaak 
anders. 

Het onderzoek van de paleolithische fauna wordt in de meeste gevallen uitgevoerd door 
zoogdierpaleontologen met een geologische/biologische opleiding en het onderzoek is 
dientengevolge vaak minder archeozo logisch georiënteerd. Bij het paleolithische fauna 
onderzoek gaat het om vragen over de ouderdom van de archeologische vondsten, de 
klimatologische omstandigheden waarin de paleolithische mens heeft geleefd en de paleo-
lithische menukaart . Om deze vragen te kunnen beantwoorden wordt, waar mogelijk, een 
breed scala van faunaresten onderzocht: schelpen, vissen, reptielen, am  bieën, vogels 
en alle tijdens het Paleolithicum voorkomende zoogdierresten zoals mammoeten, neus-
hoorns, woelmuizen en slaapmuizen. Met het onderzoek worden niet alleen archeologi-
sche vragen beantwoord maar wordt ook een bijdrage geleverd aan het meer algemene 
onderzoek naar de klimatologische, botanische en zo logische veranderingen tijdens het 
Kwartair. 

Kwartaire afzettingen zijn in de Nederlandse ondergrond rijk vertegenwoordigd en dat 
verklaart mede het feit dat Nederlandse onderzoekers een vooraanstaande rol hebben 
gespeeld in het onderzoek van het Pleistoceen en het Holoceen. Met name in de eerste 
helft van de twintigste eeuw waren het zoogdierpaleontologen zoals L.M.R. Rutten (Rutten 
1909), J.J.A. Bernsen (Bernsen 1930) en A. Schreuder (Schreuder 1943) die in belangrijke 

PALEOLITHICUM
Inleiding
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mate hebben bijgedragen aan onze kennis van met name de vroeg-pleistocene fauna; zij 
onderzochten o.a. fossielen afkomstig uit Tegelen, de Oosterschelde en uit verschillende 
(diepe) boringen. Mede op basis van de faunagegevens kon de Nederlandse stratigra-
 sche indeling van het Kwartair over een groot gebied worden gecorreleerd met locale 
onderverdelingen van het Pleistoceen. De Nederlandse vroeg-pleistocene fauna s spelen 
daardoor een rol in de discussies over de datering van de vroeg-pleistocene sporen van 
menselijke bewoning die in Zuid-Europa (Spanje, Italië) worden aangetroffen. Europa ten 
noorden van de Alpen en de Pyreneeën wordt pas in het Midden-Pleistoceen, tijdens het 
jongste deel van het Cromerien bevolkt (Roebroeks & Van Kolfschoten 1994, 1995). Uit 
opgravingen in Engeland, Duitsland en Frankrijk weten we dat de bewoningsgeschiede-
nis van Noordwest-Europa, en dus ook van Nederland, terug gaat tot ongeveer 500.000 
jaar geleden. Van de allervroegste bewoning hebben we in Nederland tot nu toe echter 
weinig tot geen onomstreden en goed gedateerde vondsten. De Nederlandse paleolitische 
record (met artefacten uit o.a. de stuwwallen bij Rhenen en uit terrasafzettingen bij Maas-
tricht) begint, qua ouderdom, in de tweede helft van het Midden-Pleistoceen (350.000 tot 
125.000 jaar geleden). 

De archeologische vondsten uit de stuwwallen bij Rhenen (Stapert 1981) en de groeve 
Maastricht-Belvédère (Roebroeks 1985) werden vergezeld door tientallen tot honderden 
pleistocene zoogdierfossielen (Van Kolfschoten 1981, 1984, 1993a). Door deze vondsten 
kreeg het zoogdierpaleontologisch onderzoek van het Nederlands pleistocene faunama-
teriaal in de tachtiger jaren van de vorige eeuw een nieuwe impuls. In het kader van het 
paleolithisch onderzoek is veel nieuw materiaal verzameld (o.a. in Neede, Maastricht-
Belvédère, Wageningen-Fransche Kamp, Rhenen) (Van Kolfschoten 1990). Ook werden 
de oude  particuliere en museale collecties geïnventariseerd. De gegevens leveren, in 
combinatie met de data uit de ons omringende landen, een goed beeld op van de faunasa-
menstelling gedurende de tweede helft van het Midden-Pleistoceen (350.000 tot 125.000 
jaar geleden). Onder invloed van de klimatologische  uctuaties traden er enorme veran-
deringen op in de fauna door het (lokaal) uitsterven van soorten, door (im)migratie en 
door evolutionaire aanpassingen van bepaalde soorten (Van Kolfschoten & Vervoort-Kerk-
hoff 1993). Met name woelmuizen laten een snelle evolutie zien; de kroon van de kiezen 
wordt hoger, een ontwikkeling die gezien wordt als een aanpassing aan de toenemende 
slijtage van het gebit door de opkomst van meer steppeachtige vegetatie in de koudere 
perioden.

Hoe de fauna reageert tijdens een klimaatcyclus, tijdens de overgang van een koude, 
glaciale periode naar een warme, interglaciale fase, is af te lezen uit de zoogdierresten die 
zijn verzameld in de groeve Maastricht-Belvédère (tabel 1) (Van Kolfschoten 1985, 1988, 
1989, 1990, 1993b). De glaciale fauna wordt gekenmerkt door het voorkomen van de wol-
harige mammoet, de wolharige neushoorn en halsbandlemmingen, dieren die aan de kou 
van de IJstijden zijn aangepast. De glaciale fase wordt gevolgd door een periode waarin 
het warm en droog is. De vegetatie werd gedomineerd door steppen, de fauna door steppe 
bewoners zoals de steppeneushoorn, maar ook, zoals blijkt uit fossielen die zijn gevon-
den in de groeve Maastricht-Belvédère,  uithazen, grondeekhoorns en verwanten van de 
korenwolf. Het continentale (koude en daarop volgende warme) klimaat werd regelmatig 
afgewisseld met perioden waarin de Atlantische Oceaan invloedrijk was. Perioden waarin 
bossen het landschap domineerden en waarin bosolifanten, nijlpaarden, verschillende 
soorten herten en slaapmuizen en de moerasschildpad leefden. Tijdens zo n bosrijke peri-
ode (ongeveer 250.000 jaar geleden) leefde de mens in het zuiden van ons land, zo blijkt 
uit de grote aantallen midden-paleolithische vondsten uit de groeve Maastricht-Belvédère. 
Tussen de artefacten zijn, vaak slecht geconserveerde, botresten gevonden van onder 
andere herten, neushoorns, beren en olifanten en gebruikssporen analyse toonde aan dat 
een deel van de artefacten gebruikt is voor het snijden van een dikke huid (Roebroeks et 
al. 1986). Een deel van de fauna zal als voedselbron gediend hebben.

In de groeve Maastricht-Belvédère is een tweede, jongere periode met menselijke 
bewoning aangetoond. De vondstlaag stamt uit een koude, glaciale periode uit het Vroeg-
Weichselien. Naast midden-paleolithische artefacten zijn er in het vondstniveau fauna-
resten aangetroffen van onder andere de sneeuwuil, de halsbandlemming, de mammoet 
en de wolharige neushoorn (Van Kolfschoten 1985). De zoogdierfossielen zijn sterk (che-
misch) verweerd en een directe relatie met de paleolithische mens, op basis van bijvoor-
beeld snijsporen, is niet aangetoond. Van vindplaatsen uit de ons omringende landen 

De paleolithische 
zoogdierfauna
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weten we echter dat die relatie wel bestond; dat de paleolithische mens voor een deel 
afhankelijk was van dierlijk voedsel en jaagde op met name de grote grazers zoals paar-
den en rendieren.

Vondsten zoals uit de groeve Maastricht-Belvédère zijn in Nederland zeldzaam. Er is 
nog een aantal laat-paleolithische dierresten gevonden in een archeologische context, zoals 
tijdens de opgraving van de Federmesser-nederzetting Dichteren, waar in het nederzet-

 Fauna assemblages

Soort  1 2 2a 3a 3b 3c 3 4 5 

 Erinaceus cf. davidi - - - - - - - + - 

Mol Talpa europaeus - - - - - - + + - 

Bosspitsmuis Sorex araneus - - - - - - + + - 

Dwergspitsmuis Sorex minutus - - - - - - - + - 

Waterspitsmuis Neomys fodiens - - ? - - - + + - 

 Crocidura sp. - - - - - - - + - 

Spitsmuis Soricidas indet. - - - - - + - - - 

Steppefluithaas Ochotona pusilla - - - - + - + - - 

Tuinslaapmuis, Eikelmuis Eliomys quercinus - - - - - - - + - 

 Spermophilus undulatus - - ? ? ? - ? - ? 

 Sicista subtilus - - - - + - - - - 

 Cricetus cr. praeglacialis - - - - ? - + - - 

Trekhamster Cricetulus migratorius - - - - - - - - +

Toendralemming Lemmus lemmus - - + + + - - - -

Gekraagde lemming Dicrostonyx torquatus - - - - - - - - +

 Clethrionomys sp. - - + - + - - - -

Rosse Woelmuis Clethrionomys glareolus - - - - - - + + -

Waterrat Arvicola sp. - - + - - - - - -

Woelrat, noordelijke waterrat Arvicola terrestris ssp. A - - - + + - + + -

Woelrat, noordelijke waterrat Arvicola terrestris ssp. B - - - - - - - - +

Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus - - - - - - - ? -

 Microtus gregalis - - - + + - + - +

Noordse wolemuis Microtus oeconomus - - - - + - - + +

Aardmuis Microtus agrestis - - - - - - - + -

Veldmuis Microtus arvalis - - + + + - - - -

Veld-/ aardmuis Microtus arvalis en/of Microtus agrestis - - - - - - + + -

Bosmuis Apodemus sylvaticus - - - - - - + + -

 Apodemus maastrichtiensis - - - - - - + + -

Beer Ursus sp. - - - - - - - + -

Wezel Mustela nivalis - - - ? - - - + -

Bosolifant Elephas (P.) antiquus + - - - - - - + -

Wolharige mammoet Mammuthus primigenius - + - - - ? - - +

Paard Equus sp. (robuust type) - + - - - - - + +

Steppeneushoorn Dicerorhinus hemitoechus - - - - - + - + -

Wolharige neushoorn Coelodonta antiquitatis - + ? - - - - - +

Edelhert Cervus elaphus - + - - - - - + +

Reuzenhert Megaloceros giganteus - - - - - - - + -

Rendier Rangifer tarandus - - - - - - - - +

Hertachtigen Cervidae indet. (groot hert) - - - - - - - - +

Ree Capreolus capreolus - - - - - - - + -

Oeros/ bizon Bos primigenius / Bison priscus - - - - - - - + +

Tabel 1  Paleolithische fauna-assembla-
ges uit de groeve Maastricht-Belvedérè.

+: determinatie zeker
?: determinatie onzeker (cf.).



43De steentijd van Nederland

tingsafval resten van vissen (snoek, karperachtige en forelachtige) en zoogdieren (haas, 
paard, eland en mogelijk wild zwijn) zijn aangetroffen (Johansen et al. 2000). In Milheeze 
(Federmesser-cultuur) is een kaakfragment van een snoek gevonden (Rensink et al. 1996) 
en in Eersel-Panberg (Ahrensburg-cultuur) zijn overblijfselen van een rietgans of kolgans 
en een ree ontdekt (Deeben et al. 2000). De laat-paleolithische fauna informatie is echter 
beperkt. Desondanks herbergt Nederland een schat aan gegevens, die echter moeilijk 
bereikbaar is. Op veel plaatsen, onder andere langs de grote rivieren, waar zand en grind 
gewonnen wordt, kunnen artefacten en faunaresten worden verzameld. Ook bij de aanleg 
van tunnels, zoals de Sophiatunnel en de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal, kwamen 
paleolithische resten naar boven (Van Kolfschoten 2003a, 2003b, 2003c). De context van 
de vondsten is echter verstoord en de wetenschappelijke waarde van de duizenden arte-
facten en fossielen is derhalve gereduceerd. Artefacten tonen de aanwezigheid van de 
mens aan en de fossielen bieden informatie over de fauna en de woonomgeving van de 
paleolithische mens. De vondsten laten zien dat de fauna in Nederland kort geleden dra-
matisch veranderd is. Grote grazers, die miljoenen jaren het beeld bepaald hadden, zoals 
de wolharige mammoet, de verschillende soorten neushoorns, reuzenherten en bisons 
en de daarbij behorende grote roofdieren zoals hyena s en leeuwen verdwenen aan het 
eind van het Paleolithicum voorgoed van het toneel. De klimatologische veranderingen 
tijdens het Laat-Weichselien (en mogelijk ook, zij het in geringe mate, de opkomst van de 
moderne mens) werden deze dieren fataal. Een sterk uitgedund scala aan soorten bleef 
achter; de fauna zoals we die uit het Mesolithicum kennen.

Tot enkele jaren geleden was er geen directe informatie bekend over de fauna tijdens de 
periode van het Mesolithicum in Nederland. Archeologen namen aan dat, naar analogie 
van andere mesolithische opgravingen in Noordwest-Europa, ook hier een grote verschei-
denheid aan zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en am  bieën aanwezig was. Deze bio-
diversiteit zou jagers/vissers/verzamelaars de mogelijkheid geven een breed-spectrum 
economie uit te oefenen gebaseerd op jacht op grof wild en klein wild, naast vogelvangst 
en visserij en het verzamelen van allerlei knollen, noten, vruchten en andere plantaardige 
producten. Nogmaals, concrete gegevens hiervoor ontbraken ten enen male. 

De opgravingen in 1997/98 van de vindplaatsen Polderweg en De Bruin in Hardinx-
veld-Giessendam langs de geplande Betuweroute, hebben hierin in één klap verande-
ring gebracht. Door de zorgvuldige opgravingsmethode en het zeven van grote aantallen 
grondmonsters beschikken we nu een over een gezamenlijk gegevensbestand van meer 
dan 150.000 laat-mesolithische dierenresten (Van Wijngaarden-Bakker et al. 2001; Bee-
renhout 2001a; Oversteegen et al. 2001; Beerenhout 2001b). Hiervan waren op soort 
determineerbaar ruim 7.800 zoogdierresten, 27.000 visresten en 1.100 vogelresten (tabel 
2 - 4).

Beide vindplaatsen waren gelegen in het lage waterrijke deel van Nederland, zodat 
we nu goed geïnformeerd zijn over de laat-mesolithische fauna van een basiskamp in een 
typisch wetland landschap. In de tabellen zijn ook de gegevens van de vroeg-neolithische 
fase 3 van De Bruin opgenomen; ze illustreren goed de introductie van huisdieren in het 
begin van het Neolithicum.

Van de hoge gronden is veel minder bekend. De vroeg-mesolithische vindplaats Zut-
phen leverde slechts 28 determineerbare zoogdierresten op (Groenewoudt et al. 2001) en 
het laat-mesolithische jacht- en slachtkamp in Jardinga (Friesland) zo n 62 fragmenten 
oerrund en één fragment edelhert (Prummel et al. 2002). Uit het bovenstaande blijkt dat 
de vier mesolithische vindplaatsen niet alleen verschillen in grootte en datering, maar ook 
in omringend landschap en functie.

Laat-mesolithische bewoning in Hardinxveld-Giessendam vond plaats op twee beboste 
donken of rivierduinen in een laag gelegen moerasgebied dat werd doorsneden door 
geulen en stromen. Het is niet verwonderlijk dat otters en bevers de voornaamste prooi-
dieren vormden van de jagers/verzamelaars. Bevers zijn sinds het midden van de 19e

eeuw in Nederland uitgestorven, voornamelijk als gevolg van overbejaging. Sinds 1988 is 
een aantal bevers uitgezet in de Biesbosch en de Gelderse Poort. Na wat aanloopproble-
men lijkt de soort zich nu goed te handhaven. Een volwassen bever kan wel 35 kg wegen 
en vormt dus een  inke voedselbron. Daarnaast is de vacht vooral in de winter van zeer 
goede kwaliteit. 

De pels van de otter is het hele jaar van goede kwaliteit en volkomen waterdicht met 
zo n 25.000 haartjes per vierkante cm. Otters zijn aanzienlijk kleiner dan bevers, de man-
netjes wegen ten hoogste twaalf kilo. Tot het begin van de 20e eeuw kwam de otter in alle 

MESOLITHICUM
Inleiding

Dieren, jacht en visserij
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zoetwatergebieden van Nederland voor. Rietlanden, moerassen en geulen met schoon, 
visrijk water vormen het ideale leefgebied van otters. In 1983 is de laatste otter in Neder-
land gesignaleerd. Belangrijkste oorzaak van uitsterven is waterverontreiniging. In 2002 
is weer een aantal otters uitgezet in Noordwest-Overijssel.

Naast otter en bever werd gejaagd op edelhert en wild zwijn. De edelherten zullen 
vooral de moerassen en geuldalen opgezocht hebben, terwijl de wilde zwijnen als alles-
eters meer gebonden waren aan bossen boven op de donken, waar ze in de herfst vooral 
eikels als hun  favoriete voedsel vonden. Op de beboste donken leefden nog enkele andere 
pelsdiersoorten, zoals de boommarter, de bunzing en de wilde kat. Een opvallende afwe-
zige is de bruine beer. Eland en ree waren slechts sporadisch aanwezig.

De waterrijke wildernis was natuurlijk rijk aan vissen. Het water was zuurstof- en voed-
selrijk en langs de oevers bevond zich een dichte begroeiïng die beschutting gaf aan jonge 
vissen. Voor snoek, baars en karperachtigen (zoals blankvoorn, rietvoorn, blei en brasem) 
was dit een uitstekend leefgebied. Uit de vondsten blijkt dat de snoeken wel een lengte 
van 1,20 meter konden bereiken (Beerenhout 2001a). Veel zeldzamer waren meerval en 
steur. Opvallende afwezigen zijn paling, zalm en forel. Zalm en forel zijn zogenaamde 
anadrome soorten, dat wil zeggen dat ze een sterk seizoensgebonden trekgedrag verto-
nen waarbij ze naar de bovenloop van rivieren trekken om daar te paaien. Hun afwezigheid 
in Hardinxveld kan een biologische oorzaak hebben: misschien viel de bewoning van de 
donken niet samen met het trekseizoen van deze vissen. 

  Pol Pol Bru Pol Pol Bru Bru

Soort periode fase 0 fase 1 fase 1 fase 1/2 fase 2 fase 2 fase 3 Totaal

Mol - Talpa europea - 33 - 1 - 1 - 35

Vos - Vulpes vulpes - - - - - - 1 1

Bunzing - Mustela puterius - - 1 1 - 1 - 3

Boommarter - Martes martes 1 23 - - 1 22 1 48

Otter - Lutra lutra 18 1159 44 121 26 451 118 1937

Marterachtige - Mustilidae 1 13 - 1 - 9 - 24

Wilde kat - Felis silvestris - 24 22 2 - 19 7 74

Gewone zeehond - Phoca vitulina - 1 1 - - 6 - 8

Grijze zeehond - Halichoerus grypus - 3 2 - - 7 1 13

Wild zwijn - Sus scrofa 5 977 101 63 10 65 5 1226

Wild zwijn/varken - Sus scrofa/domesticus   23   136 53 212

Edelhert - Cervus elaphus 3 334 20 15 15 109 36 532

Eland - Alces alces - 3 1 - - 12 3 19

Eland/edelhert 2 72 8 5 - 71 19 177

Ree - Capreolus capreolus - 15 1 1 - 17 4 38

Oerrund - Bos primigenius - 9 1 1 - 8 2 21

Oerrund/rund - Bos primigenius/taurus - - - - - 2 7 9

Eekhoorn - Sciurus vulgaris - - - - - - 1 1

Bever - Castor fiber 15 1174 107 144 194 808 294 2736

Woelrat - Arvicola terrestris - 69 1 - - 4 1 75

Woelmuis - Microtus sp. - 4 1 - - - - 5

Bosmuis - Apodemus sylvaticus - 2 - - - - - 2

Hond - Canis familiaris 1 312 15 23 - 26 28 405

Varken - Sus domesticus - - - - - 1 3 4

Rund - Bos taurus - - - - - - 15 15

Schaap - Ovis aries - - - - - - 2 2

Geit - Capra hircus - - - - - 1 1 2

Schaap/geit - Ovis aries/Capra hircus - - - - - 1 8 9

Totaal 46 4227 349 378 246 1777 610 7633 Tabel 2  Mesolithicum. Aantallen zoog-
dierresten per fase in Polderweg en De 
Bruin.
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Ook voor watervogels was het gebied rond de donken aantrekkelijk. Wilde eenden, 
duikeenden zoals de grote zaagbek, ganzen en zwanen kwamen hier overwinteren (Van 
Wijngaarden-Bakker 2002). Veel vogels die nu zeldzaam zijn in Nederland zoals de pur-
perreiger, de waterral, de roerdomp en de zeearend foerageerden in de moerassen. Een 
klein aantal van de gejaagde vogels wijst op jacht in drogere (bos)gebieden: havik, oehoe, 
specht en lijster. Het moeras was tevens het leefgebied van de moerasschildpad en de 

  Pol Pol Bru Pol Pol Bru Bru 

Soort periode fase 0 fase 1 fase 1 fase 1/2 fase 2 fase 2 fase 3 Totaal

Roodkeelduiker - Gavia stellata - 9 1 - 1 1 - 12

Dodaars - Tachybaptus ruficollis - 5 - - - - - 5

Aalscholver - Phalacrocorax carbo 1 10 - - - 7 - 18

Blauwe reiger - Adrea cineria - 8 - - - 6 - 14

Purperreiger - Ardea purpurea - - - - 1 1 1 3

Roerdomp - Botaurus stellaris - 7 - - - 1 - 8

Reigerachtige - Ardea sp. - 1 - - 1 5 - 7

Knobbelzwaan- Cygnus olor - 10 3 1 2 29 1 46

Kleine zwaan - Cygnus bewickii - 2 - - - - - 2

Wilde zwaan - Cygnus cygnus - 2 - - - 2 - 4

Zwaan - Cygnus sp. 1 27 7 1 1 29 1 67

Grauwe gans - Anser anser - 6 2 2 1 8 - 19

Rietgans - Anser fabalis - 4 - - - 2 - 6

Gans - Anser sp. 2 34 5 5 2 25 3 76

Smient - Anas penelope - 2 2 2 2 7 4 19

Wintertaling - Anas crecca - 4 - 3 - 1 1 9

Winter-/zomertaling - A.crecca/querquedula - 5 - - - 1 1 7

Wilde eend - Anas platyrhynchos 1 165 4 21 12 120 41 364

Tafeleend - Aythya ferina - - - - - 1 - 1

Kuifeend - Aythya fuligula - - 1 - - - - 1

Duikeend - Aythya sp. 1 41 1 3 - 34 10 90

Grote zaagbek - Mergus merganser - 25 - - 3 2 1 31

Brilduiker - Bucephala clangula - 3 - 1 - 2 - 6

Eend - Anas sp. - 54 1 21 1 63 36 176

Eendachtige - Anatinae - 36 2 7 9 23 23 100

Havik - Accipiter gentilis - - - - - 1 - 1

Sperwer - Accipiter nisus - 3 - - - - - 3

Buizerd - Buteo buteo - 3 - - - - - 3

Zeearend - Hallaeëtus albicilla 1 30 - 1 1 9 2 44

Roofvogel - Accipitridae - 2 - - - - - 2

Waterral - 1 - - - 5 - 6

Waterhoen - Gallinula chloropus - 7 - - - 3 1 11

Klein waterhoen - Porzana parva - - - - - 3 - 3

Meerkoet - Fulica atra - 9 1 1 - - - 11

Ralachtige - 2 - - - 4 - 6

Kraanvogel - Grus grus - 1 - - - - - 1

Plevier - Charadrius sp. - 1 - - - - - 1

Houtsnip - Scolopax rusticola - 1 - - - - - 1

Oehoe - Bubo bubo - 1 - - - 5 3 9

Grote bonte specht - Dendrocopos major - 3 - - - - - 3

Lijsterachtige - Turdus ap. - 4 - - - - 1 5

Rietgors - Emberiza schoeniclus - 2 - - - - - 2

Totaal 7 530 30 69 37 400 130 1203

Tabel 3  Mesolithicum. Aantallen vogel-
resten per fase in Polderweg en De 
Bruin.
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ringslang. De moerasschildpad vormt een directe aanwijzing dat de temperatuur hier 
indertijd hoger was dan vandaag (Van Wijngaarden-Bakker 1996). Van de ringslang zijn 
behalve delen van de wervelkolom ook eieren aangetroffen (Van Wijngaarden-Bakker & 
Troostheide 2003). 

Rest een diersoort die de prehistorische jagers vergezelde op hun tochten, de hond. 
Honden zijn de oudste huisdieren van de wereld. Er zijn aanwijzingen dat wolven al aan 
het eind van de laatste ijstijd (ca. 12.000 jaar geleden) werden gedomesticeerd (Benecke 
1994). Hun gebruik als hulp bij de jacht ligt voor de hand. De honden van vindplaats 
Hardinxveld stonden vrij hoog op de poten en dat moet in de waterrijke omgeving zeker 
een voordeel zijn geweest. De hond nam in de samenleving een belangrijke plaats in, zo 
belangrijk dat ze net als mensen na hun dood begraven werden. In Polderweg fase 1 is 
zo n hondengraf opgegraven. Er is daar ook een aantal botjes van hondenpuppies aange-
troffen. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn voor een selectie bij het fokken. 

Bij de hierboven genoemde dierenresten gaat het voornamelijk om voedselresten. 
Dierlijke resten kunnen echter ook een belangrijke grondstof vormen voor een heel scala 
aan gebruiksvoorwerpen. Het gaat hier met name om gewei van edelhert waarvan bijlen, 
vattingen en priemen werden vervaardigd. Het gewei hoeft niet uitsluitend van gejaagde 
dieren afkomstig te zijn. Edelherten werpen in het vroege voorjaar hun gewei af en het 
is heel goed denkbaar dat de donkbewoners de geweien in die tijd verzameld hebben. 
Beenderen van grote zoogdieren werden gebruikt voor de fabricage van kokerbijlen en 
priemen. Een klein aantal benen artefacten is gemaakt van bot van oerrund. Als jacht-
wild is deze soort niet aanwezig op de twee donken, hetgeen betekent dat oerrunderen 
elders gejaagd werden. In dit verband is de opgraving van een laat-mesolithisch jacht- en 
slachtkamp te Jardinga opmerkelijk, omdat daar de resten van zeker vier oerrunderen zijn 
aangetroffen. 

Tot slot nog een enkele opmerking over de fauna van de vroeg-mesolithische vind-
plaats Zutphen-Ooijerhoek. Hier zijn edelhert, wild zwijn, ree, beer, wilde kat en bever 
aanwezig. De vindplaats is net als Polderweg en De Bruin gelegen op een donk. 

  Pol Pol Bru Pol Pol Bru Bru

Soort periode fase 0 fase 1 fase 1 fase 1/2 fase 2 fase 2 fase 3 Totaal

Steur - Acipenser sturio - 17 32 1 1 118 16 185

Paling - Anquilla anquilla  - 15 - 1 - 4 1 21

Fint - Alosa alosa - 1 - - - - - 1

Elft - Alosa fallax - - 69 - - 49 1 119

Brasem - Abramis brama 235 5878 287 18 4 349 193 6964

Kolblei - Abramis bjoerkna - 28 - - - - - 28

Kopvoorn - Leuciscus cephalus 3 8 - - - 2 - 13

Winde - Leuciscius idus 1 36 - - - - - 37

Blankvoorn - Rutilus rutilus 34 483 7 - - 12 63 599

Rietvoorn - Rutilus erythrophtalmus 1 23 - - - - - 24

Zeelt - Tinca tinca - 22 - - - 1 - 23

Kopvoorn/rietvoorn - L.cephal./R.eryth. 1 20 - - - - - 21

Karperachtige - Cyprinidae 148 3087 288 20 9 581 159 4292

Meerval - Silurus glanis - 44 13 2 - 38 10 107

Snoek - Esox lucius 200 8930 539 106 81 1928 1031 12815

Houting - Coregonus oxirinchus 76 153 1 - - 4 1 235

Zalm - Salmo salar - 1 4 - - 2 - 7

Zalm/zeeforel - Salmo salar/trutta 8 5 1 - - 29 - 43

Zalmachtige - Salmonidae - - 4 - - 9 6 19

Baars - Perca fluviatilis 45 835 210 4 9 648 148 1899

Harder - Mugilidae - - - - - - 1 1

Totaal 752 19586 1455 152 104 3774 1630 27453
Tabel 4  Mesolithicum. Aantallen visres-
ten per fase in Polderweg en De Bruin.
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Tijdens het Neolithicum (5.300 - 2.000 v. Chr.) vindt de overgang plaats van de meso-
lithische levenswijze van jagen en verzamelen naar die van een meer locatiegebonden 
leefwijze waarin akkerbouw en veeteelt een belangrijke rol speelde. Vindplaatsen in holo-
ceen Nederland zijn bij uitstek geschikt voor de bestudering van dit veranderingsproces 
omdat de organische materialen in dit gebied relatief goed geconserveerd zijn. De wat 
omvangrijkere archeozo logische onderzoeken betreffen dan ook allemaal dit gebied. Dit 
betekent echter ook dat onze kennis over dieren en het gebruik daarvan zeer eenzijdig is. 
Pleistoceen Nederland is wat dit betreft één grote kennislacune. Alleen in venen, beek- en 
rivierdalen is dierlijk materiaal bewaard gebleven en daarmee een selectie van een bij-
zondere categorie vondsten. Zo beschrijft Ufkes (1993) vroeg-neolithische geweien van 
voornamelijk oude, door mensenhand gedode edelherten uit Drenthe en Groningen, waar-
van enkele gevonden zijn in gesloten context samen met aardewerk. Vermoedelijk zijn 
deze als votiefgaven in het veen gedeponeerd. Ook de deposities van hoorns van oerossen 
en runderen in Drentse venen, een gebruik dat van het vroeg-Neolithicum doorloopt tot 
de Middeleeuwen, worden beschouwd als dergelijke offers (Prummel en Van der Sanden 
1995).

Hoewel verreweg de kortste van de steentijdperioden, is het Neolithicum archeo-
zo logisch het meest bestudeerd. In het attenderend systeem voor archeozo logische 
informatie, BoneInfo (www.archis.nl), zijn voor de oude, midden en nieuwe steentijd res-
pectievelijk 3, 12 en 141 bestudeerde botcomplexen geregistreerd. Veel van het onder-
zoek van het Neolithicum is uitgevoerd aan nederzettingen in West-Friesland en de Kop 
van Noord-Holland. Bij een inventarisatie in 2001 werden ruim vijftig bronnen met pri-
maire archeozo logische informatie over in totaal zeventien nederzettingen uit dit gebied 
gevonden (Lauwerier 2001). Kenmerkend is echter dat de informatie uit de verschillende 
artikelen, rapporten, manuscripten, etc. zeer divers is. Dat geldt zowel in kwantitatieve 
als kwalitatieve zin. Zo zijn de omvang van het onderzoeksmateriaal, de keuzen die hieruit 
gemaakt zijn, de onderzochte vraagstellingen en de manier waarop resultaten en interpre-
taties gepresenteerd zijn, zeer verschillend. 

Hieronder is uitgegaan van de wat omvangrijkere botcomplexen uit het holocene 
gebied, waarbij voor wat omvangrijker  uitgegaan is van meer dan duizend bestudeerde 
dierlijke resten. Dit betekent overigens niet een selectie van grotere nederzettingen; ook 
bij kleine goed opgegraven nederzettingen wordt deze ondergrens al snel meerdere malen 
overschreden.

De botcomplexen worden in chronologische en landschappelijke clusters besproken. 
De tabellen 5 - 7 geven een overzicht van de zo logische resten die in de besproken 
nederzettingen gevonden zijn. 

De eerste groep archeozo logisch bestudeerde vroeg- en midden-neolithische neder-
zettingen van de Swifterbant-cultuur zijn die van de oeverwallen en crevassen uit de 
zoetwatermoerassen gelegen in de huidige IJsselmeerpolders: Hoge Vaart, Urk, P14 en 
Swifterbant. Het soortenspectrum van de Hoge Vaart duidt vooral op jacht op zoogdieren 
en vogels en visvangst (Laarman 2001). De belangrijkste zoogdiersoorten zijn wild zwijn 
en edelhert, gevolgd door oeros, paard, ree, eland, bruine beer, zeehond en hond. Er zijn, 
met uitzondering van de hond, geen overtuigende aanwijzingen voor gedomesticeerde 
dieren als varken en rund. Ook werd gejaagd op bever, das, marter, otter, eekhoorn en 
wilde kat. De meeste dieren lijken te zijn gejaagd voor hun vlees en vet, maar bij bever, 
marter, otter en das zal de pels het belangrijkste doel zijn geweest. De bewoners van 
de Hoge Vaart bewerkten gewei en bot tot onder andere priemen en T-bijlen. De hoek-
tanden van wilde zwijnen en paarden werden uit de kaak gebroken om hangers van te 
maken. Er werden diverse watervogels, vooral eenden, gevangen: wilde eend, winter- of 
zomertaling, krakeend, grauwe gans, wilde en knobbelzwaan, meerkoet en aalscholver. 
Ook zijn resten van de kroeskoppelikaan, de zeearend, een zangvogel en mogelijk een 
kraanvogel aangetroffen. De visvangst was vooral gericht op karperachtigen en andere 
zoetwatervissen als baars en snoek. Verder werd gevist op de anadrome houting en op 
de brakwatertolerante platvis, harder en zeebaars. De gevonden haring is mogelijk via de 
maag van een zeezoogdier hier terechtgekomen (Laarman, mond. med.). De aangetroffen 
zoetwatermosselen zijn waarschijnlijk onderdeel van natuurlijke deposities en worden niet 
als voedselafval beschouwd. Er zijn weinig indicaties voor seizoensbewoning. Duidelijk is 
dat op zijn minst een deel van het jachtwild ter plaatse werd gegeten en verwerkt.

In de op een rivierduin gelegen nederzetting Urk (E4) ligt de nadruk op de zoogdier-
jacht (Oversteegen & Beerenhout 2001). Behalve de hond zijn hier echter ook het huisrund 
en schaap of geit aangetoond; de laatste twee soorten zijn archeozo logisch vaak niet van 

NEOLITHICUM
Inleiding

Swifterbant-cultuur: de 
zoetwatermoerassen van 
de IJsselmeerpolders
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elkaar te onderscheiden. Tam varken is niet met zekerheid herkend. Men jaagde op wild 
zwijn, edelhert, bever, otter, das en wilde kat. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Hoge Vaart 
lijken visvangst en jacht op vogels van minder belang te zijn geweest. Naast paling, snoek, 
baars en karperachtigen werd op Urk steur gevangen. In de categorie vogels kon alleen de 
wilde eend worden aangetoond.
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huisdieren

rund - Bos taurus 0 19 12 9 12 45 40 13 16 98 36 56 31 + + + 71 + 63 + 27

schaap - Ovis aries 0 1 0 0 0 2 0

geit - Capra hircus 0 1 0

schaap / geit - Ovis aries / Capra hircus 0 1 0 5 3 20 1 9 1 9 3 7 14 + + 4 + 6 + 19

varken - Sus domesticus 11 1 2 1 1 2 37 6 + 19 17 + + 1 31 + 50

hond - Canis familiaris +

wild of gedomesticeerd

oerrund / rund - Bos primigenius / taurus 2 0 4 14 36 +

wild zwijn/varken - Sus scrofa/domesticus 58 67 37 79 34 32 50 28 33 1 26 8 1 42 23 + + + 20 + +

wild paard / paard - Equus sp. 4 0 0 0 0

hond/vos - Canis familiaris/Vulpes vulpes +

wild

wild zwijn - Sus scrofa 3 1 0 2 3 3 0 6 3 11 0 +

edelhert - Cervus elaphus 33 3 29 4 23 31 23 28 19 28 39 55 0 11 0 2

ree - Capreolus capreolus 1 1 3 14 1 10 1 3 0 + 3

eland - Alces alces 0 4 1 1 2 0 +

herten - Cervidae 1 12 5 11 +

oerrund - Bos primigenius 1 0 1 7 1 0

bruine beer - Ursus arctos +

das - Meles meles

otter - Lutra lutra +

boommarter - Martes martes 

marters - Martes sp.

hermelijn - Mustela erminea 

bunzing - Mustela putorius +

marterachtigen - Mustelidae + +

wilde kat - Felis silvestris +

vos - Vulpes vulpes

wolf - Canis lupus

mol - Talpa europea

bever - Castor fiber +

eekhoorn - Sciurus vulgaris 

subtotaal landzoogdieren (x 1000) 1.
5

0.
2

1.
3

4.
0

0.
6

1.
0

0.
4

0.
6

1.
1

0.
8

2.
4

0.
7

1.
3

0.
1

0.
2

1.
1

0.
0

0.
0

0.
0

0.
4

0.
2

0.
3

0.
1

0.
3

klein knaagdier

subtotaal niet gedet. Zoogdieren (x 1000) 0.
0

7.
5

24
.3 7.
6

4.
7

2.
1

0.
0

2.
4

1.
6

1.
9

0.
4

43
.1

33
.5 5.
2

0.
6

2.
6

4.
2

0.
6

0.
8

4.
1

4.
5

0.
3

3.
0

0.
0
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Ook de dierlijke resten uit de Swifterbant-periode van P14 (lagen A, B, C, D en E) 
bestaan bijna geheel uit zoogdierbot (Gehasse 1995). Het aandeel jachtdieren ligt ergens 
tussen 50 en 85%, afhankelijk van of de varkensresten als wild of gedomesticeerd moeten 
worden beschouwd. Het onderscheiden van varkens en wilde zwijnen is een lastig metho-
disch probleem. In een internationaal opgezet pig project  van de Universiteit van Durham, 
waaraan ook vanuit Nederland wordt deelgenomen, worden hiervoor oplossingen gezocht 
(Albarella et al. in druk). Onder de huisdieren domineren het rund en het varken, bij het 
jachtwild bever en edelhert. In de loop der tijd neemt het aandeel bevers en edelherten 
echter af en worden de huisdieren rund en schaap of geit belangrijker. Dit lijkt te maken te 
hebben met de afname van het loofbos en de verdroging van het landschap, maar tapho-
nomische oorzaken zijn niet uit te sluiten. Gezien het waterrijke milieu is het opvallend dat 
de jacht op watervogels en visvangst zo weinig van belang lijkt te zijn.

In de nederzetting op een oeverwal die zijn naam geeft aan deze periode, Swifterbant 
S3, waren wilde en gedomesticeerde zoogdieren even belangrijk voor de vleesvoorziening 
(Zeiler 1997a). Varken en wild zwijn leverden het grootste aandeel, gevolgd door rund en 
bever. Andere zoogdiersoorten en vogels, vooral eenden, waren van veel minder belang. 
Op zeer kleine schaal werden schapen of geiten gehouden; ook liepen er enkele honden 
rond. Bevers en visotters werden op grote schaal gejaagd voor hun vlees en pels, waarbij 
alleen dieren van meer dan een jaar werden geselecteerd. De overige jachtzoogdieren 
komen alleen in kleine hoeveelheden voor: wild paard, oeros, eland, wilde kat, vos, bun-
zing, bruine beer en zeehond. Men viste vooral op zoetwatersoorten (Brinkhuizen 1979).

De nederzettingen De Bruin, Hazendonk en Brandwijk waren gelegen op rivierduinen, 
donken, in het zoetwatermoerasgebied van het huidige rivierengebied. Op de Hazendonk 
(fases 1, 2, 3 en Vlaardingen 1b) was de jacht op vogels voor de voedselvoorziening van 
weinig betekenis (Zeiler 1997a). De bewoners vingen in ieder geval wilde eenden en knob-
belzwanen. Verder zijn botten van de oehoe en de bonte of zwarte kraai aangetoond. Ze 
hadden honden en hielden runderen, varkens en schapen. De jacht op zoogdieren lijkt in 
de verschillende midden-neolithische fasen toe te nemen. In gewichtspercenten uitge-
drukt van 33% (fase Hazendonk 1 en 2) naar 76% (Hazendonk 3) tot 90% (Vlaardingen 
1b). Het aandeel van de verschillende diersoorten  uctueert aanzienlijk in de loop der 
tijd. Gerekend naar vleesopbrengst zijn voor Hazendonk 1 en 2  runderen en bevers het 
belangrijkste met respectievelijk 65% en 17%. In de volgende fase zijn dit bever (35%), 
edelhert (25%), wild zwijn of varken (18%) en rund (17%). In de Vlaardingen 1b fase 
is edelhert met 69% de belangrijkste vleesleverancier. De veranderingen in het soorten-
spectrum kunnen deels in verband worden gebracht met veranderingen in de natuurlijke 
omgeving. De  inke aantallen bevers en otters werden behalve voor hun vlees voor hun 
pels gejaagd. Andere bejaagde soorten zijn ree, eland, wilde kat, boommarter, vos en 
bunzing. Ook visvangst was van belang, voornamelijk van zoetwatervis: paling, barbeel, 
winde, blankvoorn, rietvoorn, zeelt, meerval, snoek, kwabaal en baars (Brinkhuizen 1979). 

(vervolg tabel 5)
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zeezoogdieren 

gewone zeehond - Phoca vitulina + + + +

ringelrob - Pusa hispida +

grijze zeehond - Halichoerus grypus + + + + + + + +

robben - Phocidae +

bruinvis - Phocoena phocoena + + +

tuimelaar - Tursiops truncatus + + +

walvissen - Cetacea + + + + + + + +

subtotaal zeezoogdieren 13 0 0 1 1 0 0 1 30 27 18 5 88 0 4 1 0 0 0 55 1 3 0 0

totaal zoogdieren (x 1000) 1.
5

7.
7

25
.6

11
.6 5.
3

3.
0

0.
4

3.
0

2.
7

2.
7

2.
8

43
.8

34
.9 5.
3

0.
8

3.
7

4.
2

0.
6

0.
8

4.
6

4.
7

0.
6

3.
1

0.
3

Swifterbant-cultuur: de 
zoetwatermoerassen  uit 
het rivierengebied

Tabel 5  Neolithicum. Overzicht van het 
voorkomen van de verschillende zoog-
diersoorten per nederzetting. De per-
centages bij de landzoogdieren zijn om 
o.a. taphonomische redenen berekend 
met uitsluiting van honden, pelsdieren 
en knaagdieren. Een indicatie van het 
aandeel van deze laatste soorten op het 
totaal aantal resten van de landzoog-
dieren is weergegeven met lichtgrijs 
(0<%<1), middelgrijs (1≤%<10) en don-
kergrijs(10≥%). Bij kleine assemblages 
(n<100) en de zeezoogdieren is aanwe-
zigheid aangegeven met +.

Tabel 6 (Volgende pagina)  Neolithicum. 
Overzicht van het voorkomen van de 
verschillende vogelsoorten per nederzet-
ting. Bij assemblages met meer dan 100 
geïdenti ceerde botten is het aandeel 
van een soort weergegeven met lichtgrijs 
(0<%<1), middelgrijs (1≤%<10), of don-
kergrijs (10≥%). Bij kleinere assemblages 
is aanwezigheid aangegeven met +; ?: 
determinatie onzeker.
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roodkeelduiker - Gavia stellata +

parelduiker - Gavia arctica 

roodkeel- / parelduiker - G. stellata / arctica

noordse stormvogel - Fulmarus glacialis

jan van gent - Sula bassana

kroeskoppelikaan - Pelecanus crispus

aalscholver - Phalacrocorax carbo +

roerdomp - Botaurus stellaris +

blauwe reiger - Ardea cinerea 

purperreiger - Ardea purpurea 

flamingo - Phoenicopterus ruber 

knobbelzwaan - Cygnus olor 

wilde zwaan - Cygnus cygnus + +

knobbel- of wilde zwaan - C. olor / cygnus + +

zwanen - Cygnus sp.

rietgans - Anser fabalis 

kolgans - Anser albifrons 

grauwe gans - Anser anser 

gans - Anser sp. + +

brandgans - Branta leucopsis 

rotgans - Branta bernicla ?

brantgans / rotgans - B. leucopsis / bernicla ?

ganzen - Anserinae

bergeend - Tadorna tadorna +

smient - Anas penelope + ?

krakeend - Anas strepera ?

wintertaling - Anas crecca + ? + ?

zomertaling - Anas querquedula 

winter- / zomertaling - A. crecca / querquedula + + + +

wilde eend - Anas platyrhynchos + + + + + +

pijlstaart - Anas acuta ?

slobeend - Anas clypeata 

eenden - Anas sp. + + + +

tafeleend - Aythya ferina 

toppereend - Aythya marila 

kuifeend - Aythya fuligula 

duikeenden - Aythya sp.

eidereend - Somateria mollissima 

ijseend - Clangula hyemalis +

zwarte zeeëend - Melanitta nigra 

middelste zaagbek - Mergus serrator +

grote zaagbek - Mergus merganser +

eendachtigen - Anatinae + + + +

zeearend - Haliaeëtus albicilla +

arenden - Aquila sp. / Haliaeëtus sp. +

bruine kiekendief - Circus aeruginosus

kiekendieven - Circus sp. 

havik - Accipiter gentilis +
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haviken / arenden / gieren - Accipitridae +

valken - Falco sp.

patrijs - Perdix perdix 

waterhoen - Gallinula chloropus 

meerkoet - Fulica atra

kwartel - Coturnix coturnix 

kraanvogel - Grus grus +

scholekster - Haematopus ostralegus 

goudplevier - Pluvialis apricarius 

goud- / zilverplevier - P. apricarius / squatarola

plevieren - Pluvialis sp.

kievit - Vanellus vanellus 

plevieren - Charadriidae

bonte strandloper - Calidris alpina 

kanoetstrandloper - Calidris canutus 

strandloper - Calidris sp.

kemphaan - Philomachus pugnax 

bokje - Lymnocryptes minimus 

watersnip - Gallinago gallinago 

poelsnip - Gallinago media

snippen - Gallinago sp. +

grutto’s - Limosa sp. 

wulp - Numenius arquata 

wulpen - Numenius sp. 

ruiterachtigen - Tringa sp. 

plevieren / grutto’s - Charadriidae / Scolopacidae

grote mantelmeeuw - Larus marinus ?

grote burgemeester - Larus hyperboreus ?

stormmeeuw - Larus canus 

zilvermeeuw - Larus argentatus 

meeuwen - Larus sp. 

sternen - Sterna sp. 

zeekoet - Uria aalge

duiven - Columba sp. 

oehoe - Bubo bubo +

ransuil - Asio otus 

gele kwikstaart - Motacilla flava 

lijsters - Turdus sp. +

koolmees - Parus major 

roek - Corvus frugilegus 

bonte kraai - Corvus corone + +

kraaien - Corvus sp.

veldleeuwerik - Alauda arvensis 

zangvogels - Passeriformes

vogel - Aves indet. (x 100) 0.
2

0.
1

0.
1

5.
5

1.
9

0.
2

0.
0

0.
0

85
.4 0.
4

0.
0

44
5.

5

30
4.

0

2.
0

36
.8 2.
2

1.
8

35
.2 2.
7

84
.1

52
.2 0.
4

1.
2

0.
0

Totaal vogels (x 100) 2.
8

0.
1

0.
2

11
.9 3.
2

0.
4

0.
1

4.
6

10
0.

6

0.
8

1.
3

46
2.

1

34
1.

1

2.
4

39
.4 3.
4

1.
9

40
.3 3.
0

98
.2

62
.6

12
67

.8 2.
3

0.
0

(vervolg tabel 6)
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zoetwatervissen

paling - Anquilla anquilla + + + + + + +

karperachtigen - Cyprinidae + + + +

brasem - Abramis brama + +

kolblei - Abramis bjoerkna +

winde - Leuciscus idus + +

blankvoorn - Rutilus rutilus + +

rietvoorn - Rutilus erythrophthalmus + +

zeelt - Tinca tinca + +

meerval - Silurus glanis + + +

snoek - Esox lucius + + + + + +

kwabaal - Lota lota +

driedoornige stekelbaars - Gasterosteus aculeatus +

tiendoornige stekelbaars - Pungitius pungitius +

pos - Gymnocephalus cernuus +

baars - Perca fluviatilis + + + +

anadrome vissen

steur - Acipenser sturio + + + + + +

elft - Alosa fallax 

fint - Alosa alosa +

fint / elft - Alosa fallax / alosa

spiering - Osmerus eperlanus 

houting - Coregonus oxyrinchus

houtingachtigen - Coregonidae 

zalm - Salmo salar +

zalm / zeeforel - Salmo salar / trutta +

zeevissen 

doornhaai - Squalus acanthias 

stekelrog - Raya clavata 

haaien en roggen - Elasmobranchii +

haring - Clupea harengus 

kabeljauw - Gadus morhua + +

wijting - Merlangius merlangus +

schelvis - Melanogrammus aeglefinus +

kabeljauwen - Gadidae + +

grauwe poon - Eutrigla gurnardus 

zeebaars - Dicentrarchus labrax 

dunlipharder - Liza ramada + +

harders - Mugilidae + + +

tarbot - Scophthalmus maximus 

schol - Pleuronectes platessa 

bot - Platichthys flesus + + + +

platvissen - Pleuronectidae + + + +

vis - Pisces indet. (x100) 0.
9

0.
5

24
.0 3.
8

0.
7 ?

4.
5

12
0.

1

3.
2

1.
0

1.
2

0.
6

3.
6

0.
1

totaal vissen (x 100)

26
.6 1.
4

3.
4 ?

40
.3 ?

14
.7 2.
5

27
.4 4.
2

20
.0 7.
9

17
3.

6

3.
4 ?

9.
5

1.
1

1.
8

1.
1

0.
0

0.
0

19
.6 0.
2

21
.3
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Ook werden de anadrome steur, elft en zalm gevangen. Zeevis is geheel afwezig.
Voor de bewoners van de donk Brandwijk was het wilde of gedomesticeerde varken 

de belangrijkste bron van dierlijke eiwitten en vetten (Raemaekers 1999, gebaseerd op 
Robeerst 1995; Ball 1997). Opvallend is de afwezigheid van gedomesticeerde runderen. 
Wel aangetoond zijn de hond, het varken en schaap of geit. Het merendeel van de resten 
is van wilde zoogdieren, waaronder de bruine beer. Ook hier zien we weer het belang van 
bevers en otters. De vogeljacht leverde knobbelzwanen, bergeend, wintertaling, wilde 
eend en ijseend, de visvangst paling, karperachtigen, snoek, baars, de anadrome steur en 
zalm. De eveneens aangetoonde zeevis, de harder, zwemt ver de rivier op en zal daar in 
de netten gestrikt zijn.

In de neolithische fase (3) van de vindplaats De Bruin is het effect van de neolithisatie 
goed te zien (Oversteegen et al. 2001; Beerenhout 2001b). In tegenstelling tot de meso-
lithische fasen, waarin alleen de hond als gedomesticeerd dier aanwezig is, houden de 
bewoners nu ook runderen, schapen, geiten en varkens. Net als in Brandwijk zijn varkens, 
wild of tam, de grootste vleesleverancier. Daarna volgen het edelhert, bever en otter. De 
laatste twee soorten, vooral de bever, werden het meest frequent gevangen. De vogel-
vangst richtte zich vooral op eendensoorten. Een soort die elders niet is aangetroffen is de 
purperreiger. Gevist werd vooral op snoek. Mogelijk dreven de bewoners van De Bruin de 
dieren in de late winter en het vroege voorjaar in het zeer ondiepe overstromingsgebied 
met behulp van netten en honden bijeen, en vingen ze ze met speren en stulpmanden. 
Verder werden vooral karperachtigen, zoals de brasem, gevist. Gewei van edelhert werd 
gebruikt voor het ter plaatse vervaardigen van gebruiksvoorwerpen zoals de doorboorde 
T-bijl, een geweivatting met het bijbehorende disseltjes van zwijnstand en priemen van 
onder andere het middenvoetsbeen van schaap of geit (Louwe Kooijmans et al. 2001).

De laatste hier besproken subgroep van de Swifterbant-cultuur zijn de midden-neolithi-
sche kustnederzettingen van de strandwallen of Oude Duinen (Hazendonk 3). Hiertoe 
behoren Wateringen 4 en Ypenburg. De bewoners van deze nederzettingen betrokken 
hun zoogdiervlees vooral van gedomesticeerde dieren (Raemaekers et al. 1997; De Vries 
2004). Het huisrund was het belangrijkste voor de voedselvoorziening gevolgd door het 
wilde of tamme varken en het edelhert. Op kleine schaal werden pelsdieren gejaagd: 
otters, wilde kat, in Wateringen bever en in Ypenburg bunzing. De vogeljacht in Wate-
ringen was bijna geheel gericht op eenden, met name op wilde eend, met af en toe een 
gans, meerkoet, plevier of blauwe reiger. De Ypenburgers bejaagden een veel groter scala 
aan vogels: behalve diverse soorten eenden (smient, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, 
slobeend, kuifeend) ook allerlei ganzen (grauwe gans, riet-, kol- en rotgans), zwanen, 
aalscholver, blauwe reiger, kwartel, goudplevier, bonte strandloper, wulp, zilvermeeuw en 
zeekoet. Het meest opvallend zijn de relatief grote hoeveelheden zeearenden en vooral 
kraanvogels. De Vries (2004) vermoedt dat deze vogels een bijzondere betekenis hadden 
voor de bewoners van Ypenburg, waarbij het met name om hun fraaie veren ging. Gevist 
werd op soorten van het zoete water zoals de paling en op vissen die dit milieu in ieder 
geval tijdelijk tolereren, zoals de harder, platvis, zalm en steur. In Ypenburg ving men 
relatief veel steur en harder, in Wateringen paling.

De grotere botassemblages van de Vlaardingen-cultuur uit het rivierengebied zijn die van 
Vlaardingen en Hekelingen III (Clason 1967, 10-11; Prummel 1987; Brinkhuizen 1979). 
De nederzettingen lagen op rivierduinen in een omgeving van zoetwatermoerassen. Voor 
de voedselvoorziening bood die natuurlijke omgeving tal van mogelijkheden. Prummel 
(1987) berekent voor Hekelingen (fase 1) dat ruim zestig procent van het vlees van zoog-
dierwild, vogels en vissen komt. De jacht op zoogdieren was daarbij het belangrijkste, 
gevolgd door visvangst. De wilde zoogdieren zijn te verdelen in een groep die primair voor 
de pels gejaagd werd en één waarbij vleesopbrengst voorop stond. Tot de eerste groep 
behoren de bever, bruine beer, boommarter, bunzing, otter, wilde kat en de grijze zeehond. 
De vlees-dieren waren vooral wild zwijn, edelhert en ree. In beide nederzettingen zien we 
dat de eerste groep een kwart van de resten betreft, wat aangeeft dat pelsjacht belang-
rijk was, maar jacht voor vlees en vet nog veel meer. De visserij, die in Hekelingen naar 
schatting in 30% van de vleesvoorziening voorzag, werd gedomineerd door de jacht op 
de anadrome steuren. Andere, minder belangrijke soorten zijn snoek en meerval. Ook in 
Vlaardingen moet men op  inke schaal met visweren op steur hebben gejaagd. De jacht 
op vogels lijkt van minder belang voor de bewoners.

Swifterbant-cultuur: de 
kustnederzettingen van 
de strandwallen

Vlaardingen-cultuur: de 
zoetwatermoerassen uit 
het rivierengebied

Tabel 7  Neolithicum. Overzicht van het 
voorkomen van de verschillende vis-
soorten per nederzetting. Van Kolhorn 
Noord en Zuid is niet bekend van welk 
van beide vindplaatsen de vis afkomstig 
is. Bij assemblages met meer dan 100 
geïdenti ceerde botten is het aandeel 
van een soort weergegeven met lichtgrijs 
(0<%<1), middelgrijs (1≤%<10), of don-
kergrijs (10≥%); bij kleinere assemblages 
of onbekende percentages (S3, Hazen-
donk, Zeewijk, Aartswoud) is de aan-
wezigheid aangegeven met +; ?: aantal 
onbekend.
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In Hekelingen was 42% van het vlees afkomstig van huiszoogdieren. Hoewel de meeste 
resten van het varken zijn, kwam ruim de helft van het vlees van het grotere rund; zo n 
veertig procent was varkensvlees en 7% kwam van schaap of geit. De bewoners van 
Hekelingen hielden relatief veel schapen. Dit wordt in verband gebracht met de geschikt-
heid van de nabijgelegen zilte moerassen als weidegrond voor dit dier. In Vlaardingen is 
zowel het voorkomen van schapen als geiten aangetoond. Het zo logisch materiaal doet 
vermoeden dat beide nederzettingen het gehele jaar werden bewoond.

De oudste bewoning uit het getijdenlandschap in het huidige Noord-Holland is de in 
het midden-Neolithicum daterende nederzetting van de Trechterbeker-cultuur Bouwlust 
(Schnitger 1991b; Hogestijn & Jager 1990; Lauwerier 2001). De jacht op edelherten en 
eendachtigen was het belangrijkste voor de vleesvoorziening van de bewoners van de 
nederzetting. Ook de vangst van steuren leverde een wezenlijke bijdrage en mogelijk 
waren ook mosselen en kokkels van belang. De huisdieren, schapen of geiten, runderen en 
varkens, speelden daarentegen een geringere rol. Behalve edelherten jaagde men soms 
ook reeën, otters, marters en mogelijk ook oerrunderen. De grote hoeveelheid eenden, 
naar schatting duizenden exemplaren, doet een georganiseerde jacht vermoeden. Waar-
schijnlijk gebruikte men een vangstinstallatie met als buit vooral wintertalingen, maar ook 
smienten, krakeenden, wilde eenden, pijlstaarten en grote zaagbekken. Verder werden 
resten van brand- of rotgans, scholeksters, plevieren, snippen, wulpen, valken en zee-
arenden in het nederzettingsmateriaal aangetroffen. Men verwerkte en at de vogels ter 
plekke. Sommige soorten, zoals de zeearend, werden wellicht vooral voor de veren gevan-
gen.

Stukjes fabricageafval van gewei tonen aan dat ter plaatse werktuigen van deze grond-
stof werden gemaakt. Behalve voorwerpen van gewei werden ook werktuigen van bot 
gebruikt, zoals een gevonden benen beitel. Gezien de ondervertegenwoordiging van de 
meest vleeshoudende karkasdelen van zowel edelherten als huisdieren is geconcludeerd 
dat deze stukken lijken te zijn afgevoerd (Schnitger 1991b; Hogestijn & Drenth 2000). 
Echter, vergeleken met primair slachtafval als kiezen en onderpoten, is het bot uit de 
vleesrijke delen minder compact, raakt daardoor sneller gefragmenteerd en heeft een 
geringere kans bewaard te blijven. Een taphonomische verklaring lijkt dan ook waar-
schijnlijker (Woltering 1992, 321; Lauwerier 2001, 179). Hoewel ook hier de meningen 
over verschillen, geeft de aanwezigheid van zo n breed spectrum aan dieren - huisdieren, 
wild, gevogelte, vis, mollusken - die allemaal ter plaatste verwerkt en gegeten zijn niet 
de indruk dat we hier te maken hebben met een seizoensgebonden, gespecialiseerd kamp 
(Schnitger 1991b; Hogestijn & Drenth 2000; Lauwerier 2001). 

Het merendeel van de archeozo logisch onderzochte vindplaatsen uit het zoute en brakke 
kweldergebied dateert uit het Laat-Neolithicum en behoort tot de Enkelgraf-cultuur. Een 
overzicht van de resultaten van dit onderzoek geeft Lauwerier (2001). Vindplaatsen waar-
van meer dan duizend zo logische resten zijn onderzocht, zijn Mienakker, Molenkolk 2, 
Zeewijk, Aartswoud, Maantjesland, Molenkolk 1, Portelwoid, Kolhorn-Noord, Kolhorn-Zuid, 
Keinsmerbrug en - op de overgang van Enkelgraf- naar Klokbeker-cultuur - De Veken 
(o.a. Beerenhout 1994; Brinkhuizen 1979; Cavallaro 1994; Gehasse 1995; Gehasse 2001; 
Kuijper 2001; Lauwerier 2001; Niklewicz-Hokse 1989; Niklewicz-Hokse 1990; Schnitger 
1990; Schnitger 1991a; De Vries 2001; Van Wijngaarden-Bakker 1996; Zeiler 1988; 
Zeiler 1997a; Zeiler 1997b). De bewoners van deze nederzettingen hielden vee, jaagden 
op zoogdieren en vogels, visten en verzamelden schelpdieren (  g. 1).

De jacht op zoogdieren was echter over het algemeen van weinig betekenis. Men at 
vooral rundvlees, aangevuld met kleine hoeveelheden varkensvlees, schaap en wellicht 
ook paarden- en hondenvlees. Vondsten van skeletten van honden in bijvoorbeeld Mien-
akker maken dit laatste wat onwaarschijnlijker. Een uitzondering op dit algemene beeld 
geeft Keinsmerbrug. Daar was rundvlees weliswaar het belangrijkste zoogdiervlees, maar 
de zeer grote hoeveelheden vogelbot doen vermoeden dat eendachtigen de belangrijkste 
voedselcomponent vormden. Ook de jongste nederzetting, De Veken, geeft een afwijkend 
patroon te zien. Hier was varkensvlees de belangrijkste voedselcomponent. De aanwezig-
heid van (oude) runderen in combinatie met aangetroffen eergetouwkrassen in Zeewijk, 
Portelwoid en De Veken duidt er op dat bij runderen tractie voor de akkerbouw ook een 
rol speelde. In Mienakker werd gejaagd op ree en bunzing; in Aartswoud leverde de jacht 
vlees en vet van bever, eland, ree, bruine beer en oeros. Of in Mienakker lokaal ook edel-
hert tot de jachtbuit behoorde is de vraag. De enige botten van dit dier zijn twee artefac-

Enkelgraf-cultuur: de 
kwelders van Noord-

Holland

Trechterbeker-cultuur: 
de kwelders van Noord-

Holland
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ten die ook van elders kunnen zijn meegenomen. Schnitger (1991a) oppert dat mogelijk 
ook muizen en woelratten werden gevangen en gegeten. In ieder geval aten de honden ze, 
want in bijvoorbeeld Mienakker zijn ze teruggevonden in de onderzochte coprolieten. 

De jacht op de meeste aangetroffen vogelsoorten lijkt van weinig belang en opportu-
nistisch te zijn uitgevoerd. Anders is dit met de grote hoeveelheden eenden die in enkele 
nederzettingen zijn aangetroffen. Zo zal het minimum aantal van 214 talingen en 188 
niet nader gedetermineerde eenden in Mienakker in werkelijkheid enige duizenden of 
tienduizenden exemplaren vertegenwoordigen (Gautier 1984). Waarschijnlijk jaagde men 
niet op individuele eenden maar op groepen, waarbij men één of andere vangstinstallatie 
gebruikte. Dit wordt versterkt door het gegeven dat het materiaal vooral bestaat uit soor-
ten van het geslacht Anas, de grondeleenden, en niet zo zeer van het geslacht Aythya, de 
duikeenden. Het zijn grondeleenden die ook de bulk van de vangst vormen in recente een-
denkooien. Het kan goed zijn dat gevonden honden hierbij fungeerden als kooikerhonden . 
Ook de zeer vele eenden van Keinsmerbrug zouden met een eendenkooi gevangen kunnen 
zijn. Een door IJzereef geopperde interpretatie van de opgravingssporen als eendenkooi 
is echter door de opgraver verworpen (Jaarverslag ROB 1989, 1001-2). De Vries (2001) 
interpreteert het voorkomen in Zeewijk van de vele soorten (water-)vogels die in de winter 
in grote groepen bijeen kunnen worden aangetroffen (rotgans, smient, (winter)taling, 
wilde eend, tafeleend, kuifeend, toppereend, middelste zaagbek en zeekoet) als een aan-
wijzing voor een gespecialiseerde, systematische vangststrategie. Gedacht wordt aan het 
gebruik van (werp)netten. De andere vogelsoorten (valk, patrijs, kraanvogel, scholekster, 
plevier, poelsnip, stern, veldleeuwerik) zouden bij niet-gespecialiseerde, opportunistische 
jacht gevangen zijn. De duikeenden zouden eventueel ook bij de visvangst in de netten 
verstrikt kunnen zijn geraakt. Zeiler (1997a) merkt voor Kolhorn op dat er weliswaar veel 
resten van vogels zijn gevonden, maar dat door de geringe opbrengst aan vlees per vogel 
de bijdrage van gevogelte in de vleesvoorziening klein moet zijn geweest.

Visvangst  was in Zeewijk van ondergeschikt belang voor de voeding. In Kolhorn-Noord 
en Zuid werd alleen op zeevis gevist. Het meest opvallend in het tamelijk brede spectrum 
aan vissoorten in Mienakker zijn de grote aantallen kabeljauw en schelvis (Beerenhout 
1991; Beerenhout 1994). De schelvissen, met een gemiddelde van 62 cm, zijn aanzien-
lijk groter dan de tegenwoordig commercieel gevangen exemplaren (40-60 cm). Ook de 
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Figuur 1  De in drie proefputjes van 1 x 2 
meter aangetoonde diersoorten in Molen-
kolk 1.
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kabeljauwen, met een gemiddelde lengte van 78 cm, zijn  ink groter dan de waarden van 
50-60 cm van de tegenwoordig aangelande dieren. Deze vissen, die ook in onder meer 
Zeewijk zijn aangetroffen, werden waarschijnlijk op zee vanuit boten met haken of vis-
staven gevangen. Mogelijk werden ook de grotere platvissen met lijnen in dieper water 
gevangen. De overige soorten zal men vooral met behulp van fuiken en visweren in het 
estuarium hebben gevangen.

De vondsten van zeezoogdieren kunnen duiden op actieve jacht of het gebruik van aan-
gespoelde dieren. Zo werden in Keinsmerbrug resten van de grijze zeehond, de gewone 
zeehond en bruinvis aangetroffen en in Mienakker van de ringelrob (  g. 2). De zeehonden 
werden behalve voor hun vet wellicht ook voor hun pels gejaagd. De omgeving leverde 
verder schelpdieren zoals mosselen, kokkels, oesters, nonnetjes en alikruiken. In Kolhorn-
Noord werden de schelpen gebruikt om de nederzetting op te hogen tegen het natter 
wordende milieu (Niklewicz-Hokse 1990). Vreemd genoeg ontbreken schelpconcentraties 
in Kolhorn-Zuid. Op grond van het voorkomen van doubletten zijn de in Keinsmerbrug 
gevonden mollusken niet als voedselresten te beschouwen (Kuijper 2001). Je zou hieruit 
kunnen concluderen dat bij deze Enkelgraf-mensen geen voorkeur uitging naar schelpdie-
ren, maar dat ze deze vooral als natuurlijke reserve gebruikten.

Het ligt voor de hand dat secundaire producten als huiden, pezen en been en gewei 
werden gebruikt. Zo onderzocht Cavallaro (1994) 170 artefacten uit Aartswoud. Het zijn 
voornamelijk naalden en priemen, maar daarnaast komen ook spatels, ornamenten, 
gewichten, schrapers, bijlen en retouchouirs voor. In bijvoorbeeld Kolhorn worden ook voor 
de jacht en visvangst te benutten pijlpunten en slikhaakjes gevonden. De voorwerpen uit 
Aartswoud zijn gemaakt van bot of gewei van kraanvogel, zeearend, varken, hond, rund, 
schaap of geit, eland, ree, edelhert en oeros. Ook grotere vogels werden geselecteerd voor 
het maken van voorwerpen (Van Wijngaarden-Bakker 1981). In Kolhorn werd ook bot van 
de wilde kat voor dit doel benut. Van enkele door Lauwerier als  uitjes geïnterpreteerde 
buisvormige artefacten gemaakt van bot van gans, varken en schaap uit Zeewijk is inmid-
dels aannemelijk gemaakt dat het waarschijnlijk gaat om houtje-touwtje  knopen (  g. 3) 
(Jaarverslag ROB 1993, 119-20; Van Dijk et al. 2002). Typisch zijn ook de zogenaamde 
bobbelkammen  die in Zeewijk en Mienakker zijn aangetroffen en die mogelijk gebruikt 
werden bij de bewerking van vlas.

De grootte van runderen in Keinsmerbrug wordt geschat op 125 tot 130 cm; voor 
Aartswoud worden schofthoogten berekend van 108 tot 118 cm. De grootte van de honden 
in Keinsmerbrug varieert van 25 tot 40 cm. In Mienakker werd een dier van 55 cm aan-
getoond.

G rijze zeehond G ewone zeehond B ruinvis

Zeezoogdieren

Figuur 2  Zeezoogdieren uit Keinsmer-
brug. 

Figuur 3  Benen ‘houtje-touwtje’ knopen uit Zee-
wijk (schaal 1:1). 
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De laat-neolithische vondsten uit Barendrecht (20-58, spoor 2) duiden op een voedseleco-
nomie waarbij de nadruk lag op veeteelt met rundveehouderij als hoofdactiviteit (Zeiler 
2001). Het merendeel van de runderen werd voor het vlees geslacht vóór de leeftijd van 
2  jaar; slechts één derde overleefde de drie of vier jaar. Oudere dieren die trekkracht 
voor de akkerbouw konden leveren, waren in deze periode blijkbaar niet nodig. Ook scha-
pen en varkens waren meestal jonger dan één tot twee jaar en werden vooral voor hun 
vlees geslacht. De jacht op, vooral kleinere, zoogdieren was voor de vleesvoorziening van 
aanzienlijk minder belang. Het gaat om ree, otter, marter, bunzing, wilde kat, mol, bever en 
enkele kleine knaagdieren. Bij de pelsdieren is aan de snijsporen te zien dat in elk geval de 
otter, marter en bunzing behalve voor de pels ook voor hun vlees werden gejaagd. Gevist 
werd op een  inke variëteit aan zoetwatervis en anadrome soorten (Brinkhuizen 2001). 
Van de eerste groep zijn vooral resten van karperachtigen en de driedoornige stekelbaars 
gevonden, naast die van paling, meerval, snoek, pos en baars. Bij de tweede groep gaat 
het vooral om steur, met daarnaast  nt of elft, spiering, zalm en houtingachtigen.

De relatie mens - dier was naar we aannemen tweeledig: enerzijds was deze voedseleco-
nomisch van aard, anderzijds zullen dieren een rol hebben gespeeld in religie en cultus. De 
laatstgenoemde rol is moeilijk te achterhalen en zeker niet vast te stellen op basis van de 
Nederlandse paleolithische vondsten. Van het voedseleconomische aspect weten we meer, 
ook al moeten we voor een goed beeld met name naar gegevens uit de ons omringende 
landen kijken. De Nederlandse vondsten zijn over het algemeen slecht geconserveerd en 
het aantal vondsten is te gering om de relatie vast te kunnen stellen. Bij opgravingen in de 
bruinkoolgroeve bij Sch ningen (Duitsland) is een achttal werpsperen gevonden (Thieme 
1996) die aantonen dat er tijdens het Vroeg-Paleolithicum al actief gejaagd werd op groot 
wild. Deze vondsten hebben de hypothese, dat de paleolithische mens een aaseter was, 
weerlegd (Van Kolfschoten et al. 1998). Meer en meer blijkt dat de paleolithische mens 
vooral een jager was. Er werd met name gejaagd op grote herbivoren zoals paarden, 
bizons en rendieren. Uit de verschillende vindplaatsen blijkt dat  de jachtbuit nogal vari-
eerde. De speren van Sch ningen zijn gevonden tussen 20.000 resten van voornamelijk 
paard, in de midden-paleolithische vindplaats Wallertheim (Duitsland) (Gaudzinski 1992) 
overheerst de bizon, terwijl in Salzgitter-Lebenstedt (Duitsland) volwassen rendieren 
domineren (Gaudzinski & Roebroeks 2000). In Biache-Saint-Vaast (Frankrijk) zijn veel 
resten van oeros, beer en steppeneushoorn gevonden (Auguste 1992). Toch was de jacht 
niet altijd speci  ek gericht op één of twee soorten; er zijn ook vindplaatsen waar de 
jachtbuit gevarieerder is zoals Boxgrove (Engeland) (Roberts et al. 1997) en Bilzingsleben 
(Duitsland) (Mania 1983). Er zal waarschijnlijk ook zijn gejaagd op vissen en vogels; de 
aanwijzingen hiervoor zijn echter zeer schaars. 

DE RELATIE MENS - DIER 
IN DE STEENTIJD
Paleolithicum

Klokbekercultuur: de 
zoetwatermoerassen van 
het rivierengebied

Figuur 4  Maastricht-Belvédère, grote 
zoogdieren uit het Saalien vondstniveau.
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Het jachtpatroon van de paleolithische mens vertoont geen duidelijke ontwikkeling; 
er is geen tendens naar een meer gespecialiseerde jacht waar te nemen of een overgang 
van klein wild naar groter wild. Het lijkt erop dat de jachtstrategie de laatste 500.000 jaar 
voornamelijk werd bepaald door het aanbod (  g. 4). En dat aanbod varieerde sterk.

De laat-mesolithische nederzetting op de donk Polderweg wordt opgevat als een basis-
kamp. Dat wil zeggen dat complete families hier gedurende enige tijd woonden en een 
heel scala aan activiteiten uitoefenden. Er zijn directe aanwijzingen voor jacht op grof-
wild, pelsdieren en vogels en het vangen van vissen en moerasschildpadden. In het kamp 
werden huiden verwerkt en werden werktuigen van been en gewei vervaardigd. Honden 
brachten er hun puppies ter wereld. Op grond van het vogelspectrum kon bepaald worden 
dat bewoning van Polderweg fase 1 plaats vond in de winter, meer speci  ek van november 
tot maart (Van Wijngaarden-Bakker 2002). Op De Bruin, met name in fase 2, zijn naast 
veelvuldige winterindicatoren ook enkele zomerindicatoren aanwezig zoals purperreiger, 
kraanvogel en steur. De vondsten hier wijzen op de aanwezigheid van een jachtkamp dat 
in de verschillende seizoenen kortstondig bewoond werd (Oversteegen et al. 2002). Ook 
de vindplaats Jardinga wordt geïnterpreteerd als een jachtkamp (Prummel et al. 2002). 

Het grote gegevensbestand van Polderweg fase 1 geeft aanwijzingen over de gevolgde 
jachtstrategieën. Allereerst kan onderscheid gemaakt worden tussen actieve en passieve 
jacht. Bij actieve jacht wordt de prooi opgezocht, geselecteerd, achtervolgd en gedood. 
Een dergelijke jachtmethode laat weinig of geen sporen op het skelet na. Edelherten en 
wilde zwijnen werden op deze manier gejaagd. Bij passieve jacht worden vallen en klem-
men gezet. De dieren worden dan levend gevangen en daarna pas gedood.  Het feit dat 
zonder uitzondering bij alle schedels van bevers en otters het achterhoofd is ingeslagen 
wijst op passieve jacht (  g. 5a en 5b).

Bij bevers en wilde zwijnen worden ook jonge exemplaren gevangen, terwijl deze bij 
edelherten en otters niet in de jachtbuit aanwezig zijn. In dat laatste geval gaat het dan 
om selectieve jacht. De mesolithische jagers lieten bewust de jonge hertjes en otters 
lopen. We komen zo tot vier jachtstrategieën (  g. 6): 

 actief, selectief : edelhert
 actief, niet selectief : wild zwijn
 passief, selectief : otter
 passief, niet selectief : bever

Mesolithicum

Figuur 5  Ingeslagen bever- (a) en otter-
schedels (b) uit Polderweg.

AA B
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Voor de visvangst kon men in het Mesolithicum beschikken over een uitgebreid scala aan 
attributen, zoals vissperen voor de actieve, selectieve jacht en netten en visfuiken voor de 
passieve jacht (Brinkhuizen 1983). Resten van de laatste twee uit Polderweg en De Bruin 
geven aan dat hier in ieder geval de passieve visvangst werd uitgeoefend.

In de belevingswereld van de mesolithische bewoners van Polderweg fase 1 moet de 
hond een belangrijke rol gespeeld hebben, gezien het feit dat honden, net als mensen, 
op de donk begraven werden (  g. 7). Honden werden ongetwijfeld bij de jacht ingezet en 
moesten daarbij goed getraind zijn. Dit gaf een hechte band tussen de jager en zijn hond. 
In vergelijkbare mesolithische vindplaatsen in Zuid-Scandinavië, Vedbaek en Skateholm, 
zijn vele hondenbegravingen aanwezig. Op de vindplaats Polderweg kwamen verschillende 
melktandjes van hondenpuppies bij het zeven aan het licht. Dit kan wijzen op een fokpro-
gramma waarbij ongewenste puppies na de geboorte werden afgemaakt. 

Een klein aantal versierde artefacten van been en gewei geeft een bijzondere plaats 
aan in de belevingswereld van de mesolithische jagers/verzamelaars. Een topstuk is de 
priem gemaakt uit de ellepijp van een knobbelzwaan met een reeks ingegraveerde drie-
hoekjes uit De Bruin fase 2 (  g. 8).

Figuur 6  Jachtstrategieën voor de 
belangrijkste grote zoogdieren, per dier-
soort uit Polderweg. Bovenste rij: otter, 
edelhert. Onderste rij: bever, wild zwijn.

Figuur 7  Begraving van een hond (Pol-
derweg).
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Dezelfde opgraving leverde twee doorboorde hertentanden, die duidelijk als hanger of 
amulet zijn gebruikt (Louwe Kooijmans et al. 2001). Doorboorde dierentanden komen ook 
in neolithische context sporadisch voor. In Nederland zijn exemplaren bekend uit Swifter-
bant S3, Voorschoten, Hekelingen 1 en Aartswoud (Clason 1978; Groenman-Van Waate-
ringe et al. 1968; Van der Feen & Van der Sluys 1953; Piena & Drenth 2001). 

Op de vindplaats Polderweg fase 1 zijn drie versierde vattingen van gewei aangetroffen 
(  g. 9). De versiering bestaat uit zigzaglijntjes, driehoekjes, ruitmotieven en stippellijnen 
(Louwe Kooijmans et al. 2001). De versiering had ongetwijfeld een (symbolische) beteke-
nis in de belevingswereld van de bezitter van de voorwerpen, maar voor ons blijft deze 
onbekend. 

De overgang van Mesolithicum naar Neolithicum gaat gepaard met belangrijke veranderin-
gen in de relatie mens - dier. De belangrijkste die in het holocene gebied is waar te nemen, 
is de introductie van verschillende landbouwhuisdieren. Tot het begin van het Neolithicum 
was de hond het enige gedomesticeerde dier dat de mens begeleidde, maar nu komen 
daar runderen, varkens, schapen en geiten bij. Vergeleken met andere gebieden is dat 
een late ontwikkeling. Schapen en geiten werden al rond 8.000 voor Christus in Voor-Azië 
gedomesticeerd, na enige tijd gevolgd door het varken en het rund (o.a. Benecke 1994). 
De drijfveer voor domesticatie was het veel grotere nut dat voorheen bejaagde soorten 
voor de mens kregen. Men kon - gecontroleerd - beschikken over onder andere trekkracht, 
mest, wol en vlees. Als gevolg van domesticatie werden deze soorten niet alleen `tam  en 
bepaalde de mens hun leefruimte, maar ontstond er vooral een zeer grote diversiteit aan 
vormen, grootte, kleurschakeringen, gedrag, opbrengst aan vlees, melk, huid, wol, etc. 
Een in het oog lopend en archeologisch makkelijk herkenbaar effect is het zeer veel kleiner 
worden van gedomesticeerde runderen en varkens, onder andere veroorzaakt door het 
selecteren van kleinere, meer handelbare individuen.

Exemplarisch voor de introductie van gedomesticeerde soorten zijn de gegevens van 
De Bruin waarvan zowel mesolithische als vroeg-neolithische resten bestudeerd zijn en 
waarbij in de laatste periode al deze landbouwhuisdieren aanwezig zijn. Paarden hield men 
waarschijnlijk nog niet; zij werden vermoedelijk pas in de overgang naar de Bronstijd in de 
veestapel opgenomen. Ook dit is zeer laat als men bedenkt dat paarden onder andere in 
Oost-Europa aan het begin van het vierde millennium voor Christus reeds gedomesticeerd 
waren. Omdat het onderscheid tussen wild en gedomesticeerd paard echter problematisch 
is, blijft het moment van introductie in onze streken voorlopig een punt van discussie (o.a. 
Clason 1991; Clason 1999; Clutton-Brock & Burleigh 1991). 

Ondanks de introductie van de landbouwhuisdieren is er geen sprake van het wegval-
len van het belang van de jacht. In vroeg-neolithisch Hoge Vaart lijken, behalve de hond, 
gedomesticeerde dieren nog geheel afwezig, maar ook in de andere nederzettingen is het 

Neolithicum

Figuur 8  Versierde priem gemaakt uit 
de ellepijp van een knobbelzwaan (De 
Bruin).
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aandeel van de jacht aanzienlijk. Bij een goede beoordeling van het belang van de jacht 
speelt ons overigens een methodologisch probleem parten: we kunnen vooralsnog geen 
goed  onderscheid maken tussen het wilde en tamme varken. Dit is een onderwerp waar, 
net als bij het paard, in geïnvesteerd zou moeten worden. Wat zoogdieren betreft, waarbij 
we honden en kleine knagers buiten beschouwing laten, is in de meeste gebieden in het 
Vroeg- en Midden-Neolithicum de jacht dominant. Overal speelt daarbij de jacht op herten, 
voornamelijk edelherten, een belangrijke rol. Dat is niet alleen in de zoetwatergebieden, 
bij de nederzettingen op de donken en oeverwallen, maar ook bij de enige in de kwelder 
gelegen plaats, Bouwlust, het geval. Bij de oudere nederzettingen uit de zoetwatermoe-
rassen, die van de Swifterbant-cultuur, komt daarbij nog een aanzienlijke jacht op pelsdie-
ren, vooral bevers en in wat mindere mate otters. Bij de Hazendonk 3-nederzettingen op 
de Oude Duinen, Wateringen en Ypenburg, is de jacht op pelsdieren daarentegen van geen 
belang. Hier worden op aanzienlijke schaal runderen gehouden. Zo n 40% van de resten 
is van dit dier afkomstig, terwijl in de andere vroeg- en midden-neolithische vindplaatsen 
dit percentage hooguit de helft hiervan bedraagt. De kustnederzettingen zijn, ook al in het 
Midden-Neolithicum, blijkbaar veel meer op de veeteelt gericht. 

Figuur 9  Versierde vattingen van herten-
gewei (Polderweg). 
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In het Laat-Neolithicum is het accent duidelijk verschoven van jacht naar veeteelt. Met 
name in het kweldergebied vallen de hoge percentages runderen op. Lag in het midden-
neolithische Bouwlust het aandeel van runderen nog onder de 15%, in de latere nederzet-
tingen uit dit gebied ligt dit doorgaans boven de 50%, tot 98% in Mienakker. In de enkele 
nederzettingen waar het belang van runderen minder dan de helft is, werden blijkbaar 
meer schapen, geiten en varkens gehouden. Hetzelfde fenomeen is te zien in de nederzet-
ting uit het zoetwatergebied Barendrecht:  ink wat schapen, nog meer varkens en een 
vergeleken met de meeste laat-neolithische nederzettingen wat kleiner aandeel runderen. 
Bovendien is hier het aandeel jachtwild vergeleken met de kwelders nog van enige beteke-
nis. Voor de vleesvoorziening zal het echter van weinig belang zijn geweest. Het gaat om 
kleinere pelsdieren als otter en bever, en om reeën in plaats van het veel grotere edelhert 
van weleer. De jacht op zeezoogdieren zoals zeehonden, bruinvissen en tuimelaars, of het 
verzamelen van reeds dode, aangespoelde exemplaren komt op kleine schaal voor bij de 
nederzettingen in de kwelder, op de Oude Duinen en de oeverwal nederzettingen van de 
Vlaardingen-cultuur. De bewoners van de verder van de kust gelegen zoetwatergebieden 
zullen zelden met dergelijke dieren in aanraking zijn geweest.

In alle neolithische nederzettingen worden vogels gevangen en wordt er gevist, maar 
het belang van deze diergroepen varieert aanzienlijk. Tabel 8 geeft een indruk van het 
belang van de vogelvangst of, beter gezegd, van de verschillen in dat belang tussen de 
diverse groepen nederzettingen.

Duidelijk is dat het milieu een zeer bepalende factor is. In alle zoetwater-nederzet-
tingen, ongeacht hun datering, is het belang van vogelvangst laag. Voor de bewoners 
van de nederzettingen op de duinen en in de kwelder daarentegen is deze vorm van 
jacht wel degelijk van betekenis, en moet in sommige gevallen zelfs op zeer grote schaal 
hebben plaatsgevonden.  Dit heeft ongetwijfeld te maken met het veel meer gevarieerde 
omliggende milieu en daarmee met de grotere biodiversiteit van het gebied. De grote 
hoeveelheden eenden werden waarschijnlijk niet individueel gejaagd maar met netten en 
vangstinstallaties, mogelijk met behulp van honden. Opmerkelijk zijn de grote verschillen 
tussen de min of meer uit dezelfde periode stammende nederzettingen uit het kwelderge-
bied, waarbij met name Keinsmerbrug een site lijkt waarvan de bewoners gespecialiseerd 
zijn in vogelvangst. Dat het niet alleen om vangst voor voedsel hoeft te gaan, daarvan 
biedt Ypenburg een voorbeeld. De vele kraanvogels en zeearenden, of hun veren, hadden 
waarschijnlijk een bijzondere betekenis voor de bewoners. 

Zo n beetje alle vistechnieken uit de moderne tijd zijn ook in het Neolithicum al bekend. 
Afhankelijk van de situatie en de vissen waarop men aast, maakt men gebruik van onder 
andere speren, haken, netten, visweren en fuiken (o.a. Brinkhuizen 1983). Hoewel de vis 
aanzienlijk minder bestudeerd is, zijn ook daar enkele tendenzen te zien. Uiteraard is de 
relatie met het milieu groot. De bewoners van de zoetwatergebieden hadden de beschik-
king over echte zoetwatervis, vooral karperachtigen en snoek, en op trekkende soorten 
waarvan vooral de grote, veel vlees opbrengende steur van belang was. Bij de Swifterbant 
nederzettingen uit de huidige IJsselmeerpolders zien we verder nog enige invloed van 
de zee in de vorm van onder andere platvissen en harders, soorten met een grote zoet-
water-tolerantie; bij Hoge Vaart ook een enkele echte zeevis als de haring en de wijting. 
De bewoners van de kustnederzettingen, Wateringen en Ypenburg,  konden weer uit alle 
milieus putten, en dat doen ze dan ook: ze voorzagen zich van zoetwatervis, zeevis en 
anadrome soorten. De bewoners van de kwelders voorzagen zich vooral van steuren en 
platvis. Ook hier is weer één nederzetting die er uit springt: Mienakker. Hier werd echt 
zeevisserij bedreven. Op grote schaal werd er kabeljauw, wijting en schelvis gevangen, 
een activiteit waarvoor men in boten de zee op moest. 

In de overgang naar de Bronstijd verandert de rol van dieren aanzienlijk. De jacht 
wordt van steeds geringere betekenis en landbouwhuisdieren voorzien meer en meer in 
de behoefte aan vlees en vet en aan arbeidskracht en mest voor die andere agrarische 
activiteit, de akkerbouw. 

Met dank aan J.H.M. Peeters en E. Drenth (ROB) voor informatie en advies, L.S. de Vries (ROB) voor de op dat moment 

nog niet gepubliceerde gegevens over Ypenburg, J.M. Moree (Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam) voor het 

gebruik van de gegevens over Barendrecht en J.T. Zeiler (ArcheoBone) voor commentaar op de tekst.

 Belang vogels (%)

zoet 

Hoge Vaart 8.7

Urk 0.6

P14 1.0

S3 3.0

 

zoet 

De Bruin 4.6

Hazendonk 4.6

Brandwijk 4.4

 

kust 

Wateringen 4 3.1

Ypenburg 409.7

zoet 

Hekelingen 4.9

Vlaardingen 6.2

 

kwelder 

Bouwlust 273.6

kwelder 

Mienakker 430.5

Molenkolk 2 29.1

Zeewijk 200.0

Aartswoud 11.7

Maantjesland 25.0

Molenkolk 1 2281.8

Portelwoid 281.8

Kolhorn Noord 536.1

Kolhorn Zuid 1251.8

Keinsmerbrug 119596.1

De Veken 54.2

zoet

Barendrecht 1.8

Dankwoord

Tabel 8  Hoeveelheid determineerbare 
vogelresten uitgedrukt als percentage 
van het aantal determineerbare zoog-
dierresten per nederzetting. Per groep 
nederzettingen is een indicatie voor het 
milieu aangegeven.
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PLANTEN IN DE STEENTIJD

Corrie Bakels

In Nederland komen vele soorten planten voor. Wat er groeit wordt bepaald door factoren 
als klimaat, bodemtype, grondwaterstand en lichtinval. Dit soort factoren is niet constant 
hetzelfde gebleven tijdens de lange periode die de steentijd beslaat. Een soortenlijst van 
planten die de tijdspanne van Vroeg-Paleolithicum tot en met Laat-Neolithicum omvat, is 
daarom buitengewoon lang. Voor een bijdrage Planten in de steentijd  moet daarom een 
keuze gemaakt worden. In het kader van deze bundel is dat planten die aantoonbaar van 
betekenis waren voor de mens .

Aantoonbaar  wordt in de eerste plaats bepaald door bewaard gebleven . De gewone 
gang van zaken is dat planten verrotten en verdwijnen. Een aantal processen kan het ver-
rottingsproces voorkomen:

1. Een voor de hand liggend proces is drogen, maar in Nederland is deze wijze van 
conserveren vooral te vinden in herbaria en in keukenkastjes. Invriezen of inzou-
ten is ook niet relevant voor vondsten uit onze steentijd.

2. Conservering in een drijfnatte, zuursto  oze omgeving is daarentegen wel van 
betekenis. Overal waar de grond permanent nat is gebleven sinds hun inbedding, 
zijn resten van planten te vinden. 

3. Een andere wijze van conservering die voor de archeologie van belang is, is het 
door en door verkolen. Dit vindt plaats in of nabij vuur, wanneer er niet voldoende 
zuurstof is om de planten te verbranden.

4. Een volgende manier is indirect, via een indruk van de plant in klei, bijvoorbeeld 
in huttenleem of aardewerk. De plant zelf is dan verbrand, maar heeft een indruk 
in de vorm van een holte achtergelaten.

5. Wéér een andere conservering treedt op wanneer planten in een omgeving met 
veel kalk en fosfaat terechtkomen. In zo n geval worden de plantenweefsels ver-
vangen door mineralen  en raakt de plant dus gemineraliseerd. Afvalkuilen met 
mest of botten bieden hiervoor een geschikt milieu.

6. Als laatste moet hier het overblijven via fytolieten genoemd worden. Fytolieten 
zijn glasachtige deeltjes die in de cellen van sommige plantensoorten, vooral 
grassen en zeggen, gevormd worden. Zij zijn mineraal en dus niet vatbaar voor 
verrotting. In Nederland is tot nu toe nog weinig van fytolieten gebruik gemaakt, 
omdat de determinatie nog wel eens problemen oplevert en de overgrote meer-
derheid van planten geen fytolieten maakt.

De gevallen 2 tot en met 5 hebben trouwens ook hun beperkingen. Niet alles con-
serveert op vergelijkbare wijze. Er treedt een selectie op. Over het algemeen geldt dat 
compacte, robuuste plantendelen beter op een herkenbare manier fossiliseren dan slappe 
of waterrijke delen. Hout en zaden (in dit stuk worden ook vruchten zaden  genoemd) 
zijn in het voordeel. Bladeren en knollen zijn in het nadeel. Zij zijn meestal verdwenen 
of onherkenbaar na een verkoling en vergaan tot moes als zij in het water liggen. Ook 
binnen de stevige delen zijn er nog verschillen. Sommige houtsoorten zijn in verkoolde 
staat herkenbaarder dan andere. Bij zaden maakt het uit of ze verkolen of nat bewaard 
blijven. Graszaden, en dus ook granen, behouden bij verkolen hun vorm, terwijl onder 
water slechts het buitenste velletje overblijft (  g. 1a en 1b).

Van vlinderbloemigen, zoals de erwt, blijft onder water praktisch niets over, terwijl ze 
wel goed verkolen. Oliehoudende zaden, zoals lijnzaad, gaan koken tijdens het verkolen 
en worden daardoor dikwijls vervormd of gaan volledig kapot. Onder water blijven zij 
goed. Van plantenzaden zoals die van kleefkruid verdwijnen de voor de verse zaden ken-
merkende hakerige stekels. En dit zijn maar een paar voorbeelden.

Bij de indrukken in aardewerk speelt het formaat een rol. De gaatjes worden tijdens 
het beschrijven van het aardewerk ontdekt en daardoor ontsnappen kleine zaden aan de 
aandacht. Mineralisatie, tenslotte, komt ook alleen voor bij stevige plantendelen en heeft 
bovendien het nadeel dat de resten zeer moeilijk determineerbaar zijn. Alle problemen 
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met vormverandering zijn er de oorzaak van dat er nog steeds geen determineerboek 
bestaat voor oude  zaden.

Over één robuuste categorie plantenresten, namelijk pollen, is nog niet gesproken. 
Deze heel kleine plantenresten blijven vooral onder natte omstandigheden bewaard. 
Hoewel pollenkorrels een rol zouden kunnen spelen in een verhaal over planten in de 
steentijd, blijven ze in het volgende toch buiten beschouwing. De meeste determinaties 
lukken namelijk niet tot op het niveau van de plantensoort en als dat wel zo is, dan voegen 
ze weinig toe aan wat andere plantenresten te zeggen hebben.

Bewaard gebleven  is niet het enige dat een rol speelt bij aantoonbaar van beteke-
nis voor de mens . Er blijft véél meer bewaard dan de mens interessant of bruikbaar 
vond. Graan levert geen probleem op, maar na dit heldere voorbeeld komt een hele reeks 
twijfelgevallen. Hoe zit het bijvoorbeeld met brandnetels, een soort die via haar zaden 
regelmatig aangetoond wordt? Door te verwijzen naar een historisch bekend gebruik in 

Figuur 1a  graan, in fragmenten gecon-
serveerd in nat milieu (foto C.C. Bakels/
PhotoDigital).

Figuur 1b  Graan, verkoold (foto J. Pau-
ptit).
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brandnetelsoep komt men in de verleiding om aan te nemen dat vroeger óók brandnetel-
soep gegeten werd. Een wetenschappelijk bewijs is dat echter niet. Nog moeilijker wordt 
het als het gebruik van een plant als medicijn ter sprake komt. Dergelijk gebruik is zeer 
cultuurgebonden. Dit wordt al zichtbaar wanneer men Duitse, Franse en Engelse onder-
zoekers dezelfde lijst plantennamen geeft met de vraag wat potentiële gebruiksplanten 
zijn. Het oordeel loopt ver uiteen. In deze bijdrage worden daarom etnogra  sche argu-
menten achterwege gelaten als zij de énige argumenten zijn.

Wat overblijft om aantoonbaar van betekenis  te onderscheiden is `aantoonbaar door 
mensenhanden gegaan . Daarvoor bestaan vijf criteria.

1. De eerste is verkoold . Verkolen is het gevolg van vuur, direct, of indirect door 
hete lucht. Omdat natuurlijke branden in Nederland zeldzaam zijn, heeft bijna 
alles wat verkoold is met de mens te maken. De enige in het oog springende 
uitzonderingen zijn de grote bosbranden die tijdens de Aller d periode ons land 
teisterden.

2. De tweede is gevonden op een onnatuurlijke plaats  of in een onnatuurlijke con-
centratie . Daarbij moet wèl nagegaan worden of de plaats of concentratie niet 
het gevolg is van dierlijke activiteit zoals het aanleggen van een wintervoorraad 
door muizen.

3. De derde is door mensen kapot gemaakt . Kraak- en knaagwerk van dieren moet 
uitgesloten kunnen worden. Gelukkig is dat in vele gevallen mogelijk. Elk dier, en 
ook de mens, heeft bijvoorbeeld zijn eigen methode om een hazelnoot te kraken. 
Helaas wordt in opgravingsverslagen nog maar weinig aandacht aan fragmentatie 
gewijd.

4. De aanwezigheid van bewerkingssporen. Dit geldt vooral voor hout. Ook nu weer 
moeten handelingen van dieren, zoals bevers, uitgesloten worden.

5. De soort komt niet in het wild voor: cultuurgewas.

Met de boven geschetste problemen aangaande de conservering en interpretatie in 
het achterhoofd kan nu gekeken worden naar Planten uit de Steentijd . Een belangrijke 
bron van informatie daarbij is de database RADAR, waarin de uit opgravingen in Nederland 
afkomstige zaden zijn opgeslagen. RADAR wordt beheerd door de ROB in Amersfoort en 
staat onder toezicht van Otto Brinkkemper. De oprichting van een dergelijke gegevens-
bank voor hout en houtskool wordt overwogen.

De oudste plantenresten van Nederland komen uit de midden-paleolithische vindplaats 
Maastricht-Belvédère Unit IV-c. Het gaat om kleine splinters houtskool van coniferen, eik 
(Quercus sp.) en es (Fraxinus sp.). De es komt geconcentreerd voor op één plek, waar 
een dikke tak verbrand is (Roebroeks 1998, 122). Het Unit IV-c houtskool is één van de 
pijlers waar de milieureconstructie van deze site op rust. De onderliggende gedachte is 
dat de mens het brandhout voor zijn vuren gaarne uit de directe omgeving betrekt. Een 
adder onder het gras daarbij is dat de houtsoorten best een bewuste keuze uit een veel 
ruimer aanbod kunnen zijn. De ene houtsoort is nu eenmaal geschikter als brandhout dan 
de andere. In situaties waar dit risico te toetsen valt, omdat er een goede vegetatierecon-
structie is die op andere bronnen berust, blijkt echter dat dit probleem wel meevalt.

Houtskool blijft tot op heden het enige type plantenrest dat in het Paleolithicum van 
Nederland direct met de mens in verband gebracht kan worden. Dit geldt ook voor het 
Laat-Paleolithicum. Een voorbeeld zijn de resten van wilg (Salix sp.) in de tot de Ham-Salix sp.) in de tot de Ham- sp.) in de tot de Ham-Salix
burger Cultuur behorende haard van Oldeholtwolde (Stapert 1982). Men kan zich afvra-
gen waarom geen andere plantenresten, zoals zaden, bewaard zijn gebleven. Eén van de 
oorzaken is vermoedelijk dat er tot nu toe geen sites in natte milieus zijn opgegraven. 
Bovendien komt hout, in de rol van brandhout, vaker in aanraking met vuur dan zaden. De 
kans dat er iets verkoolds ontstaat is groter bij hout dan bij zaden. Een derde aspect is dat 
zaden vermoedelijk eerder door mechanische krachten in de grond tot iets onherkenbaars 
kapot gedrukt worden dan houtskool (Bakels in prep; Braadbaart in prep.)

Het Mesolithicum van de hogere gronden wordt, evenals het Paleolithicum, voornamelijk 
gekenmerkt door houtskool. De aangetroffen houtsoorten passen bij de toenmalige plan-
tengroei, zoals die uit pollenanalyse bekend is. Zo leveren vroeg-mesolithische vindplaat-
sen vaak dennenhoutskool (Pinus sp.) op en laat-mesolithische vindplaatsen een ruimer 
scala aan soorten (tabel 1). Dit is onder andere aangetoond voor Oost-Groningen, Mariën-
berg in Overijssel en de sites in Hardinxveld-Giessendam (Groenendijk 1997; Kooistra en 

HET PALEOLITHICUM
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Hänninen 1997; Bakels en Van Beurden 2001; Bakels, Van Beurden en Vernimmen 2001). 
De verschuiving hangt samen met veranderingen in de vegetatie, waarbij dennenbos werd 
vervangen door een gemengd loofbos. Deze veranderingen hangen samen met landschap-
pelijke ontwikkelingen sinds het einde van de IJstijd. Uit onderzoek naar de laat-mesoli-
thische bewoningen op de donken bij Hardinxveld-Giessendam bleek dat daar inderdaad 
geen sprake was van systematische selectie van houtsoorten. Het houtskool besloeg een 
breed spectrum dat de lokale vegetatie redelijk nauwkeurig vertegenwoordigde. Uiteraard 
zijn er uitzonderingen op deze regel. Zo lijken sommige mesolithische haarden meer den-
nenhoutskool te bevatten dan verwacht. Wellicht speelde een technische keuze voor een 
bepaalde houtsoort zo nu en dan toch een rol (Perry 1997, 162).

Mesolithische sites hebben echter niet alleen houtskool opgeleverd. Er worden nu 
ook dikwijls verkoolde hazelnootdoppen (Corylus avellana L.) gevonden. Deze vondsten 
hebben tot het beeld geleid dat de mesolithische mens zich, behalve met vlees, voorna-
melijk met hazelnoten voedde. Inderdaad waren er in het Mesolithicum overal hazelaars te 
vinden. Ook zijn hazelnoten goed als wintervoorraad te bewaren. Toch is dit vermoedelijk 
maar een deel van het verhaal. Het gemakkelijk verkoold raken van de houtige doppen en 
de grote robuustheid hebben zeker bijgedragen tot de dominantie van juist deze resten. 
Enkele vondsten uit Oost-Groningen leverden aanwijzingen dat het eten toch niet zó een-
zijdig was. Verkoolde wortelstokken van lisdodde (Typha sp.)en mannetjesvaren (Dryop-
teris  lix-mas [L.] Schott) alsmede mogelijke resten van biet (Beta vulgaris L.), alle drie 
eetbaar, laten iets zien van de rest van het menu (Perry 1997, 1999).

Betere informatie komt er uit wooplaatsen in natte gebieden, bijvoorbeeld uit de sites 
Hardinxveld-Giessendam Polderweg  en De Bruin  (5.500 - 5.000 v. Chr.). Volgens de aan 
het begin van dit stuk genoemde criteria moeten in elk geval aan de lijst worden toege-
voegd: waternoot (Trapa natans L.), wilde appel (Malus sylvestris Mill.), eikel (Quercus
sp.), éénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna Jacq.), rode kornoelje (Cornus sanguinea
L.), rozenbottel (Rosa sp.) en knolletjes van speenkruid (Ranunculus  caria L.) (Bakels & 
Van Beurden 2001; Bakels, Van Beurden & Vernimmen 2001).

De mesolithische vindplaatsen in het nat laten ook zien dat hout nog wel voor wat 
anders gebruikt werd dan als brandhout. Hout was ook een technisch materiaal. Beroemd 
zijn de kano s van Pesse (dennenhout) en Hardinxveld-Giessendam (lindenhout) (Van Zeist 
1957; Louwe Kooijmans, Hänninen & Vermeeren 2001). Peddels van essenhout, bijlstelen 
van essen of esdoorn (Acer sp.), dunne spiesen van kardinaalsmuts (Acer sp.), dunne spiesen van kardinaalsmuts ( sp.), dunne spiesen van kardinaalsmuts (Acer Euonymus europaeus
L.) of hazelaar, visfuiken van rode kornoelje en bogen van iepenhout (Ulmus sp.) zijn 
andere voorbeelden. Voor elk type werktuig werd een speci  eke houtsoort gekozen. Het 
lijkt misschien opmerkelijk dat de bogen niet van taxus (Taxus baccata L.) vervaardigd 
zijn, want taxus is in de prehistorie het favoriete materiaal voor bogen. De taxusboom ging 
echter pas later deel uitmaken van onze inheemse  ora. Een ander product van bomen, 
boombast, leverde een goede grondstof voor touw, hoewel daar ook wel andere vezels 
voor werden gebruikt. Berkenteer (Betula sp.), tenslotte, was het kit- en plakmiddel bij 
uitstek gedurende de hele steentijd.

Tijdvak en aantal haarden Soort Aandeel

9240-9045 BP N=3 den 100%

8640-8300 BP N=6 den 100%

8260-8020 BP N=16 den 93%

 eik 7%

7920-7620 BP N=7 den 36%

 eik 59%

 populier 5%

7615-7110 BP N=5 den 58%

 eik 31%

 populier 6%

 els 3%

 iep 2%

 esdoorn 0.1%
Tabel 1  Houtspecta van mesolithische 
haarden in Oost-Groningen, opgesplitst in 
stappen van 200-300, maximaal 500 14C 
jaren (uit Groenendijk (1997)).



71De steentijd van Nederland

HET NEOLITHICUM: 
de introductie van 
uitheemse planten

Eén van de voornaamste kenmerken van het Neolithicum, zo niet het kenmerk, is de 
productie van voedsel. Waar in de voorgaande tijdvakken mensen hun voedsel uit het 
wild haalden, wordt het nu vrijwel geheel, of in elk geval gedeeltelijk, geproduceerd. Het 
kweken van planten is onderdeel van het nieuwe systeem. Niet één van deze planten is 
oorspronkelijk inheems. Het gaat om vier soorten tarwe, twee soorten gerst, twee soorten 
peulvrucht en twee planten met oliehoudende zaden, waarvan er één ook vezels levert. In 
totaal dus tien soorten, die hieronder kort beschreven worden.

De tarwes zijn in te delen in twee groepen, namelijk in bedekte en naakte tarwe. Het 
verschil zit in de manier waarop de korrels in het kaf zitten. Bij bedekte tarwesoorten zit 
het kaf stevig vast aan de graankorrel, ook als die rijp is. Op het graan slaan, zoals met 
een dorsvlegel, scheidt de korrels niet van het kaf. Het kaf moet van de korrel gewreven 
worden. Dat is dus een extra arbeidsgang tussen het stro verwijderen en het meelmalen 
in. Het ontkaffen  lukt pas goed als het graan goed droog is. Het drogen kan worden 
bevorderd door het graan licht te roosteren. Vroeger dacht men dat dit roosteren bij de 
standaardbewerking hoorde, maar dit idee is inmiddels achterhaald. Het berustte op een 
te beperkt aantal waarnemingen in landen waar deze typen graan nog verbouwd worden. 
Daarmee is ook het idee van de baan dat verkoold graan in nederzettingen het gevolg is 
van een mislukt roosterproces.

Bij de naakte tarwes is ontkaffen  niet nodig. Hun korrels zitten bij rijpheid los in 
het kaf. Deze tarwesoorten heten ook wel vrijdorsend . Bij verkoolde tarwekorrels is het 
verschil tussen beide groepen te zien door de aan- of afwezigheid van indrukken van de 
nerven van het kaf op de korrels. Bedekte korrels vertonen deze wel, vooral aan de kant 
van het kiempje, naakte korrels niet (  g. 2). De laatste zijn soms dwars gerimpeld. Uiter-
aard moeten de korrels wel optimaal geconserveerd zijn.

Het kaf van beide groepen ziet er ook anders uit. Van bedekte tarwes blijft vooral de 
onderste helft van de kelkkafjes bewaard. Daar kan nog een restje aarspil, de centrale as 
van een tarweaar, aan vast zitten. Het geheel ziet er dan uit als een vorkje. In tabellen 
heten zulke resten meestal basis aartje . Bij naakte tarwes zijn de kafjes te fragiel om veel 
gevonden te worden. Wat overblijft zijn stukken aarspil (  g. 3a en 3b).

In het Nederlandse Neolithicum komen twee soorten bedekte tarwe voor. Zij heten 
eenkoorn (Triticum monococcum L.) en emmer (Triticum dicoccum Sch bl.). Bij eenkoorn 

Figuur 2  Korrel van een bedekte tarwe-
soort. De groeve halverwege de zijkant is 
de indruk van de kafnerf.

Figuur 3a  Kafresten van een bedekte 
tarwe (foto J. Pauptit).

Figuur 3b  Kafresten van een naakte 
tarwe (foto J. Pauptit).



72 ARCHEOLOGIE NO. 11/12, 2005

eenkoorn

emmer

naakte tarwe

naakte gerst

bedekte gerst

Figuur 4  De graansoorten uit het Neo-
lithicum (tekening E. van Driel naar ver-
koolde exemplaren en voorbeelden uit 
Van Zeist (1970)).
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komt meestal maar één korrel per set kelkkafjes (per ̀ aartje ) tot ontwikkeling. Bij emmer 
zijn dat er twee. Dit verschil heeft invloed op de vorm van de korrels. De korrel van een-
koorn is hoger dan breed, de korrel van emmer breder dan hoog. Ook is er verschil in de 
vorm van de buikzijde. Bij eenkoorn is deze bol, terwijl bij emmer de korrels met de buik-
zijde tegen elkaar zitten en deze daardoor plat wordt (  g. 4). Echter, in sommige aartjes 
van emmer komt maar één korrel tot ontwikkeling, die daardoor op eenkoorn gaat lijken. 
Ook zijn er eenkoorn variëteiten die twee korrels per aartje hebben. Deze zijn dan weer 
emmer-achtig.

Behalve de twee bedekte tarwesoorten zijn er in het Nederlandse Neolithicum twee 
naakte tarwes verbouwd. Het gaat om broodtarwe (Triticum aestivum L.) en harde tarwe 
(Triticum durum Desf.). Hun korrels onderscheiden zich van eenkoorn en emmer door 
de al boven genoemde afwezigheid van ner  ndrukken, maar ook door een veel minder 
hartvormige doorsnede en een stompere apex. De apex is het uiteinde tegenover het 
kiempje. Het laatstgenoemde kenmerk grenst deze soorten overigens niet af van alle 
bedekte tarwesoorten. Helaas zijn er geen kenmerken die de korrels van de twee naakte 
tarwes onderscheiden. Het verschil zit uitsluitend in de aarspil (  g. 5). Beide soorten zijn 
vertegenwoordigd met een variëteit met korte, gedrongen korrels. Vroeger werd daar 
wel een aparte soortsnaam aan gegeven, compacte tarwe (Triticum compactum Host.). 
Broodtarwe met korte korrels heette ook wel Triticum aestivo-compactum Schiem. Beide 
namen raken echter in onbruik.

De twee gerstsoorten zijn, objectief gezien, slechts variëteiten van één soort, meer-
rijige gerst (Hordeum vulgare L.). Omdat de ene bedekt is en de andere naakt, worden ze 
toch dikwijls als twee soorten behandeld. De bedekte gerst wordt aangeduid als Hordeum 
vulgare, eventueel met de toevoeging var. vulgare. De naakte gerst heet Hordeum vul-
gare var. nudum. De aan- of afwezigheid van ner  ndrukken op de korrels is een belangrijk 
determinatiekenmerk. Door de vaste omsluiting met kaf hebben bedekte korrels een veel-
hoekige doorsnede. Er is ook verschil in de breedte van de groef aan de buikzijde: breed 
en breder uitwaaierend naar de apex toe bij bedekte gerst, smal bij de naakte (  g. 4). 
Beide variëteiten hebben zowel symmetrische als asymmetrische korrels. Bij meerrijïge 
gerst worden er drie korrels naast elkaar rijp op één plekje van de aarspil. De twee bui-
tenste hebben maar één buur en groeien daardoor scheef. De middelste is ingeklemd en 
ontwikkelt zich symmetrisch. In principe zou de verhouding asymmetrisch:symmetrisch  
twee op één moeten zijn, maar bij het verkolen gaat wat van het contrast verloren. Er 
bestaat ook tweerijige gerst, waarbij alle korrels symmetrisch zijn, maar deze is in het 
Neolithicum van Nederland nog niet aangetroffen.

De peulvruchten zijn erwt (Pisum sativum L.) en linze (Lens culinaris Medik.). Neoli-
thische peulvruchten zijn klein van stuk. De erwt kan bijvoorbeeld gemakkelijk met een 
wikke of lathyrus verwisseld worden. Determinatie is alléén zeker als het kof  eboon-ach-
tige onderdeel waarmee de erwt aan de peul heeft vastgezeten, het zogenaamde hilum, 
bewaard is gebleven (  g. 6). Bij wikke- en lathyrussoorten is het hilum anders van vorm. 
Helaas is het hilum een onderdeel dat zelden aangetroffen wordt. De slechts twee tot drie 
mm grote linzen leveren geen probleem op. De platte, gekielde vorm is redelijk speci-
 ek.

Bij de twee oliehoudende zaden, tenslotte, gaat het om lijnzaad  (Linum usitatissimum
L.) en maanzaad (Papaver somniferum L. var. setigerum). Lijnzaad komt van de vlasplant 
die ook vezels levert. Het maanzaad is nog kleiner dan het hedendaagse maanzaad.

De bovengenoemde cultuurgewassen zijn bewust door de mens geïntroduceerd. Bij 
cultuurgewassen hoort echter onvermijdelijk onkruid. Voor sommige van de neolithische 
akkeronkruiden geldt dat zij oorspronkelijk thuis hoorden op open plekjes in het bos, 
langs bosranden of langs oevers van beken en rivieren, kortom, overal waar licht tot 
op de grond doordrong. Zij moeten, vóór de mens open plekken schiep, vrij zeldzaam 
zijn geweest. Voorbeelden van deze groep zijn melganzenvoet (Chenopodium album L.), 
akkerkool (Lapsana communis L.), kleefkruid (Galium aparine L.) en varkensgras (Polygo-
num aviculare L.). Andere daarentegen waren hier niet inheems. Zij kwamen met de mens 
en zijn zaaigoed mee. Tot deze groep worden onder andere gerekend zwaluwtong (Fallopia 
convolvulus [L.] A.L ve), ringelwikke (Vicia hirsuta [L.] S.F. Gray), vierzadige wikke (Vicia 
tetrasperma [L.] Schreb.), zwarte nachtschade (Solanum nigrum L.), hanepoot (Echino-
chloa crus-galli [L.] P.B.) en bastaardwalstro (chloa crus-galli [L.] P.B.) en bastaardwalstro ( [L.] P.B.) en bastaardwalstro (chloa crus-galli Galium spurium L.) (Kreuz 1990). Eén plant 
uit deze groep, dreps (Bromus secalinus L.) is vermoedelijk zelfs op weg geweest om zelf 
cultuurgewas te worden. In sommige nederzettingen komen de korrels van deze gras-
soort zo veel voor, dat de gedachte aan opzettelijk oogsten en misschien ook uitzaaien 

Figuur 5  Aarspilfragmenten van brood-
tarwe (links, Maastricht-Randwijck) en 
harde tarwe (rechts, Heerlen-Schelsberg) 
(tekening E. van Driel naar een origineel 
van W.J. Kuijper).
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van dit onkruid onvermijdelijk is. Mogelijk gebeurde dit als de eigenlijke oogst mislukt 
was. Graansoorten als haver en rogge zijn zo ooit hun carrière als cultuurgewas begonnen 
(maar dat was niet in Nederland). Bij dreps heeft dit proces duidelijk niet doorgezet.

De meeste nieuwe planten hebben Nederland via Midden-Europa bereikt. De uitein-
delijke bron van de tarwe, gerst, erwt, linze en lijnzaad ligt in het Nabije Oosten (Zohary 
& Hopf 2000). Het gebied dat daarin een hoofdrol speelde, omvat de lagere delen van de 
gebergten in West-Iran, Noord-Irak, Zuidoost-Turkije, Syrië, Libanon, Jordanië en Israël. 
Het heeft de vorm van een maansikkel en wordt daarom de `Vruchtbare Halve Maan  
genoemd. Het is de natuurlijke groeiplaats van de wilde voorouders van de genoemde 
cultuurgewassen. Daarnaast speelde ook een gebied ten zuiden en zuidwesten van de 
Kaspische Zee een rol. Maanzaad heeft een andere achtergrond (Bakels 1982). De wilde 
voorouder groeit in het westelijke deel van het Middellandse Zeegebied.

De nieuwe onkruiden komen deels uit de Balkan, deels uit Midden-Europa. Zij zijn ken-
nelijk tijdens de verspreiding van de neolithische levenswijze van Zuidoost- naar Noord-
west-Europa opgedaan  (Kreuz 1990, 143). De eerste nieuwkomers deden hun intrede 
rond 5.300 v. Chr. Zij zijn verbonden met de Lineairbandkeramische cultuur in Zuid-Lim-
burg. Gedurende enkele eeuwen bleef de akkerbouw tot deze streek beperkt. Ook daarna 
bleef Zuid-Limburg een eigen karakter behouden, reden waarom de streek hieronder apart 
wordt besproken. De rest van Nederland maakte pas later kennis met de nieuwe planten.

De planten van de Lineaire Bandkeramiek zijn vrijwel alleen bekend via verkoolde resten. 
Daarnaast zijn er enkele indrukken in aardewerk. Het merendeel komt uit de vulling van 
kuilen op nederzettingsterreinen. Waterputten, met onverkoolde resten, zijn in Nederland 
nog niet gevonden. Niet ver over de grens met Duitsland bevindt zich echter de waterput 
van Erkelenz-K ckhoven die wèl zulke resten bevatte.

De graansoorten van de Bandkeramiek zijn emmer en eenkoorn. Omdat de twee vaak 
als mengsel worden aangetroffen, neemt men aan dat zij ook als mengsel op hetzelfde 
akkertje werden verbouwd. Naakte tarwe is in Nederland nog niet gevonden. In het aan-
grenzende Duitse gebied zijn wel enkele korrels genoteerd, maar er wordt aan getwijfeld 
of naakte tarwe door de bandkeramische boeren als apart gewas herkend werd. Zij zagen 
ze mogelijk als wat afwijkende planten tussen de beoogde oogst van bedekte tarwes. 
Hetzelfde geldt voor naakte gerst. In Nederland zijn slechts twee korrels gerst gevonden, 
beide in Elsloo-Sanderboutlaan (Bakels 2001). Ze zijn slechts toevallige verschijningen in 
een oogst van emmer en eenkoorn. Bedekte gerst ontbreekt. De vier andere neolithische 
cultuurgewassen: erwt, linze, lijnzaad en maanzaad, zijn wel al vertegenwoordigd. In 
Tsjechië is in een waterput een touwtje van vlas gevonden. Dit maakt aannemelijk dat de 
vlasplant naast het lijnzaad ook voor haar vezels geteeld werd.

Bij maanzaad wordt er door sommigen aan getwijfeld of het eigenlijk wel een cultuur-
gewas betreft. Bij cultuurgewassen wordt verondersteld dat er concentraties in nederzet-
tingen gevonden moeten kunnen worden, niet als regel, maar toch zo nu en dan. Voor 
maanzaad leek dat niet het geval te zijn. Het zou een geïmporteerd onkruid kunnen zijn. 
De vraag is dan wel met welk cultuurgewas maanzaad meegekomen is. Alles komt uit het 
zuidoosten, alleen maanzaad niet. Twee vondsten uit het nabije buitenland laten echter 
zien dat de zaden wel degelijk geconcentreerd, door de mens geoogst, voorkomen. De 
ene concentratie lag in de waterput van Erkelenz-K ckhoven (Kn rzer 1998). De andere 
betreft een nog uitzonderlijker vondst: een potje uit Vaux-et-Borset in België, gemagerd 

ZUID-LIMBURG

Figuur 6  Erwt met hilum uit de band-
keramische nederzetting Geleen-Spau-
beeklaan (foto J. Pauptit).
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met uitsluitend maanzaad (Bakels, Constantin & Hauzeur 1992). Technisch gezien is de 
magering van de leem met een oliehoudend zaad nogal vreemd. Het is niet zulk ideaal 
materiaal. Mogelijk zit er een ritueel aspect aan. Maanzaad komt van de papaverplant. 
Hierop doorgaand kan gedacht worden aan papaver niet alleen als olie leverancier, maar 
ook als bron van narcotica. Het melksap uit de vrucht is de beste grondstof daarvoor. 
Plantenresten die op zulk gebruik wijzen zijn niet gevonden, maar de kans dat zij bewaard 
blijven is gering. 

Van betekenis voor de mens  hoeft bij planten niet altijd gewenst door de mens  te 
zijn. Onkruid, de naam zegt het al, is een verzamelnaam voor planten die hinderlijk voor 
elke plantenkweker zijn, dus ook voor de neolithische mens. In de Bandkeramiek komt 
een vast rijtje soorten voor dat zo karakteristiek is dat er grondmonsters mee gedateerd 
kunnen worden. Dit lijstje omvat dreps, melganzenvoet, zwaluwtong, akkerkool, dod-
degras (Phleum sp.), perzikkruid (Persicaria maculosa Gray), ijle dravik of muurdravik 
(Bromus sterilis L. of Br. tectorum L., in gebroken toestand zijn de zaden van deze twee 
niet van elkaar te onderscheiden), ringelwikke, vierzadige wikke, kleefkruid en bastaard-
walstro (Bakels & Rouselle 1985). Zaden van deze planten worden vaak in combinatie met 
kaf of niet ontkafte tarwe aangetroffen. Wat opvalt is dat al deze soorten f hoog opschie-
ten f kunnen klimmen. Hun zaden bereiken aarhoogte  in het graan. Dit betekent dat 
van het graan alleen de aren werden geoogst, hoogstens met een kort stukje halm eraan. 
Als de halm laag bij de grond was afgesneden dan zouden ook zaden van laaggroeiers 
meegekomen zijn (  g. 7).

Hoeveel last had de Bandkeramische boer van dit onkruid? Deze vraag is moeilijk te 
beantwoorden. Er zijn lichte aanwijzingen dat de oogsten in pas gestichte nederzettingen 
minder onkruid bevatten dan oogsten in reeds lang gevestigde (Bakels 1991). Een ver-
klaring daarvoor is dat de stichters van nieuwe nederzettingen oerbos ontgonnen waar 
in de bodem uiteraard nog geen akkeronkruidzaden hun kans afwachtten. Het reservoir 
aan zaden, de zogenaamde zaadbank, in de grond bevatte geen, of vrijwel geen, van de 
bovengenoemde planten. Al het onkruid op nieuw ontgonnen akkers kwam met het zaai-
goed mee. Hun zaden werden in de loop van de tijd en in steeds grotere aantallen aan de 
zaadbank toegevoegd. Kortom, onkruid werd vermoedelijk een steeds groter probleem. 
De Bandkeramiek kende geen systeem waarbij de akkers al na weinige jaren werden ver-
laten. De akkers waren in principe permanent. De boeren hielden het vele decennia uit op 
één plek. Misschien was het vele onkruid wel een reden om na tientallen jaren bepaalde 
akkers toch maar op te geven.

Toch was onkruid niet altijd alleen maar onkruid. Hierboven werd de dreps al genoemd 
als een halfslachtig soort neolithisch graan. Ook in de Bandkeramiek worden concentraties 
dreps gevonden, die er op wijzen dat deze graszaden verzameld werden. Hetzelfde geldt 
voor zaden van melganzenvoet. Veel van de concentraties van deze soort betreft echter 

Figuur 7  Bij oogsten halverwege de 
halm (onderbroken lijn) blijven laaggroei-
ende onkruiden op de akker achter (teke-
ning H.A. de Lorm naar een origineel van 
C.C. Bakels).
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onrijpe zaden. Dit wijst erop dat de plant niet om haar zaden, maar om het groen werd 
geplukt. Melganzenvoet is een inheemse spinazie. De onrijpe zaden zijn dan afval van het 
groente schoonmaken.

Er werd méér verzameld, ook uit het wild. In de nederzettingen zijn resten van hazel-
noten, appels en sleepruimen (Prunus spinosa L.) gevonden. In hoeverre zulke producten 
substantieel bijdroegen aan de dagelijkse maaltijd is niet te achterhalen. Door de ingewik-
kelde geschiedenis van wat wel en wat niet bewaard blijft is het vaststellen van onderlinge 
verhoudingen tussen plantensoorten en daarmee ook de verhouding tussen gekweekt en 
wild bij planten uit opgravingen niet mogelijk.

Niet alle planten, waarvan we de resten terugvinden, werden gegeten. Net als in het 
Paleolithicum en Mesolithicum was er brandhout nodig. De samenstelling van het houts-
kool weerspiegelt min of meer het omringende bos. In het aangrenzende Duitsland is 
aangetoond dat er in de loop van de tijd steeds meer bosrandsoorten werden benut. Dat 
is in overeenstemming met het steeds opener worden van het landschap door de toene-
mende ontbossing. Hout en andere plantaardige producten werden ook voor technische 
doeleinden gebruikt. In de waterput van Erkelenz-K ckhoven lag een hak met een werk-
blad van esdoorn en een steel van wilg. Een andere hak had een blad van eikenhout. In de 
put lagen verder emmertjes uit berkenbast en lindenbast, om maar enkele voorbeelden te 
noemen. In Beek Molensteeg  werden resten van de maretak (Viscum album L.) gevon-
den. Een andere naam voor deze plant is vogellijm. De bessen leveren een kleverige lijm 
waarmee, gesmeerd op een tak, vogels gevangen worden.

Na ongeveer anderhalve eeuw onderbreking wordt de Bandkeramiek opgevolgd door 
de R ssencultuur. Van deze cultuur is slechts één stukje nederzetting opgegraven: Maas-
tricht-Randwijck. Het gaat om een serie kuilen met een datering rond 4.650 voor Christus. 
De verkoolde botanische resten uit deze opgraving komen overeen met de resultaten die 
in Duitsland zijn verkregen en mogen als representatief voor de R ssencultuur opgevat 
worden (Bakels, Alkemade & Vermeeren 1993). Het beeld is er één van continuering van 
de Bandkeramische traditie, op twee uitzonderingen na. Aan het pakket cultuurgewassen 
zijn een naakte tarwe en naakte gerst toegevoegd. Van de tarwe zijn gelukkig ook aar-
spilfragmenten aanwezig. Zij wijzen de tarwe toe aan broodtarwe. De gerst en de tarwe 
waren, zoals boven is vermeld, ook al aanwezig tijdens de Bandkeramiek, maar waren 
daar zo zeldzaam dat zij niet als een serieus cultuurgewas beschouwd konden worden. Nu 
behoren zij tot de hoofdgewassen. Waarom nu wel is een raadsel. De Grossgartachcul-
tuur, die in Duitsland het gat tussen Bandkeramiek en R ssen overbrugt, verbouwde beide 
gewassen trouwens óók al. De Grossgartachcultuur heeft invloed ondergaan vanuit Franse 
neolithische culturen en in Frankrijk speelden naakte gerst en naakte tarwe al veel vroeger 
een rol. Wellicht is het dus Franse  invloed.

Op de R ssencultuur volgt de Michelsbergcultuur (4.400 - 3.500 v.Chr.). Hiervan zijn 
inmiddels drie nederzettingen onderzocht: Maastricht-Klinkers, Maastricht-Vogelzang en 
Heerlen-Schelsberg. In principe laten zij een continuering van de gevestigde agrarische 
praktijken zien, echter op één belangrijk punt na. De naakte tarwe blijkt nu volgens de 
aarspillen harde tarwe te zijn, of althans een soort die daar sterk op lijkt. Het type sluit aan 
bij de tarwe die in gelijktijdige nederzettingen in Zwitserland en wijde omtrek gevonden 
wordt (Bakels 2003). Kennelijk is er wéér een product van buiten de regio tot Zuid-Lim-
burg doorgedrongen. De culturele context, waarbinnen dit gebeurd kan zijn, wordt op dit 
ogenblik nog onderzocht.

Met de Michelsbergcultuur breekt de kennis over neolithische planten in Zuid-Limburg 
af. Uit latere culturen zijn nog geen plantenresten bekend. Wat op grond van het boven-
staande echter duidelijk wordt, is dat Zuid-Limburg steeds aansluit bij Centraal-Europese 
tradities.

Het klinkt excentriek om van Overig Nederland  te spreken. Cultureel gezien is het ook 
onterecht, omdat dit gebied zeker geen culturele eenheid heeft gevormd. Toch is er één 
gemeenschappelijk kenmerk: de teelt van cultuurgewassen begint er veel later dan in 
Zuid-Limburg en, naar het zich laat aanzien, met voorzichtige stapjes. Zuid-Limburg kent 
geen beginfase .

In Overig Nederland  zijn er woonplaatsen mèt aardewerk, maar zonder cultuurgewas-
sen. Een voorbeeld is de Hoge Vaart te Almere, 4.900 - 4.500 v. Chr. (Brinkkemper et.al. 
1999). Uit de 182 aldaar geanalyseerde monsters kwam niet één cultuurgewas tevoor-
schijn. Wat er wel was, gevonden in of nabij oppervlakte-haarden en verkoold, dus zeker 
in menselijke handen geweest, zijn zaden van gele plomp (Nuphar luteum [L.] Sm.), 
waterlelie (Nymphaea alba L.), mattenbies (Schoenoplectus lacustris [L.] Palla), kleefkruid 
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en vogelmuur (Stellaria media ssp. neglecta [Whe.] Rouy et Fouc). Gele plomp en water-
lelie kunnen gegeten zijn. Mattenbies is zeer geschikt voor vlechtwerk. Naar de rol van de 
rest moet geraden worden.

Een tweede voorbeeld van dergelijke sites is Hardinxveld-Giessendam De Bruin  bewo-
ningsfase 3 (4.700 - 4.450 v. Chr.). De lijst van planten is identiek aan de lijst uit het Laat-
Mesolithicum. Er is geen spoor van cultuurgewassen (Bakels, Van Beurden & Vernimmen 
2001). Beide vindplaatsen laten zien dat de bevolking aan het begin van het Neolithicum 
op een nog heel mesolithische wijze omging met planten.

De sites uit de middelste fase van de Swifterbant-cultuur (4.600 - 3.900 v. Chr.): Swif-
terbant S3, Schokland P14-A , Hazendonk bewoningsfase 1 en 2 en Brandwijk komen met 
de eerste cultuurgewassen. Het zijn emmer en naakte gerst (Van Zeist & Palfenier-Vegter 
1983; Gehasse 1995; Bakels 1981). Brandwijk, en mogelijk ook Schokland P14, bevatten 
bovendien maanzaad (Bakels ongepubliceerd; Gehasse 1995, 103). Op de Hazendonk fase 
1 kwam veel verkoolde dreps tevoorschijn. In één concentratie was de verhouding emmer/
gerst/dreps bijvoorbeeld 10/40/15, hetgeen er op kan duiden dat dreps echt als graan 
werd beschouwd. Een breed spectrum aan verzamelde planten, zoals hazelnoten, eikels, 
appels, diverse bessen en knolletjes van speenkruid laat zien dat naast het verbouwen van 
voedsel toch ook het verzamelen uit het wild nog een rol speelde. Bij dit alles moet wèl 
bedacht worden, dat alleen sites uit moerasgebieden goed onderzocht zijn. Wat er zich in 
die tijd op de zandgronden afspeelde is tot nu toe onbekend.

Emmer en naakte gerst bleven tijdens het gehele Neolithicum de dominerende gewas-
sen, niet alleen in de natte delen van Nederland, maar ook op de hogere gronden. Een-
koorn komt niet als apart gewas voor. De enkele korrels die nog wel gevonden worden 
zouden misschien tot emmer gerekend moeten worden. Naakte tarwe is alléén ontdekt 
in de type-site van de Vlaardingen-cultuur, dat wil zeggen in Vlaardingen, en in het laat-
neolithische Aartswoud en Mienakker (Van Zeist 1970; Pals 1984; Van Smeerdijk 2001a; 
Van Smeerdijk 2001b). In de laatste twee ging het om enkele korrels die geïnterpreteerd 
worden als incidentele bijmenging in de emmer. In Vlaardingen was de naakte tarwe 
evenwel hoofdgewas. Vanwege het ontbreken van aarspilresten kon de soort niet worden 
vastgesteld. Deze vondst is een buitenbeentje, ook binnen de Vlaardingen-cultuur. In alle 
andere nederzettingen van deze cultuur is deze tarwe afwezig. Vlaardingen is ook bijzon-
der, omdat het de enige neolithische site in Nederland is waar bedekte gerst is gevonden. 
De enkele korrels, die ooit voor Aartswoud gemeld werden, zijn inmiddels opnieuw beke-
ken en als onrijpe korrels van naakte gerst gedetermineerd. De type-site Vlaardingen is 
met haar twee uitzonderlijke graansoorten dus een heel vreemde eend in de bijt. Als het 
graan niet zelf 14C-gedateerd was zou men deze vondsten aan een latere periode uit de 
prehistorie toewijzen!

Peulvruchten zijn in Nederland buiten Zuid-Limburg onbekend. Maar lijnzaad is er wel. 
Lijnzaad komt voor als indruk in aardewerk van de Trechterbeker-cultuur (Van Zeist 1970). 
Ook in de Vlaardingen site te Hekelingen en in een reeks nederzettingen in de streek waar 
het reeds genoemde Aartswoud en Mienakker in liggen (De Gouw) komt dit gewas voor. 
Vlas/lijnzaad werd dus in elk geval al sinds het Midden-Neolithicum verbouwd en vermoe-
delijk overal, omdat de vondsten zowel komen uit het zandgebied van Drenthe, als uit 
het moerasgebied van Zuid-Holland en het toenmalige kustgebied van Noord-Holland. De 
vezels zijn nog niet aangetoond.

Maanzaad, tenslotte, is wel vroeg aanwezig, maar of de teelt doorzet is bij gebrek aan 
vondsten nog geen uitgemaakte zaak. Over de bij al deze gewassen behorende akker-
onkruiden valt nog niet veel te zeggen. Inheemse planten duiken op tussen de resten 
van gekweekte producten. In natte streken zijn daar ook soorten van zompige grond 
bij (Bakels 1981; Van Wingerden 2001). Veel voorkomende soorten zijn melganzenvoet, 
spiesmelde of uitstaande melde (Atriplex prostrata DC. of A. patula. L.), perzikkruid en 
andere duizendknoop-soorten, en zwarte nachtschade.

Het is aannemelijk dat het aandeel van cultuurgewassen in de dagelijkse voeding in de 
loop van de tijd toenam. Of dit een sluipend proces was of na een voorzichtige beginfase 
ineens dè manier van leven werd, is aan de plantenresten niet te zien. Wel is duidelijk dat 
sommige wilde producten van belang bleven. Verkoolde appels zijn bijvoorbeeld in Aarts-
woud gevonden terwijl er in de verre omstreken waarschijnlijk geen appelboom groeide. 
Men moest dus moeite doen om eraan te komen. Ook eikels bleven gewild, zoals onder 
andere blijkt uit een laat-neolithische partij verkoolde eikels gevonden te Eeserveld (Van 
Zeist 1970). Eikels zijn gedurende de hele prehistorie en zelfs in de vroeg-historische 
tijd door mensen gegeten. Vanwege het hoge tanninegehalte moeten zij wel eerst voor 
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consumptie geschikt worden gemaakt. Dat kan door roosteren of door malen en daarna 
uitwassen met water. Eikelmeel werd verwerkt in pap of brood. In tijden van voedsel-
schaarste vulden eikels het gebrek aan graan aan.

Hout bleef uiteraard ook van levensbelang. Zonder hout geen vuur. Ook als technische 
grondstof bleef hout onmisbaar. In dat opzicht onderscheidt het Neolithicum zich niet 
van de rest van de steentijd. Vermeldenswaard zijn onder andere de visweren en fuiken 
die gedurende het hele Neolithicum bij de visvangst ingezet werden (o.a. Bulten, Van de 
Heijden & Hamburg 2002; Louwe Kooijmans 1986). Wat daarentegen wel nieuw was, is 
het gebruik van dunne takken en boombladeren als veevoer. Het neolithische vee kon niet 
naar hartelust grazen op open terreinen, zeker als het om grote aantallen dieren ging. 
Open terreinen waren er nog nauwelijks, of in elk geval niet voldoende. Ook gras en hooi 
voor eventuele dieren op stal kon niet in behoorlijke hoeveelheden aangevoerd worden. In 
historische tijd werd het vee in streken met te weinig weidegrond bijgevoerd met takken 
en bladeren, vers of in de vorm van bladhooi. In neolitisch Nederland zijn daar alleen nog 
maar indirect, via pollendiagrammen, aanwijzingen voor. In Zwitserland werden echter 
takken daadwerkelijk in stalgedeelten van neolithische huizen aangetroffen. Echt hooi is 
iets van later tijd.

Uit het bovenstaande blijkt dat er nog niet veel bekend is over Planten in de steentijd . 
Er zitten grote gaten in het databestand. Vooral de Nederlandse zandgronden zijn sterk 
onderbelicht. De enige remedie is doorgaan met het zoeken naar plantenresten.
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VUURSTEENBEWERKING

Leo Verhart

INLEIDING De naam vuursteen spreekt tot de verbeelding. Vrijwel iedere leek denkt dat het gebruikt 
werd voor het maken van vuur in de prehistorie. Nu zijn er wel vuurmakers uit de prehis-
torie bekend (Johansen & Stapert 1995, 2000; Van der Lee 2000/2001), maar de naam 
komt van het gebruik van dit prehistorische materiaal in de recente historie. In de 16e

en 17e eeuw waren veel geweren uitgevoerd met een vuursteenslot (Slotta 1980). Een 
rechthoekig gekapt stukje vuursteen waar de metalen haan van het geweer op sloeg deed 
een vonk ontspringen, waardoor het kruit achter de kogel ontploft en de kogel de loop kan 
verlaten. Die rechthoekige steentjes, ook wel ketsstenen genaamd, worden regelmatig 
gevonden en nog wel eens aangezien voor een prehistorische krabber (  g. 1).

Vuursteen is de belangrijkste informatiebron voor onze kennis van de steentijd. Het 
is zeer resistent en goed herkenbaar. Vuursteen dat door mensen is gebruikt, geeft ons 
natuurlijk inzicht hoe het is bewerkt, maar ook waar men het vandaan heeft gehaald en 
waar het precies voor is gebruikt. Vuursteen is dus een middel om ook achter de ant-
woorden op meer niet-materiaal gebonden vragen te komen. In dit hoofdstuk zal vooral 
ingegaan worden op vuursteen zelf; hoe herken je het, waar komt het vandaan, hoe is 
het bewerkt en wat deed men er mee. Zoals vrijwel altijd moet een zee aan informatie 
beknopt worden weergegeven. Voor uitgebreide informatie over enkele onderwerpen kan 
ook verwezen worden naar de zeer leesbare publicaties van Jaap Beuker: Vakmanschap 
in vuursteen (Beuker 1983) en de latere afgeleide daarvan: Werken met steen (Beuker 
1990a). Daarnaast is getracht bij de verschillende onderwerpen zoveel mogelijk te verwij-
zen naar relevante literatuur. Die literatuur biedt de mogelijkheid meer in detail kennis te 
nemen van een speci  ek onderwerp en voorkomt dat dit hoofdstuk ontaardt in een vrijwel 
onleesbare litanie van gedetailleerde feiten.  

Vuursteen kan op verschillende plaatsen in ons land worden gevonden, maar zeer belang-
rijk is de kwaliteit van het vuursteen. Vuursteen van een slechte kwaliteit is moeilijk te 
bewerken en voor de fabricage van grote werktuigen meestal ongeschikt. Vuursteen kan 
direct aan het oppervlak worden aangetroffen in de streken die in het Saalien door glet-
sjers zijn bedekt en waar geen latere sedimentatie heeft plaatsgevonden. Dit is vooral in 
Noord-Nederland het geval. De vuursteen die daar opgeraapt kan worden, komt oorspron-
kelijk uit Zuid-Scandinavië. Door de werking van het ijs, koude, water en zonnewarmte 
bezitten vele brokken vuursteen scheuren en breuken. Bij het bewerken van die vuursteen 
vallen de knollen vaak bij de eerste klap spontaan uiteen in talloze brokken.

Een tweede bron voor vuursteen zijn rivierafzettingen. Daarin kunnen zich stukken 
bevinden die door de rivier zijn getransporteerd. Ook die vertonen vaak breuken, maar 
minder dan het glaciale materiaal en dit vuursteen is dan ook veel gebruikt. 

Een derde bron, die weliswaar niet zoveel gebruikt is, zijn vuursteenknollen die aan het 
strand aanspoelen. Oorspronkelijk gaat het hier om fossiele rivierafzettingen en glaciale 
afzettingen die in zee geërodeerd zijn. De knollen zijn klein en dit vuursteen is ook van 
een matige kwaliteit.

De vierde bron is vuursteen dat nog vrijwel geheel of gedeeltelijk in situ kan worden 
verzameld. Het gaat om vuursteen in de Zuid-Limburgse kalkformaties of op locaties waar 
die kalk verweerd en uitgespoeld is, de zogenaamde eluvia. Deze vuursteen is meestal 
van goede kwaliteit.

In Nederland kan er een onderscheid gemaakt worden in noordelijke en zuidelijke vuur-
steen. Het meeste noordelijke vuursteen is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Scandinavië 
en Noord-Duitsland (Beuker 1990a, 1994). Er zijn twee belangrijke varianten te onder-
scheiden. De eerste is vuursteen waarin kleine fossielen zitten, de zogenaamde bryozoën; 
de tweede heeft geen bryozoën, maar is glasachtig tot  jnkorrelig van textuur en heeft 
lichtgekleurde insluitsels die diffuus overgaan in de omliggende matrix. Soms zijn de ken-

GRONDSTOFFEN

Figuur 1  Op een prehistorische krab-
ber lijkende ketssteen uit de 16e of 17e

eeuw (schaal 1:1). Dergelijke ketsstenen 
werden gebruikt in vuurslaggeweren. In 
de haan van het geweer was de kets-
steen geplaatst. Die viel op een stuk ijzer 
waardoor een vonk ontstond. De vonk 
deed het kruit ontbranden en de kogel 
verdween door de loop.
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merken van het vuursteen zo opvallend dat een oorspronkelijk brongebied kan worden 
herkend. De bekendste is de rode Helgoland-vuursteen (Beuker 1986, 1990b; Smeets 
1998).

Het zuidelijke vuursteen komt uit de kalkformaties in Zuid-Limburg en de formaties ten 
oosten en zuiden daarvan waardoor rivieren stromen die door Zuid-Nederland hun weg 
zoeken naar zee. Door die rivieren wordt het vuursteen meegevoerd. Zuidelijke vuursteen 
varieert in textuur van glasachtig tot grofkorrelig. Er komen nooit bryozoën in voor en 
ook de diffuse overgangen die zo kenmerkend zijn voor het noordelijke vuursteen, zijn 
zeldzaam. Een gedeelte van het vuursteen is in de prehistorie direct gewonnen in die kalk-
formaties door middel van mijnbouw. Die mijnbouw had zijn hoogtepunt in het Midden-
Neolithicum en de bekendste mijnen liggen bij Rijckholt en Valkenburg (Brounen 1998; 
Brounen & Ploegaert 1992;  De Grooth 1994; Rademakers 1998). Veel vuursteen bezit 
zoveel speci  eke kenmerken dat een brongebied aan te wijzen is. Zo kan er bijvoorbeeld 
Rijckholt-, Valkenburg-, Simpelveld-, Rullen- en Zevenwegen-vuursteen herkend worden 
(Felder 1975; De Warrimont & Groenendijk 1993).

Naast de soorten vuursteen die in ons land kunnen worden aangetroffen, is er in de pre-
historie ook gebruik gemaakt van geïmporteerde vuursteen. Ten dele werd dit als ruwe 
grondstof aangevoerd, maar meestal als halffabrikaten (klingen en ruw bekapte bijlen) of 
als kant en klare producten. 

In het Mesolithicum is dat Wommersom-kwartsiet, een steensoort die op dezelfde wijze 
als vuursteen bewerkt wordt en die afkomstig is uit het plaatsje Wommersom, nabij Tienen 
in België. In het Midden-Neolithicum wordt er in Zuid-Nederland vuursteen geïmporteerd 
die afkomstig is uit Romigny-Lhéry, in de buurt van Reims in Frankrijk. Deze vuursteen-
soort was ook in het Laat-Neolithicum geliefd voor het maken van grote dolken. Een ander 
belangrijk brongebied voor die dolken is Grand-Pressigny-vuursteen uit de omgeving van 
Tours in West-Frankrijk (Delcourt 1998; Drenth & Beuker 2000; Polman 1995). Ook veel 
bijlen komen als halffabrikaten van elders. Bekende productiecentra zijn de Lousberg bij 
Aken (Modderman 1980; Weiner & Weisgerber 1980), de kuststrook bij Schleswig-Hol-
stein, de kalkkliffen in Oost-Denemarken en Helgoland (Beuker 1986, 1990a, 1990b). Het 
vuursteen waar in de Brons- en IJzertijd meestal dolken en sikkels van gemaakt zijn, is uit 
het noorden geïmporteerd (Beuker 1994; Beuker & Drenth 1999; Bloemers 1968). 

Vuursteen is een zeer hard materiaal en door zijn homogeniteit is het ook uitstekend te 
bewerken. Door onder een hoek op randen van een knol te slaan komen schelpvormige 
afslagen vrij. Die afslagen zelf zijn bruikbaar, maar bij het doorzetten van de bewerking 
kan ook de knol de uiteindelijk gewenste vorm verkrijgen. Op die afgeslagen stukken zijn 
typische kenmerken zichtbaar, zoals o.a. een slagvlak, een slagbult en slaggolven (  g. 2). 

BEWERKING

Figuur 2  Afslag van drie zijden gezien. 
A: slagbobbel of bult, B: slaggolven, C: 
slagpunt, D: restant van het slagvlak, E: 
radiale stralen, F: slaglitteken, G: cortex, 
H: dorsaalnegatieven, I: dorsaalribben 
(naar Beuker 1983).
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Ook is er een onderscheid te maken in afmetingen. Stukken waarvan de verhouding lengte 
en breedte kleiner is dan 2:1 worden afslagen genoemd. Als de verhouding groter is dan 
zijn het klingen.

In de vuursteenbewerking zijn twee principes dominant. De eerste is om een knol een 
bepaalde vorm te geven; hierbij is het afgeslagen materiaal in wezen afval. De knol kan 
resulteren in een vuistbijl, een bijl, een dolk of een sikkel. Het tweede principe is om van 
de knol stukken af te slaan en die verder te bewerken tot werktuigen. In dat geval is de 
kern uiteindelijk afval. 

Vuursteen wordt bewerkt met vier basistechnieken met ieder zijn eigen speci  eke ken-
merken (  g. 3). De verschillende technieken kunnen ook in combinatie gebruikt zijn. Het 
gaat om:

1. directe harde slagtechniek
2. directe zachte slagtechniek
3. indirecte slagtechniek 
4. druktechniek

Directe harde slagtechniek
Met een klopsteen worden afslagen of klingen verwijderd. Meestal wordt een klopper 
van een zachtere steensoort dan vuursteen gebruikt. Het gebruik van deze techniek is 
af te leiden uit de onregelmatigheid van de afslagen in afmetingen en vorm. Daarnaast 
is er vaak sprake van een groot slagvlak, soms met een nog zichtbaar inslagpunt, een 
geprononceerde slagbult, sterk ontwikkelde slaggolven en de aanwezigheid van radiale 
stralen.

Directe zachte slagtechniek:
Hierbij wordt als slaginstrument een stuk bot, gewei of hout gebruikt. De afslagen zijn 
vaak regelmatiger van vorm en dunner. Het slagvlak is meestal kleiner, voorzien van 
een opmerkelijk lipje aan de bovenrand van het slagvlak, een litteken ontbreekt en de 
slagbult is veel minder geprononceerd.  

Indirecte slagtechniek:
De klap van een slaginstrument wordt via een drevel overgebracht naar de kernsteen. 
Het grote voordeel van deze techniek is dat de plaats waar de kernsteen geraakt moet 
worden en de richting van de slag met de drevel bepaald kunnen worden. Het resultaat 
is dat de afslagen veel regelmatiger zijn in vorm en afmetingen. De slagkenmerken zijn 
afhankelijk van de hardheid van de drevel. Meestal zal dit een stuk gewei zijn geweest, 
daarom domineren vaak de kenmerken van de directe zachte slagtechniek. 

Druktechniek:
Bij deze techniek wordt niet geslagen, maar druk uitgeoefend op een drukstaaf. De 
drukstaven zijn meestal van gewei. Voor de  jnere bewerking, het retoucheren, kan dat 
met de hand geschieden. Om grotere afslagen te verwijderen moet met de schouder 
extra kracht worden uitgeoefend. Deze laatste techniek is goed bruikbaar om vrijwel 
uniforme klingen te vervaardigen, maar lijkt in onze streken weinig gebruikt te zijn.

Na deze primaire bewerking kan het vuursteen nog verder vormgegeven worden. Door 
middel van retoucheren kan het voorwerp de vorm krijgen die de maker voor ogen stond 
of kan een geschikte werkkant gemaakt worden. De twee belangrijkste wijzen van retou-
chering zijn de vlakke retouche, meestal om het werktuig zijn vorm te geven, en de steile 
retouche voor stevige werkkanten, zoals bij krabbers.

Het slijpen van vuursteen is een techniek die vrijwel uitsluitend voor bijlen werd 
gebruikt. Dit gebeurt vanaf het Midden-Neolithicum. De geïmporteerde dolken van exoti-
sche vuursteen uit het Laat-Neolithicum zijn soms ook geslepen.

Tot slot zijn er nog drie belangrijke secundaire bewerkingstechnieken. De eerste is de 
productie van stekers (  g. 4). Door een kleine kling van een afslag of kling af te slaan 
ontstond een beitelvormige werkrand die steker wordt genoemd. De kleine kling wordt 
stekerafslag genoemd. Er zijn drie vormen te onderscheiden. De stekerafslag wordt vanaf 
een reeds aanwezig slagvlak geslagen. Dan heet het een A(afslag)-steker. Als het slagvlak 



84 ARCHEOLOGIE NO. 11/12, 2005

ook geslagen wordt, wordt het een AA(afslag-afslag)-steker genoemd. Bij de derde vorm 
wordt het slagvlak eerst geretoucheerd en is er sprake van een RA(retouche-afslag)-
steker.

De tweede secundaire bewerkingstechniek is de microstekertechniek (  g. 5a). Het 
heeft niets met stekers te maken, maar met de typische afvalproducten van deze tech-
niek, de zgn. microburijnen. Vroeger werden die als stekers geïnterpreteerd. Later werd 

Figuur 3  De vier basistechnieken voor 
het bewerken van vuursteen. 1: directe 
harde slagtechniek, 2: directe zachte 
slagtechniek, 3: indirecte slagtechniek, 4: 
druktechniek met gewei, 5: druktechniek 
op steen (naar Beuker 1983). 
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ontdekt dat het geen stekers waren, maar is de naam nooit veranderd. Om een kling te 
kunnen breken werd een kerf geretoucheerd en vervolgens de kling gebroken. Zo konden 
klingen in handzame segmenten worden opgedeeld en resteerden de kleine afvalstukjes.

De derde techniek is de tranchetslag (  g. 5b). Deze werd gebruikt om de snede van 
een kernbijl te maken of een beschadigde snede te vernieuwen. Van de zijkant van de bijl 
werd een afslag verwijderd en ontstond een scherpe snede. Deze methode werd vooral in 
het Mesolithicum gebruikt.

De overgang van het Oud- naar het Midden-Paleolithicum wordt gekarakteriseerd door 
het optreden van de Levallois-techniek. Bij deze techniek wordt een kernsteen zorgvuldig 
geprepareerd. Vanaf de zijkant worden afslagen verwijderd zodat een schildpadvormige 
kern ontstaat (  g. 6). Vervolgens werd door retouches een slagvlak gemaakt waarvan-
daan grote, relatief dunne stukken konden worden afgeslagen. De afslagen werden door 
verdere retouchering omgevormd tot o.a. schaven, krabbers en spitsen. Daarnaast komen 
in deze periode ook vuistbijlen voor.

In het Laat-Paleolithicum wint een nieuwe bewerkingstechniek aan populariteit. De bewer-
king is erop gericht lange klingen te produceren. Dit vereist een goede kwaliteit vuursteen, 
een zorgvuldige preparatie van de kernen en een grote kunde van de vuursteenbewerker. 
De eerste twee culturen uit deze periode (Magdalénien en Hamburg) produceren lange en 
regelmatige klingen. Bij de latere culturen (Ahrensburg en Federmesser) is een achteruit-
gang waarneembaar.

TECHNIEKEN DOOR DE 
TIJD

Figuur 4  Verschillende typen stekers: 1: 
A-steker, 2: AA-steker, 3: RA-steker (naar 
Beuker 1983).

Figuur 5  A: Microstekertechniek: 1: 
kling, 2: kling met kerf, 3: gebroken kling 
en kerfrest, 4: dorsale zijde kerfrest.
B: Kernbijl, snede gevormd door een 
tranchetslag.

AA BB
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Bij zowel het Magdalénien als Hamburg wordt gebruik gemaakt van kernen met twee 
tegenover elkaar liggende slagvlakken (  g. 7; Johansen 2000; Rensink 1993; Stapert, 
Krist & Zandbergen 1986). Bij Federmesser is dit ook het gebruik, maar op minder syste-Federmesser is dit ook het gebruik, maar op minder syste- is dit ook het gebruik, maar op minder syste-Federmesser
matische wijze (De Bie & Caspar 2000), terwijl bij Ahrensburg ook het aantal afslagkernen 
toeneemt (Arts & Deeben 1981).

In het Mesolithicum blijft de basisbewerkingtechniek erop gericht klingen te produceren 
die geschikt zijn als uitgangsmateriaal voor de productie van andere werktuigen (  g. 7). 
Ze zijn van een kleiner formaat dan in de voorgaande periode. Door de tijd verliest die 
klingtechnologie zijn dominante plaats. In het Laat-Mesolithicum worden ook veel werk-
tuigen van afslagen gemaakt. In deze fase worden ook klingen geïmporteerd  die door 
goede vuursteenbewerkers zijn vervaardigd (Verhart 2000). Het lijkt erop dat in deze fase 
niet iedereen meer het vuursteenbewerken optimaal onder de knie had. Vanaf het Vroeg-
Mesolithicum wordt ook intensief van de microsteker-techniek gebruik gemaakt. 

In het Midden-Mesolithicum komt vooral in het zuiden van Nederland het gebruik van 
oppervlakteretouchering in zwang. In het noorden wordt hier nauwelijks gebruik van 
gemaakt (Groenendijk 1993). 

De komst van de Bandkeramiek in het begin van het Neolithicum herintroduceert ook 
weer het dominante gebruik van de klingtechnologie (De Grooth 1987, 1994). Uit neder-
zettingen zijn zorgvuldig bewerkte klingkernen bekend met meestal één slagvlak. De 
regelmatige klingen werden voor de productie van allerhande werktuigen gebruikt.

In het Midden-Neolithicum zijn er grote veranderingen zichtbaar. De eerste is het gebruik 
van bijlen. Al in het Mesolithicum komen kleine kernbijlen (Harsema 1978) voor en in de 
periode van de Bandkeramiek stenen geslepen dissels (Bakels 1978; Bakels & Hendrix 
1999). Grote vuurstenen bijlen worden niet lokaal vervaardigd maar geïmporteerd uit 
gebieden waar een goede kwaliteit vuursteen voorkomt (Beuker 1990; Van den Broeke 
1979; Rech 1979). Het merendeel van de bijlen in Zuid-Nederland is afkomstig uit de 
kalkvoorkomens in Limburg of gebieden meer zuidelijk in België of oostelijk in Duitsland. 
De bijlen in Noord-Nederland komen voor het overgrote deel uit Noord-Duitsland en Zuid-
Scandinavië. In de nederzettingen werden de bijlen geslepen. 

In veel, vooral Zuid-Nederlandse, nederzettingen is een opvallende tweedeling in de 
vuursteenbewerking te zien. Er wordt gebruik gemaakt van grote geïmporteerde klingen 
met name uit Rijckholt en omgeving- die als uitgangsmateriaal worden gebruikt voor 

het vervaardigen van werktuigen (De Grooth 1994; Louwe Kooijmans & Verhart 1990; 
Schreurs 1998; Verhart 2000; Verhart & Louwe Kooijmans 1989). Daarnaast is er een 
weinig ontwikkelde vuursteenbewerking op in de directe omgeving verzameld vuursteen. 
Die is erop gericht afslagen te verkrijgen waar kleine werktuigen van worden gemaakt. 

In de latere fase van het Midden-Neolithicum en het Laat-Neolithicum verdwijnen die 
importen van klingen en wordt vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van in de nabije omge-
ving verzameld vuursteen. Vuursteen wordt dan met een simpele, vaak opportunistische, 
afslagtechniek bewerkt (Van Gijn 1990; Verhart 1983). 

Er wordt in deze periode in beperkte mate vuursteen geïmporteerd. De bekendste zijn 
de dolken van exotische vuursteen uit Frankrijk (Grand-Pressigny en Romigny-Lhéry) en 
bijlen en mogelijk klingen uit Noord-Duitsland/Zuid-Scandinavië (Beuker 1990; Harsema 
1981).

Figuur 6  De Levallois-techniek in vier 
stadia. 1: vuursteenknol, 2: schildpadvor-
mige kern, 3: kern waarvan een afslag 
verwijderd is, 4: afslag.
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In de Bronstijd neemt het gebruik van vuursteen snel af. Op lokaal verzameld materiaal 
worden eenvoudige werktuigen gemaakt (Van Gijn & Niekus 2001). Een uitzondering zijn 
de geïmporteerde vuurstenen dolken  vaak imitaties van bronzen exemplaren  en moge-
lijk ook spitsen (Beuker 1994). Het gebruik van vuursteen voor dagelijkse werkzaamheden 
loopt op zijn einde in de IJzertijd. De zgn. sikkels, importen van Helgoland, zijn de laatste 
op grotere schaal gebruikte vuurstenen werktuigen (Beuker 1994).

De tijd en het gebruik laten hun sporen na op vuursteen. Die sporen kunnen indicatoren 
zijn voor de ouderdom of voor wat mensen met werktuigen hebben gedaan. 

Op vuursteen kunnen verweringsprocessen zichtbaar zijn die afhankelijk zijn van de 
plaats waar het vuursteen gevonden is. Vuursteen uit Noord-Nederland is vaak onderhevig 
geweest aan de werking van het ijs. Dit heeft geresulteerd in allerlei oppervlaktekenmer-
ken als verschillende patina s, windlak, krassen, drukkegeltjes, kryoturbatie-retouches en 
afronding (Van der Noort 1996/1997; Stapert 1976). Daarnaast bevinden zich in de vuur-
steenknollen talloze breuklijnen, ontstaan door de afwisseling van kou en warmte. In het 
zuiden is dit veel minder het geval.

Vuursteen kan verkleurd zijn door chemische- en bodemprocessen. Voorbeelden van 
die chemische processen zijn bijvoorbeeld witte en blauwe patina. Ook streperige patine-
ring, zgn. vermiculé, komt voor. Veel vuursteen in de Nederlandse bodem heeft nauwe-
lijks nog zijn oorspronkelijke kleur. Processen in de bodem kunnen het vuursteen doen 
verkleuren. Vuursteen uit veen is vaak bruin tot zwart, uit een laag met ijzerhoudend 
grondwater roestbruin en vuursteen dat langdurig in contact is geweest met zout water 
is vaak zwart. 

Het gebruik van vuursteen kan ook tot veranderingen leiden. Eén van de bekend-
ste voorbeelden is de sterke glans op vuurstenen sikkels die de veronderstelling dat ze 
gebruikt werden bij de oogst van graan leek te ondersteunen. Het gebruikssporenon-
derzoek heeft aangetoond dat deze veronderstelling onjuist bleek. Die sikkels zijn juist 
gebruikt voor het steken van plaggen (Van Gijn 1988). Gebruikssporenonderzoek is geba-
seerd op het principe dat op de werkkanten van vuurstenen werktuigen door gebruik een 
verweerd oppervlak ontstaat. Meestal is dat met het blote oog niet zichtbaar. Met behulp 
van een microscoop kan dit wel onderzocht worden en door de verwering te vergelijken 
met experimenteel verkregen gegevens is men in staat vast te stellen waarvoor een werk-
tuig in het verleden werd gebruikt (Van Gijn 1990).

Tenslotte is er nog de inwerking van vuur die het vuursteen doet veranderen. Door 
vuursteen licht te verwarmen zouden de bewerkingsmogelijkheden verbeterd kunnen 
worden (Olausson & Larsson 1982). Dit is experimenteel aangetoond, maar over toepas-
sing in de Nederlandse prehistorie wordt nog een verhitte discussie gevoerd (Peeters 
2000/2001). Het meeste vuursteen is wel van uiterlijk veranderd doordat het in het vuur 
terecht is gekomen. Afhankelijk van de hitte en de tijd in het vuur kan het vuursteen 
lichtelijk blauw gekleurd zijn tot geheel wit. In het vuursteen zijn talrijke breuklijnen, cra-
quelures, te herkennen en uitgesprongen stukjes, de zogenaamde potlids. Vaak ook is een 
brok geheel uit elkaar gesprongen (Purdy 1975).

Vuursteen komt in de natuur voor en de mens heeft een gedeelte geselecteerd om te 
gebruiken voor de productie van werktuigen. Het vuursteen dat in de natuur voorkomt, 
vertoont soms kenmerken die vrijwel identiek zijn aan de kenmerken van vuursteen dat 
door mensen is bewerkt. Dat zorgt voor veel verwarring. 

VERANDERINGEN OP 
VUURSTEEN

Figuur 7  Verschillende kernen. Van links 
naar rechts: klingkern met twee tegen-
over elkaar liggende slagvlakken, kling-
kern met één slagvlak en onregelmatige 
afslagkern met drie slagvlakken.

HET PROBLEEM VAN 
PSEUDO-ARTEFACTEN
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Dit fenomeen doet zich vooral voor in gebieden waar veel natuurlijk vuursteen in de 
bodem voorkomt, zoals het gedeelte van Nederland dat door de gletsjers in het Saalien is 
bedekt en delen van Zuidoost-Nederland. Er worden stukken vuursteen gevonden die in 
vorm sprekend op prehistorische artefacten lijken, of die ook de typische slagkenmerken 
bezitten van door mensen bewerkt vuursteen (Beuker 1983; Stapert 1975).  

In het noorden van Nederland is dat het probleem het grootst. Dat komt omdat daar 
zowel prehistorische artefacten als natuurlijk vuursteen aan het oppervlak liggen. Veel 
vuursteen is beschadigd door het glaciale transport en de inwerking van vorst, water en 
zonnewarmte. Door haarscheurtjes die in het vuursteen zijn ontstaan, dringt later water 
binnen dat door temperatuurverschillen het vuursteen doet splijten. Meestal ontstaan er 
hoekige brokken vuursteen, maar soms ook stukken met de vorm van een afslag. Op 
dergelijke afslagen bezitten de breukvlakken vaak concentrisch verlopende slag -ringen 
vanuit een centraal punt, een plaats waar nooit door middel van slaan een afslag verwij-
derd kan worden.

Een groter probleem vormen de veranderen als gevolg van processen in een bevroren 
bodem. Glaciaal transport en kryoturbatie maken het mogelijk dat stenen in de bodem 
tegen elkaar aankomen en door druk kunnen afslagen afspringen en soms lijkt het net 
retouchering. Dergelijke stukken zijn vaak onderwerp van discussie. De één ziet ze als 
een door mensen gemaakt werktuig, terwijl een ander aan een natuurlijk ontstaansproces 
denkt. Meestal kunnen uitspraken worden gedaan als de context van de vondsten duidelijk 
is en voldoende is onderzocht. 

Over het bewerken van vuursteen en alles wat daarmee van doen heeft, valt veel te schrij-
ven, maar het belangrijkste blijft om veel vuursteen zelf te zien, onderling te vergelijken 
en door de handen te laten gaan. Het kost jaren om er echt vertrouwd mee te raken. Het is 
fascinerend om de geheimen te kunnen ontrafelen die in de voor anderen onooglijke brok-
ken vuursteen besloten liggen. Die brokken steen geven informatie over uitwisselingsnet-
werken, over tradities, over de worsteling van een vuursteenbewerker om een werktuig te 
vervaardigen, over het gebruik ervan en over hoe het uiteindelijk werd afgedankt.   

Ik realiseer me dat dit hoofdstuk niet meer kan zijn dan een handreiking, een eerste 
hulpmiddel naar de studie van dat vuursteen. In de praktijk moet de verdere kennis opge-
daan worden. Het belangrijkste daarbij is te rade te gaan bij anderen en ervaringen uit te 
wisselen.
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HET MIDDEN-PALEOLITHICUM IN NOORD-NEDERLAND

Marcel J.L.Th. Niekus
Dick Stapert

INLEIDING In dit hoofdstuk presenteren wij een beknopt overzicht van de midden-paleolithische 
bewoning in het gebied ten noorden van de grote rivieren (voor Zuid-Nederland, zie het 
artikel van Rensink in deze bundel). Onze aandacht gaat hierbij vooral uit naar de vonds-
ten en de ouderdom ervan.[1] Ook enkele andere aspecten van het onderzoek naar het 
Midden-Paleolithicum zullen aan bod komen, zoals oppervlakteveranderingen op vuurste-
nen artefacten, het probleem van de pseudo-artefacten en de affaire-Vermaning die een 
zwaar stempel heeft gedrukt op het steentijd-onderzoek in Nederland. 

In geologische termen valt het werkgebied grotendeels samen met de maximale uit-
breiding (rond 150.000 jaar geleden) van het landijs tijdens de voorlaatste ijstijd, het 
Saalien. Grofweg kunnen we het Midden-Paleolithicum in dit gebied indelen in twee peri-
oden, namelijk bewoning van vóór de landijsbedekking, tussen circa 300.000 en 160.000 
jaar geleden, en bewoning van ná die tijd, tussen circa 130.000 en 35.000 jaar geleden. 

De oudste sporen van menselijke aanwezigheid zijn afkomstig uit gestuwde rivierafzet-
tingen in Midden-Nederland; deze vondsten zijn toe te schrijven aan het Acheuléen. De 
voorwerpen zijn voornamelijk van Maas-vuursteen gemaakt en dateren zeer waarschijnlijk 
uit een warmere periode uit de eerste helft van het Saalien Complex (Hoogeveen-Intersta-
diaal, misschien dezelfde periode als het Belvédère-Interglaciaal). De geschatte ouderdom 
van deze vondsten is 250.000 tot 300.000 jaar. Tot dusver kennen we geen overtuigende 
artefacten met een hogere ouderdom, maar gezien vondsten in de ons omringende landen 
(Engeland, Frankrijk en Duitsland) zijn die niet uitgesloten. 

De bewoning van ná de ijsbedekking (Eemien en eerste helft Weichselien) is vrij goed 
gedocumenteerd aan de hand van enkele honderden oppervlaktevondsten en opgezogen 
artefacten. Op basis van typologische kenmerken van werktuigen kunnen we tenminste 
drie tradities  onderscheiden, het Laat-Acheuléen (met grotere vuistbijlen, te dateren in 
het Eemien), het Moustérien (onder meer met kleinere vuistbijlen en veel schaven), en 
tenslotte de Bladspits-traditie. Slechts een klein aantal vuurstenen bladspitsen markeert in 
Nederland de laatste traditie, een overgangsfase van het Midden- naar het Jong-Paleolithi-
cum tussen circa 45.000 en 30.000 jaar geleden. Het is de periode waarin de anatomisch 
moderne mens (Homo sapiens) in Noord-Europa verschijnt en de Neanderthaler (Homo 
neanderthalensis) van het toneel verdwijnt. 

Deze lange periode van meer dan een kwart miljoen jaar speelt zich af in het tweede 
deel van het Midden-Pleistoceen en het eerste deel van het Laat-Pleistoceen. Het Pleisto-
ceen wordt ook wel het IJstijdvak genoemd, en de afwisseling van rond de twintig ijstij-
den (glacialen) en tussen-ijstijden (interglacialen) tijdens het Pleistoceen is zeer bepalend 
geweest voor het huidige landschap en de mogelijkheden voor bewoning. In tegenstelling 
tot bijvoorbeeld Zuid-Nederland zijn landschapselementen en resten van bewoning uit 
de periode voorafgaand aan de maximale ijsbedekking, afgezien van de vondsten uit de 
Midden-Nederlandse stuwwallen, grotendeels vernietigd, of onbereikbaar geworden door 
afdekking met dikke pakketten sediment. Voor onze kennis over het latere Midden-Paleo-
lithicum zijn we vooral aangewezen op geïsoleerde vondsten, dunne vondststrooiïngen 
en opgezogen artefacten, met alle beperkingen van dien. In situ vindplaatsen met goed 
geconserveerde resten, zoals in de l ss- en grindgroeve Belvédère bij Maastricht, ontbre-
ken in Noord-Nederland. Voor het reconstrueren van menselijk gedrag tijdens het Midden-
Paleolithicum moeten we daarom te rade gaan bij vindplaatsen in andere gebieden. Dit 
wil overigens niet zeggen dat de vondsten niet van wetenschappelijk belang zijn. Afgezien 

[1] In het overzicht van de vondsten beperken wij ons 
tot (gepubliceerde en ons bekende) voorwerpen, waarvan 
wij zeker zijn dat het midden-paleolithische artefacten 
betreft. In verschillende tijdschriften, zoals de Archaeo-
logische Berichten en uitgaven van de APAN (Intern en 
Extern) werden en worden regelmatig vondsten gepresen-
teerd die aan het Midden- of Oud-Paleolithicum worden 
toegewezen. Te oordelen naar de tekeningen, foto s en 
beschrijvingen zijn wij in een aantal gevallen niet zeker 

van het arti  ciële karakter van deze vondsten of menen 
wij (op basis van beschreven kenmerken of geologische 
argumenten) dat een datering in het Paleolithicum discu-
tabel is. Wellicht kan nadere bestudering van deze vonds-
ten onze mening veranderen. Enkele voorbeelden (onder 
vele): Bok-Ekas & Bok 1994; Geertsma 1992, 1993; Van 
der Lee 1989; Musch & Wouters 1979; Van Noort 1983, 
1985, 1995/1996, 2002/2003; Van der Veer 1980; Ver-
maning 1978.
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van een globale bewoningsgeschiedenis van het gebied kan ook de verspreiding van arte-
facten en vindplaatsen over het landschap informatie opleveren over bepaalde aspecten 
van menselijk gedrag. 

Het landschap van Noord-Nederland zoals we dat nu kennen, is in sterke mate vorm 
gegeven door de pleistocene afwisseling van ijstijden (glacialen) en tussenijstijden (inter-
glacialen). Hoewel Noord-Nederland verscheidene keren met landijs bedekt is geweest, 
heeft vooral de voorlaatste ijstijd, het Saalien III, zijn sporen achtergelaten in Noord- en 
Midden-Nederland.[2] De overblijfselen uit deze periode vormen als het ware het funda-
ment van het huidige landschap, waarbij we kunnen denken aan karakteristieke elementen 
zoals de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei, maar ook het Drents-Friese keileem-
plateau met de Bisschopsberg en de Havelterberg. Alle belangrijke hoogteverschillen zijn 
in deze periode ontstaan. De genoemde landschapselementen zijn overigens niet allemaal 
tegelijk gevormd maar tijdens verschillende glaciatiefasen, die zich onderscheiden door 
verschillen in de bewegingsrichting van het ijs en daarmee in de brongebieden van de ach-
tergebleven stenen. Door het heen en weer schuiven van het pakket landijs werden pak-
ketten keileem en preglaciale zanden opgestuwd door een gelobd ijsfront. Op deze manier 
ontstonden niet alleen de gestuwde keileemruggen, zoals de Woldberg, Havelterberg en 
de Bisschopsberg en het Hoog van Winschoten , maar ook de ruggen van Zuidwolde-
Linde en Slagharen-Lutten in Overijssel, en de keileemopduikingen in Gaasterland en op 
Texel. Deze stuwwallen rond kleine bekkens bestaan uit dikke pakketten scheefgestelde 
keileemschubben, en preglaciale zanden uit het begin van het Saalien. Bij een vijfde en 
laatste bedekking kwam het landijs tot stilstand in Oost-Groningen en ontstonden ook de 
Hondsrug en het Hunzedal. Tijdens alle stilstandsfases ontstonden gletsjertongbekkens 
(door ingraven van gletsjerlobben) met daaromheen lage stuwwallen zoals het Hoog van 
Winschoten. Tijdens en ná de ijsbedekking ontstonden de oerstroomdalen van de Vecht en 
de Hunze, waardoor smeltwater werd afgevoerd naar het Noordzeebekken. Door de lage 
zeespiegel ontwikkelden zich brede en diepe smeltwaterdalen. Het Hunzedal bijvoorbeeld 
is maximaal 10 kilometer breed en tot 45 meter diep. 

In Noord-Nederland kennen we verschillende typen keileem, elk met een eigen ste-
nengezelschap, hetgeen wijst op verschillende herkomstgebieden. Keileem bestaat uit een 
heterogeen mengsel van klei, zand en leem met grind en grotere stenen. Dit materiaal is 
onder het landijs gemengd en afgezet, als grondmorene. Het is van belang op te merken 
dat minstens één type keileem niet of nauwelijks vuurstenen bevat; de paleolithische 
mensen moesten op zulke plekken genoegen nemen met andere gesteenten voor hun 
werktuigen, bijvoorbeeld helle  int. Deze lemen liggen deels op en naast elkaar en zijn 
hier achtergelaten als gevolg van drie bewegingen van het landijs over Noord-Nederland. 
Deze bedekkingen waren ook verantwoordelijk voor het opstuwen van de stuwwallen in 
Midden-Nederland. De afzettingen uit het Saalien vormen de basis van het Drents Plateau 
waarvan het hoogste deel in het oosten bij Emmen ligt; het plateau helt af in noordelijke 
en westelijke richting. Dit landschap wordt doorsneden door brede glaciale smeltwaterda-
len, zoals de dalvlakten van de Vecht en de Hunze.

Bewoning tijdens het tweede deel van het Midden-Paleolithicum was vooral mogelijk 
tijdens het Eemien en gedurende enkele warmere fasen van het Vroeg- en Midden-Weich-
selien. Tijdens het Eemien (het laatste interglaciaal; circa 130.000 tot 115.000 jaar gele-
den) ontwikkelde zich een bosbedekking en vulden de rivierdalen zich met klei, zand en 
veen. 

Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (115.000 tot 10.000 jaar geleden), was 
Noord-Nederland niet bedekt met landijs (dat kwam tot de omgeving van Hamburg), maar 
waren de gevolgen van de koude wel duidelijk merkbaar. Omdat de zeespiegel meer dan 
honderd meter lager stond, werden de dalsystemen verbreed en verdiept (smeltwaterda-
len) en ontstond het beekdalsysteem zoals we dat nu kennen in Drenthe. Erosie van het 
keileemplateau speelde daarbij een rol: verspoeling en uitwaaiïng van keileem dat via de 
beekdalsystemen werd afgevoerd; hierbij ontstond op de keileem een stenenrijk residuair 
sediment: het keizand. 

Toen het klimaat kouder, maar vooral droger werd tijdens de pleniglaciale delen van 
het Weichselien, kon de spaarzame vegetatie winderosie niet voorkomen en werden kei-
zanden en beekzanden door de wind opgenomen en elders afgezet. Over de keileem, 

LANDSCHAPPELIJKE 
ONTWIKKELINGEN 

IN NOORDELIJK 
NEDERLAND

[2] Tot nu toe kennen we in Noord-Nederland vrijwel geen 
keileem uit de Elster-ijstijd, wel smeltwaterafzettingen 
als potklei en glimmerhoudende zanden. Deze afzettin-
gen bevinden zich voornamelijk in diepe geulen en bek-

kens, waaruit we kunnen a  eiden dat het landijs van de 
Elster-ijstijd tot ongeveer Heerenveen heeft gereikt (zie 
De Mulder et al. 2003).
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behalve de hoogste delen, werd een in dikte wisselende laag dekzand, van enkele deci-
meters tot verscheidene meters, afgezet en ontstond het golvende dekzandlanschap met 
ruggen en kopjes. Dit gebeurde met name tijdens de laatste periode van het Weichselien, 
het Laat-Glaciaal. De vele komvormige laagtes, vennetjes, meertjes en pingo s zijn ook 
grotendeels in deze periode ontstaan. 

In tegenstelling tot de ons omringende landen en het zuiden van Nederland is het onder-
zoek naar het Midden-Paleolithicum pas vrij laat op gang gekomen, hoewel al aan het 
einde van de 19e eeuw rekening werd gehouden met vondsten uit deze periode. Op 7 
september 1881 loofde dr. Hartogh Heijs van Zouteveen als bestuurslid van het Drents 
Museum een beloning van 50 gulden uit voor de eerste vuistbijl van Drentse bodem. Het 
duurde tot eind jaren 30 van de vorige eeuw voordat het eerste onmiskenbare midden-
paleolithische artefact in Noord-Nederland aan het licht kwam. In 1939 vond H. van der 
Vliet de welbekende vuistbijl van Wijnjeterp in Friesland.[3] Omdat de vuistbijl in eerste 
instantie niet als zodanig werd herkend duurde het nog tot begin jaren 50 voordat de 
vondst werd gepubliceerd (Van der Vliet 1952; Bohmers & Wouters 1954).[4] In de jaren 
hierna kwamen sporadisch nieuwe vondsten aan het licht, zoals de fraaie driehoekige 
vuistbijl van Anderen (ca. 1962) en de vuistbijl van Exloo (1965) maar pas vanaf begin 
jaren 70 is het aantal midden-paleolithische vondsten gestaag toegenomen. Bij Mander 
werd na de vondst van een vuistbijltje enkele jaren achtereen een grote akker afgezocht 
met studenten, hetgeen voor het eerst resulteerde in een collectie van meer dan twintig 
artefacten van één vindplaats (Stapert 1982b). Ongetwijfeld is de grotere stroom vonds-
ten vooral te danken aan de affaire-Vermaning, waardoor steeds meer amateur-archeo-
logen gericht naar midden-paleolithische artefacten zijn gaan zoeken. Ook de ontdekking 
van vele duizenden midden-paleolithische artefacten in de zand- en grindgroeves in het 
stuwwallengebied en de publicatie hiervan in de reeks Archaeologische Berichten zal een 
positieve bijdrage hebben geleverd. 

De vele nieuwe vondsten worden vanaf 1977 uitgebreid gepubliceerd door Frans-
sen, Wouters en anderen. Uit onvrede over de a  oop van de zaak Vermaning wordt in 
1979 de APAN (Aktieve Praktijk Archeologie Nederland) opgericht. Over de vondsten van 
Vermaning en aanverwante zaken wordt regelmatig gepubliceerd in de Archaeologische 
Berichten, het tijdschrift Archeologie en de eigen uitgaven APAN/Intern (tot 1991), later 
APAN/Extern. Veel nieuwe vondsten worden beschreven en er wordt aandacht besteed aan 
dateringen, steenbewerkingstechnieken en later ook steensculpturen . Vanaf 1997 is er 
ook het tijdschrift Archeoforum dat zich met het Paleolithicum bezighoudt en onder meer 
ijvert voor een nieuwe methodologische aanpak van midden-paleolithische vondsten en de 
vondsten  van Vermaning (gebaseerd op de  loso  e van Imre Lakatos). 

Binnen de studie naar het Paleolithicum is altijd veel aandacht geweest voor oppervlakte-
veranderingen die in de loop van duizenden jaren op vuurstenen kunnen ontstaan. Vrijwel 
alle midden-paleolithische oppervlaktevondsten uit Noord-Nederland vertonen een hele 
reeks oppervlakteveranderingen, zoals patina s, windlak, krassen, drukkegeltjes, kryo-
turbatieretouches en secundaire vorstsplijting. Op het keileemplateau is vooral het voor-
komen van windlak een goede aanwijzing dat een artefact uit het Midden-Paleolithicum 
dateert. Mede door de affaire-Vermaning is er veel bekend over de variatie aan opper-
vlakteveranderingen en hun ontstaanswijze (Stapert 1976a). Voor het identi  ceren van 
oppervlaktevondsten uit het Midden-Paleolithicum in ons gebied zijn oppervlakteverande-
ringen van doorslaggevend belang (Stapert 1976b, 1986c). Uiteraard heeft deze benade-
ring alleen zin in relatie tot de geologische opbouw ter plaatse. 

Een bijzondere oppervlakteverandering is zwarte patina  of moeraspatina . We kennen 
dit verschijnsel vooral van artefacten die werden opgezogen uit de grote rivieren, maar 
ook van vondsten die op stranden van de westelijke Waddeneilanden aanspoelen en van 
vondsten uit de Noordzee (Verhart 2001). Een mooi voorbeeld in ons gebied is de vuistbijl 
van Haerst bij Zwolle (Stapert 1993). De zwarte verkleuring ervan bestaat uit een huidje 
van zwavel-ijzerverbindingen, gevormd in zuursto  oos milieu door sulfaat-reducerende 
bacteriën. Met andere woorden: het ontstaat als de vuurstenen een tijd in stilstaand water 
hebben verkeerd. 

ONDERZOEKS-
GESCHIEDENIS 

PSEUDO-ARTEFACTEN, 
OPPERVLAKTEVERANDE-
RINGEN OP VUURSTEEN 
EN DE AFFAIRE- 
VERMANING

[3] Van Zouteveen heeft de beloning nooit kunnen uitrei-
ken. Hoewel er in de loop der jaren verschillende vuist-
bijlen in Drenthe zijn gevonden is de beloning, die nog 
steeds van kracht is, nimmer opgeëist. Voor zover ons 
bekend was de vuistbijl van Anderen de eerste (Stapert 
1976c: 145).

[4] Enigszins curieus is dat R. Oppenheim in zijn hoofd-
stuk Oud-paleolithicum  in het gedenkboek voor A.E. van 
Giffen (1947) geen melding maakt van de vondst van 
Wijnjeterp. Wel bespreekt hij een vuistbijl uit de gemeente 
Ubach (Limburg) en noemt hij de twee vuistbijlen die van 
Bathmen bij Deventer zouden komen (deze komen echter 
uit Frankrijk: zie Stapert 1976b).
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Het is interessant dat de uit rivieren opgezogen vondsten uit het laatste glaciaal in 
Midden-Nederland, uit de Formatie van Kreftenheye, veelal deze verkleuring vertonen. Het 
merendeel van de vondsten van de oudere Rhenen-industrie, uit rivierafzettingen van de 
Formatie van Urk, vertoont echter bruine patina, terwijl zwarte patina zeer zeldzaam is. 
Dit kan in verband gebracht worden met de afzettingswijze: de grindhoudende zanden van 
de Formatie van Urk (waaruit de Rhenen-artefacten stammen) zijn door een meanderend 
systeem afgezet (Ruegg 1981), terwijl de rivierafzettingen uit de laatste ijstijd vooral door 
een verwilderd systeem werden gedeponeerd. In het laatste geval zal er uiteraard vaak 
stilstaand water zijn geweest in afgesneden geulen, en daar kon zich dan zwarte patina 
vormen.

 De midden-paleolithische vondsten  van Vermaning (Hoogersmilde, Hijken, Eemster) 
ontberen alle genoemde oppervlakteveranderingen ten enenmale; ze vertonen geen spoor 
van de tand des tijds. Het ontbreken van windlak, patina s, en krasjes etc. als gevolg van 
kryoturbatie, is het voornaamste bewijs voor vervalsing, omdat vuurstenen artefacten met 
een midden-paleolithische ouderdom op de door Vermaning aangewezen locaties onmoge-
lijk hadden kunnen ontsnappen aan alle verweringsprocessen tegelijk, zoals pro  elstudie 
te Hoogersmilde en Hijken duidelijk maakt. Op die plekken hadden midden-paleolieten 
alleen uit het keizand kunnen komen. Juist de vuurstenen in het keizand zijn zwaar ver-
weerd (in tegenstelling tot de meeste vuurstenen in het keileem). De algemeen voorko-
mende windlak zal vooral tijdens het Boven-Pleniglaciaal zijn ontstaan (zie o.m. Stapert 
1980b, 1986d; Stapert et al. 2000). De werktuigen van Vermaning vertonen verder kunst-
matige glans (o.m. vaseline), en afgevlakte ribben die met een elektrische slijpmachine 

Figuur 1  De ‘vuistbijl van de Leemdijk’, 
een vervalste vuistbijl afkomstig van 
Vermaning. De grijze vlakjes zijn oude 
vorstsplijtvlakken. Het werktuig van deels 
bruine vuursteen vertoont kenmerkende 
afgeslepen ribben die roodgekleurd zijn 
door de hitte van het slijpingsproces. 
Tekening GIA (Groninger Instituut voor 
Archeologie / voormalig BAI).
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geslepen moeten zijn (zoals ook het Gerechtelijk Laboratorium aantoonde). Een duidelijk 
voorbeeld is de vuistbijl van de Leemdijk  (  g. 1) die deels uit bruine vuursteen bestaat; 
de geslepen ribben zijn roodverkleurd door de hitte van het slijpingsproces.

Bizar genoeg komen dezelfde afgeslepen ribben ook voor op de neolithische  arte-
facten die Vermaning begin 1965 bij Ravenswoud gevonden zou hebben. Dit materiaal 
omvat naast een serie geslepen bijlen een aantal groteske speerpunten  die verder uit de 
prehistorie van ons land onbekend zijn (Stapert 1986d; Stapert et al. 2000). Bizar, omdat 
verdedigers van Vermaning, zoals A. Wouters, de geslepen ribben toeschreven aan kryo-
turbatie terwijl we sinds het Neolithicum geen ijstijd meer hebben gehad. 

De afgeslepen ribben zijn ook aanwezig op het materiaal van de midden-paleolithische 
vindplaats Eemster , dat verder opvalt vanwege het feit dat het merendeel van de voor-
werpen van exotische vuursteen gemaakt is (Roebroeks et al. 2004).[5]

Overigens heeft Vermaning ook een serie echte midden-paleolieten verzameld, waar-
onder een drietal vuistbijlen: een exemplaar van helle  int, een zogenaamde biface partiel
of Halbkeil (  g. 2) en een vuistbijlfragment met zeeëgel-fossiel (  g. 3; Stapert 1985a, 
1992b).[6] Deze werktuigen werden door Vermaning verzameld bij meerdere aardappel-
meelfabrieken in Drenthe en Overijssel. Dezelfde herkomst geldt ook voor zeven van in 
totaal negen andere midden-paleolithische artefacten van Vermaning (waarvan in  guur 4 
een aantal is afgebeeld): een disque, een Levallois-spits, een Levallois-kern voor afslagen, 
een andere kern en vijf afslagen. 

Waterbolk (2003) beschrijft in een fraai boek de zaak Vermaning in een bredere con-
text en bespreekt aanwijzingen betreffende de mogelijke dader(s).

Een belangrijk probleem bij het onderzoek van het oudere Paleolithicum is dat van 
de pseudo-artefacten: vuurstenen objecten die door natuurlijke processen gevormd zijn 
maar lijken op paleolithische werktuigen . Het gaat hier vooral om allerlei geologische 
processen, zoals vorstsplijting, botsingen met andere stenen in rivierbeddingen en in de 

[5] De tweede auteur vindt het opmerkelijk en verheugend 
dat ook H. Kars zich achter de conclusie heeft geschaard 
dat de werktuigen van Eemster  vervalsingen zijn; eerder 
verklaarde hij de vuistbijl van de Leemdijk  nog voor echt 
ondanks het voorkomen van afgeslepen ribben.

[6] Bij het determineren en beschrijven van midden-pale-
olithische artefacten wordt meestal gebruikt gemaakt van 
de typologieën van Bordes (1961) en Bosinski (1967).

Figuur 2  De biface partiel of biface partiel of  of biface partiel Halbkeil
van aardappelmeelfabriek Scholten te 
Smilde, verzameld door Vermaning. De 
gerasterde vlakken zijn oude vorstsplijt-
vlakken. Recente beschadigingen zijn 
wit gelaten. Tekening H.R. Roelink, GIA 
(Groninger Instituut voor Archeologie / 
voormalig BAI).

2 cm2 cm
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branding, en met name om zware druk van steen op steen tijdens bodembewegingen, 
zoals kryoturbatie tijdens perioden met een permafrost. Het keizand bevat ontelbare vuur-
stenen die enigszins lijken op artefacten maar dat niet zijn, en hetzelfde geldt voor pleis-
tocene riviergrinden. Een vroeg voorbeeld in Nederland van dit probleem (jaren dertig van 
de twintigste eeuw; Bursch et al. 1938) was de collectie van Wezep; deze evidente pseu-
do s werden aangezien voor artefacten door F.C. Bursch en later ook door A. Wouters. 

Hoewel er een aantal diagnostische kenmerken is (zie bijv. Stapert 1975, 1976a) 
kunnen artefacten en pseudo-artefacten niet in alle gevallen op betrouwbare wijze worden 
onderscheiden. De onderzoeker kan in zulke gevallen het beste van zijn onzekerheid blijk 
geven door de benaming incerto-facten  (Roebroeks & Stapert 1986): voorwerpen met te 
weinig diagnostische kenmerken om te kunnen beslissen of ze wel of niet door menselijk 
toedoen ontstonden. Niet alleen in Nederland (bijv. Peeters et al. 1988a) maar ook in het 
buitenland zijn duizenden voorwerpen beschreven als werktuigen uit het Oud-Paleolithi-
cum terwijl ze op zijn best incerto-facten zijn (de door Peeters et al. beschreven stukken 
bestaan onzes inziens voornamelijk uit natuurlijk grind). We zwijgen hier verder maar over 
de steensculpturen  (zie Boekschoten & Stapert 1991).

Naast vervalsingen en pseudo-artefacten zijn er ook nog andere problematica. Een 
voorbeeld daarvan vormen de twee vuistbijlen die afkomstig zouden zijn uit Bathmen bij 
Deventer en die bewaard worden in het British Museum; ze blijken bij nadere beschouwing 
hoogstwaarschijnlijk afkomstig te zijn uit Frankrijk (Stapert 1976b).

De oudste sporen van menselijke aanwezigheid in het noorden van ons land zijn afkomstig 
uit zand- en grindgroeves in het stuwwallengebied van Midden-Nederland. Deze stuwwal-
len zijn ontstaan tijdens de laatste koude fase van het Saalien (stadiaal 3), rond 150.000 
jaar geleden. Bij de uitbreiding van het landijs ploegden ijslobben diep door het toenma-
lige landschap en werden enkele tientallen meters dikke pakketten van oudere sedimen-
ten in bevroren toestand dakpansgewijs over elkaar heen geschoven tot een hoogte van 
maximaal 100 meter. Deze markante heuvels, waaronder de Utrechtse Heuvelrug tussen 
Rhenen en het IJsselmeer en de rug tussen Wageningen en Lunteren, bestaan uit een 
opeenvolging van voornamelijk  uviatiele afzettingen uit het Onder- en Midden-Pleisto-
ceen (tussen circa 1.000.000 en 150.000 jaar geleden). Op de plaatsen waar het sediment 
werd weggedrukt, liggen nu glaciale bekkens die op sommige plaatsen meer dan 125 
meter diep zijn, zoals de Gelderse Vallei. 

Vanaf 1977 werden door A.M. Wouters, C.J.H. Franssen en een tiental andere amateur-
archeologen vele duizenden midden-paleolithische vuurstenen artefacten verzameld bij 
stenenvangers in twee groeves bij Rhenen: Leccius de Ridder en Vogelenzang.[7] In groeve 
Kwintelooyen, tussen Rhenen en Veenendaal, vond eind jaren 70 en begin jaren 80 uit-

OVERZICHT 
VAN MIDDEN-

PALEOLITHISCHE 
VONDSTEN

Midden-Nederland

De Veluwse stuwwallen en het 

Rijk van Nijmegen

[7] Veel vondsten zijn door met name Franssen & Wouters 
gepubliceerd in de reeks Archaeologische Berichten (zie 
o.m. de delen 1, 4, 6 en 9).

Figuur 3  Het vuistbijlfragment met zee-
egel-fossiel van aardappelmeelfabriek 
Scholten te Smilde. Het gerasterde vlak 
is een oud vorstsplijtvlak. Tekening H.R. 
Roelink, GIA (Groninger Instituut voor 
Archeologie / voormalig BAI).
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gebreid geologisch, paleontologisch en archeologisch onderzoek plaats.[8] Door geologen 
van de Rijks Geologische Dienst werden 10 verschillende lagen onderscheiden, voorna-
melijk rivierafzettingen van de Rijn en de Maas, waarvan de oudste ongeveer 1 miljoen 
jaar oud zijn. De jongste lagen (smeltwaterafzettingen) zijn kort voor de komst van het 
landijs afgezet. Het archeologisch onderzoek, uitgevoerd door het voormalige Biologisch-
Archaeologisch Instituut (nu GIA) van de Universiteit Groningen, heeft duidelijk gemaakt 
dat de artefacten afkomstig zijn uit een grofzandige laag met grind en stenen (eenheid 
5 in de lokale stratigra  e van Kwintelooyen) die tot de Formatie van Urk gerekend moet 
worden (Stapert 1981c, 1983b, 1987). Deze laag is tijdens de eerste helft van het Saalien 
afgezet door een snelstromende en meanderende rivier, de pleistocene voorganger van de 
Rijn. Omdat de meeste artefacten uit deze laag (dichtheid gemiddeld 1 artefact per 1  1,5 
kubieke meter zand en grind) niet of slechts matig gerold zijn, mogen we aannemen dat ze 
niet veel ouder zijn dan de laag waarin ze zich bevonden. De meest aannemelijke datering 
van de vondsten is het Hoogeveen-interstadiaal, met een ouderdom van 250-300.000 
jaar. Het is niet helemaal uit te sluiten dat er ook oudere artefacten in deze laag zijn 
opgenomen, maar overtuigende aanwijzingen hiervoor ontbreken. Ondanks systematisch 
onderzoek is het nimmer gelukt om artefacten in andere (oudere) lagen te vinden.[9]

[8] Systematisch archeologisch-geologisch onderzoek 
heeft ook plaatsgevonden in de groeve Fransche Kamp  
bij Wageningen (Rensink & Spieksma 1987; Stapert 1987, 
1991a) en tijdens de aanleg van de A28 op de Leusder-
heide (Stapert 1987). Kleinschalige waarnemingen zijn 
gedaan in groeve De Paltz  bij Soesterberg (Stapert 1987) 
en de Van den Brink en Vink groeve  bij Lunteren (niet 
gepubliceerd).

[9] In verschillende publicaties wordt het tegendeel 
beweerd (zie bijvoorbeeld Franssen & Wouters 1977, 

1978c, 1981, 1982; Peeters et al. 1988a, 1988b; Thoe 
Schwartzenberg 1981, 1985). Erg overtuigend zijn deze 
claims niet. Te oordelen naar de tekeningen en foto s zal 
het deels om pseudo-artefacten gaan en deels om echte 
artefacten, maar met een verkeerde interpretatie van de 
zeer gecompliceerde stratigra  e. Voor een uitgebreide 
discussie van deze problematiek verwijzen we naar Sta-
pert (1981c, 1987). Voor een kritische benadering van het 
Chopper-Choppingtool-Complex (C.C.C) zie De Warrimont 
(1990; 1991).

Figuur 4  Vier echte midden-paleo-
lithische artefacten verzameld door 
Vermaning. A. Levallois-kern (aardappel-
meelfabriek Scholten, Smilde), B. disque
(aardappelmeelfabriek Oranje, Beilen), 
C. afslag met een aantal vlakke ventrale 
retouches (Scholten, Smilde), D. Leval-
lois-spits (Oranje, Beilen). Gerasterde 
vlakken zijn oude vorstsplijtvlakken. 
Tekening H.R. Roelink, GIA (Groninger 
Instituut voor Archeologie / voormalig 
BAI).



98 ARCHEOLOGIE NO. 11/12, 2005



99De steentijd van Nederland

Dankzij de vele duizenden verzamelde artefacten (zie bijv. Wouters 1994) hebben we 
een vrij goed beeld van deze Rhenen-industrie .[10] Het vondstmateriaal maakt een vrij 
homogene indruk en past heel goed in een midden-paleolithische context, hetgeen blijkt 
uit het algemeen toepassen van de Levallois-techniek, één van de kenmerken van het 
Midden-Paleolithicum. Vooral het voorkomen van regelmatige klingen (gemaakt van lang-
werpige Levallois-kernen) is opvallend (  g. 5). Afgezien van grote hoeveelheden afsla-
gen, klingen en kernen komen verschillende typen werktuigen voor. Onder de werktuigen 
domineren schaven (waaronder bifaciaal bewerkte blättformiger Schaber); ook komen 
gekerfde stukken (Clacton-notches) regelmatig voor. Verder zijn er: rugmessen (couteaux 
à dos), getande artefacten (denticulés), Moustérien- en Levallois-spitsen, schijfvormige 
werktuigen (disques), geretoucheerde (Levallois-)klingen en afslagen, en choppers/chop-
ping-tools (  g. 6). De laatste zijn meestal gemaakt van rolstenen van kwartsiet in plaats 
van vuursteen; ook enkele grote schaven zijn van kwartsiet gemaakt (  g. 7, nr. 2). Vuist-
bijlen zijn relatief zeldzaam, en de meeste exemplaren lijken halffabrikaten te zijn, niet 
afgemaakt door technische problemen tijdens de bewerking (  g. 7, nr. 1). Deze laatste 
vormen, en andere kenmerken, wijzen er op dat het hier voor een  ink deel gaat om 
verspoelde residuen van primaire vuursteenwerkplaatsen. De mensen moeten in de rivier-
beddingen hebben gezocht naar bruikbare vuursteenknollen en die ter plaatse reeds deels 
hebben bewerkt.

Behalve vuurstenen artefacten zijn botten van pleistocene dieren in eenheid 5 gevon-
den, zoals verschillende soorten neushoorns (waaronder de wolharige), olifanten (mam-
moet en bosolifant), reuzenhert, edelhert, paarden, wild zwijn, muskusos, bison en 
nijlpaard (één tand) (van Kolfschoten 1981). Een deel van deze soorten zal ongetwijfeld 
tot de jachtbuit van de prehistorische mensen (waarschijnlijk H. heidelbergensis) hebben 
behoord. Aan de andere kant is duidelijk dat het een mengsel betreft; het betreft zowel 
warme als koude soorten. Sommige botten moeten zijn verspoeld uit oudere afzettingen, 
met een ouderdom tot minstens Cromerien. 

Zowel in Kwintelooyen als in De Fransche Kamp zijn stukjes oker gevonden, waarvan 
het op zijn minst mogelijk is dat ze door mensen verzameld en gebruikt zijn. Het stuk 
van De Fransche Kamp is zo groot als een vinger (lengte 6,7 cm, diameter 1 cm). Het is 
onwaarschijnlijk dat de stukken oker door riviertransport uit bijvoorbeeld de Ardennen zijn 
aangevoerd (ze zouden dan door de Rijn uit oudere Maasafzettingen moeten zijn opgeno-
men): in een grindige rivierbedding zouden ze snel verpulveren. 

Regelmatig laten artefacten van de Rhenen-industrie zeer grove krassen met een 
vlakke bodem zien. Deze zijn niet het gevolg van de opstuwing door het landijs; waar-
schijnlijk kunnen ze worden toegeschreven aan bekrassing door andere stenen als gevolg 
van kruiend ijs (Stapert & Zandstra 1985).

Een menselijk dijbeen uit één van de groeves bij Rhenen is beschreven als afkomstig 
van een Neanderthaler door Bosscha Erdbrink et al. (1979). Het stamt echter uit de Mid-
deleeuwen (Stapert 1986a). Hetzelfde geldt voor enkele andere door Bosscha Erdbrink 
aan Neanderthalers toegeschreven mensenbotten uit Midden-Nederland.

Waarschijnlijk zijn de artefacten van Rhenen afkomstig van allerlei kampplaatsen, 
zoals we die kennen uit de groeve Belvédère, maar zijn ze tijdens en na de bewoningspe-
riode verspoeld door zich steeds verleggende rivierlopen. De kans op het aantreffen van 
in situ locaties zoals in de groeve Belvédère is dan ook zeer klein, maar niet onmogelijk. 
Een  mogelijk voorbeeld van een niet of weinig verspoeld kampementje zijn de resten van 
een bosolifant die samen met vuurstenen artefacten (drie vuistbijlen, een Levallois-kern 
en dertien Levallois-afslagen) werden gevonden (Franssen & Wouters 1978a, 1978b); de 
meeste vondsten werden echter op een grindhoop verzameld.[11] De brede riviervlakte 
met meanderende geulen was waarschijnlijk zeer aantrekkelijk voor vroege hominiden 
vanwege de aanwezigheid van water en wild, maar ook gezien de aanwezigheid van goede 
vuursteenbrokken die men in de bedding kon verzamelen. 

Omdat de Formatie van Urk op verschillende plekken dagzoomt, is het niet verwonder-
lijk dat ook boven op de stuwwallen artefacten uit het vroege Midden-Paleolithicum zijn 
gevonden. Artefacten van de Rhenen-industrie kennen we onder meer uit de omgeving 
van Hilversum en Huizen in het Gooi (Offerman-Heykens & Boelsma 1993). Een fraaie 

[10] Zie Stapert (1987) voor een beschrijving van de 
Rhenen-industrie. De Rhenen-industrie is wat betreft 
artefactsamenstelling, context en datering vrijwel iden-
tiek aan de vindplaats Markkleeberg in Duitsland (zie bijv. 
Mania 1983).

[11]. Een kaakfragment van mammoet met snijsporen, 
afkomstig uit de NS-groeve bij Maarn, werd al in 1939 
gepubliceerd door Van den Broek. In het boek De Dage-
raad der Menschheid  (1947) meldt Van den Broek het 
volgende: Dr. Ir. W.A.J. Oosting bericht het vinden van 
110 artefacten van het Moustier karakter bij Wageningen 
en bij Craailoo, Prof. Edelman bij Diepenheim  (1947, 112-
113). Op dit moment is ons niet bekend waar deze col-
lectie zich bevindt. 

Figuur 5  Enkele artefacten van de 
Rhenen-industrie. 1. Levallois-kern; 2-5. 
klingen (deels in Levallois-techniek); 6-
8. Levallois-afslagen. Enkele artefacten 
(nrs. 2 en 8) zijn geretoucheerd. Eén 
van de klingen, nr. 5, is een kernprepa-
ratiekling. Tekening H.R. Roelink, GIA 
(Groninger Instituut voor Archeologie / 
voormalig BAI) en J. Milojkovic.
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Acheuléen-vuistbijl (  g. 8) is afkomstig uit een tuin in Leersum (Reusink 1983; Franssen & 
Wouters 1983; Stapert 1987).[12] Deze vondsten zijn over het algemeen goed te scheiden 
van artefacten uit het latere Midden-Paleolithicum (van ná de ijsbedekking), omdat ze van 
zuidelijke vuursteen of Maas-vuursteen  zijn gemaakt en geen windlak vertonen.

Vanaf 1969 zijn enkele tientallen midden-paleolithische artefacten verzameld op akkers 
in het Corversbos bij Hilversum. Volgens een recente publicatie gaat het om 75 stuks, 
waaronder (klingvormige) afslagen, kernen, verschillende typen schaven en rugmessen; 
vuistbijlen ontbreken (Stapert 1981a; 1982a, 1982c; Stapert & Offerman-Heykens 1983; 
Offerman-Heykens & Boelsma 1993; Offerman-Heykens 1998). Enkele afslagen en kernen 
zijn van het Levallois-type. De artefacten van noordelijke vuursteen (volgens de publicatie 
van 1993 gaat het om 15 van de 32 destijds bekende artefacten) zijn met zekerheid aan 

[12] Deze vuistbijl is ten onrechte toegewezen aan het 
Moustérien de Tradition Acheuléenne (Bosscha-Erdbrink & 

Berendsen 1984); hij behoort (ook qua oppervlakteveran-
deringen) tot de Rhenen-industrie.

Figuur 7  Een halffabrikaat van een vuist-
bijl (nr. 1) en een grote schaaf op een 
afslag van kwartsiet (nr. 2). Beide stukken 
behoren tot de Rhenen-industrie. Teke-
ning J.M. Smit, GIA (Groninger Instituut 
voor Archeologie / voormalig BAI) en J. 
Milojkovic.

Figuur 6  Enkele ‘werktuigen’ van de 
Rhenen-industrie. 1-4. verschillende 
typen schaven; 5. afslag met Clacton-
notch; 6. Moustérien-spits; 7. disque; 8. 
chopping-tool van kwartsiet. Tekening chopping-tool van kwartsiet. Tekening  van kwartsiet. Tekening chopping-tool
H.R. Roelink, GIA (Groninger Instituut 
voor Archeologie / voormalig BAI) en J. 
Milojkovic.
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het latere Midden-Paleolithicum toe te wijzen.[13] Uit de omgeving van Arnhem kennen we 
twee afslagen waarvan één mogelijk tot de Rhenen-industrie behoort (Stapert 1986b). 
Ook uit de buurt van Epe kennen we een vuistbijl; dit stuk is nog niet gepubliceerd. Enkele 
vuistbijlen waaronder twee Micoque-vuistbijlen en andere artefacten zouden door Wouters 
zijn gevonden bij Hatert in de omgeving van Nijmegen (voor de eerst gevonden Micoque-
bijl, zie Bohmers & Wouters 1954), maar de herkomst is twijfelachtig (zo vertoont het 
eerste stuk inktsporen die wijzen op een verwijderd oud inventarisnummer). Een convexe 
schaaf op Levalloisachtige afslag uit Hatert is gemeld door Van Rossum (1978). 

Twee bladspitsen zijn ook gevonden in het stuwwallengebied, een tweezijdig bewerkt 
exemplaar van het Mauern-type  (afb. 9) op de Leusderheide vlakbij Amersfoort (onder-
aan oostelijke helling Utrechtse Heuvelrug) (Stapert et al. 1993) en een fragment van een 
voornamelijk enkelzijdig bewerkt exemplaar (  g. 10) onderaan de zuidwestelijke helling 
van de Aardjesberg (Stapert 1992a). De Mauern-bladspitsen zijn karakteristiek voor de 
laatste midden-paleolithische industrieën en komen vermoedelijk uit de Micoquien-traditie 
voort (in die traditie bestond een neiging tot het maken van dunne bifaciale werktuigen). 
Hoewel een oudere datering niet helemaal is uit te sluiten, het gaat immers om losse 
vondsten, komen vooral het Moershoofd- en het Hengelo-interstadiaal van het Midden-
Pleniglaciaal in aanmerking. In deze periode vond de overgang van het Midden- naar het 
Jong-Paleolithicum plaats.

Een vondst die bewoning tijdens het Midden-Pleniglaciaal overtuigend illustreert is het 
bladspitsfragment van de Aardjesberg bij Hilversum (Stapert 1992a). Deze bladspits is 
geen kernwerktuig, zoals de Mauern-bladspitsen, maar gemaakt van een  inke kling en 
waarschijnlijk is dit fragment iets jonger dan de andere bladspitsen (zie ook De drie noor-
delijke provincies ). Dit type bladspits, met partiële vlakke ventrale retouchering, wordt 
wel het Jerzmanowice-type  genoemd, naar een belangrijke vindplaats in Polen met een 
ouderdom van rond 38.500 jaar. De bladspits van de Aardjesberg is uniek in Nederland, 
en werd gezien parallellen in Engeland, België en Polen waarschijnlijk achtergelaten door 
één van de laatste groepen Neanderthalers, tussen 35.000 en 40.000 jaar geleden (Hen-
gelo-interstadiaal). Een aantrekkelijke hypothese is dat zulke bladspitsen, gemaakt van 
klingen, ontstonden onder invloed van contacten met de eerste vertegenwoordigers van 
het huidige mensentype, die Midden-Europa rond 40.000 jaar geleden bereikten.

Buiten het stuwwallengebied ontbreken overtuigende vondsten uit de periode vooraf-
gaand aan de ijsbedekking, afgezien van enkele uit de grote rivieren opgezogen werktui-
gen. Mogelijk heeft er in de noordelijke helft van Nederland wel bewoning plaatsgevonden, 

[13] Mogelijk vergelijkbare vondsten zijn gemeld van de 
Aardjesberg (Walet & Boelsma 1999/2000b). Een curieuze 
vindplaats met artefacten van kwartsiet is kort beschre-

ven door Walet & Boelsma (1999/2000a). De ouderdom 
van deze vindplaats is echter (nog) niet bekend.

Figuur 8  De vuistbijl van Leersum. 
Gerasterd: oude vorstsplijtvlakken. Teke-
ning H.R. Roelink, GIA (Groninger Insti-
tuut voor Archeologie / voormalig BAI).
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maar zijn de sporen hiervan compleet vernietigd ( overreden ) door het landijs of niet 
meer bereikbaar voor ons door afdekking met latere sedimenten. Een andere mogelijkheid 
is dat noordelijk Nederland gemeden werd door de voortbrengers van de Rhenen-industrie 
omdat er bijzonder weinig vuursteen te vinden was.

In het rivierengebied vinden we op vele meters diepte onder het maaiveld afzettingen 
van de pleistocene voorgangers van de rivieren de Rijn (Formatie van Kreftenheye en 
Formatie van Urk) en de Maas (Formatie van Veghel). In opgezogen en opgebaggerde 
sedimenten komen regelmatig artefacten van midden-paleolithische ouderdom (maar ook 
jonger) en resten van pleistocene dieren naar boven. Eén van de grootste midden-pale-
olithische vondstcomplexen is zonder twijfel het opgezogen materiaal uit zuigkolk Weber 
bij Nieuwegein. Sinds de ontdekking in 1986 heeft de kolk vele honderden artefacten 
opgeleverd (Offerman-Heykens & Brouwer-Groeneveld 1990; Niekus 1996). Een datering 
in het Midden-Paleolithicum blijkt uit het voorkomen, zij het schaars, van de Levallois-
techniek en verschillende schaaftypen waaronder een exemplaar van het Quina-type (  g. 
11). Behalve schaven komen rugmessen, geretoucheerde afslagen en enkele combinatie-
werktuigen voor. Vuistbijlen ontbreken, zodat een nadere datering op typologische gron-
den niet goed mogelijk is. Hoewel de ontdekkers van de vindplaats een datering in het 
vroeg-Saalien (Formatie van Veghel) prefereren, lijkt ons een datering aan het begin van 
het Weichselien (Formatie van Kreftenheye) waarschijnlijker omdat de meeste artefacten 

Het rivierengebied

Figuur 9  De Mauern-bladspits van de 
Leusderheide. Tekening L. Johansen, 
naar Stapert et al. (1993).

Figuur 10  Fragment van een Jerzma-
nowice-bladspits, gevonden op de Aard-
jesberg bij Hilversum. Het werktuig is 
gemaakt van een  inke kernpreparatie-
kling. Tekening L. Johansen, naar Stapert 
(1992a).
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zwarte patina vertonen.[14] Mogelijk hebben we te maken met een vergelijkbare situatie als 
de Rhenen-industrie, waarbij het verzamelen en voorbewerken van vuursteenknollen een 
belangrijke activiteit is geweest.

Opgezogen midden-paleolithische artefacten zijn ook van andere locaties bekend, zoals 
Wijchen, Empel, Oosterhout (een grote hachereau), Klein Linden en Loowaard (Stapert 
1981d), Maren-Kessel (Stapert 1981d; Verhagen 1994), Linden (De Wit et al. 1994), Box-
meer (Hermers 1996), Gewande (Verhagen 1994), Lith (Verhagen 1994), Lathum (Hartjes 
& Wouters 1981; Stolzenbach 1993c) en Nijmegen (Stolzenbach 1990). Een zuigput bij 
Kerkdriel heeft behalve vuurstenen artefacten veel pleistoceen botmateriaal opgeleverd 
(Stolzenbach 1993a, 1993b; Verhagen 1994), waaronder mogelijk bewerkte exemplaren. 
In veel van deze gevallen is een nauwkeuriger datering dan Midden-Paleolithicum niet 
mogelijk, omdat artefacten uit oudere lagen (Formatie van Urk of Formatie van Veghel) 
door verspoeling gemengd kunnen zijn met materiaal uit het Vroeg-Weichselien (Formatie 
van Kreftenheye). Een ouderdomsbepaling is eigenlijk alleen mogelijk door het bestude-
ren van de oppervlakteveranderingen (patinering, krassen en afrondingsverschijnselen) 
op de vuurstenen artefacten in combinatie met gegevens over de locale stratigra  e. Voor 
veel werktuigtypen geldt ook nog dat ze een lange doorlooptijd kennen, waardoor ze niet 
zonder meer aan een bepaalde fase van het Paleolithicum toegewezen kunnen worden. 
Algemeen gesteld lijkt het wel zo te zijn dat artefacten met een bruine patinering aan het 
vroegere Midden-Paleolithicum toegewezen kunnen worden, terwijl zwart gepatineerde 
stukken met de Formatie van Kreftenheye zijn geassocieerd. 

Op verschillende plaatsen in het oosten van ons land zijn oppervlaktevondsten uit het 
Midden-Paleolithicum gedaan.[15] Een belangrijke vindplaats is Mander, gelegen op de 
stuwwal van Ootmarsum vlakbij de Duitse grens. Na de vondst, in 1979, van een kleine 
driehoekige vuistbijl (  g. 12) met convexe basis (biface subtriangulaire), werd de vind-
plaats meerdere malen bezocht door studenten en amateur-archeologen waarbij nog 
eens 24 artefacten werden opgeraapt (Stapert 1982b). De vindplaats wordt nog steeds 
regelmatig afgezocht en volgens een recente inventarisatie (zie Schl ter 2002, 2003) 
zijn tot dusver ongeveer 45 zekere en mogelijke artefacten opgeraapt, waaronder de 

Het oosten van 
Nederland

De stuwwallen van Salland, 

Twente en de Graafschap

[14] Een opvallend verschijnsel van Nieuwegein is de 
zwarte patina waar de meeste artefacten mee bedekt 
zijn. Dit verschijnsel kennen we ook van andere opgezo-
gen en opgebaggerde midden-paleolithische (en latere) 
complexen (zie ook Het oosten van Nederland ). De 
vondsten van de Rhenen-industrie daarentegen zijn bruin 
gepatineerd. Dit verschil hangt waarschijnlijk samen met 
het type riviersysteem: meanderend of verwilderd (zie 

Pseudo-artefacten, oppervlakteveranderingen op vuur-
steen en de affaire Vermaning ); mogelijk is in deze geval-
len een relatieve datering op basis van patina mogelijk.

[15] Een overzicht van vrijwel alle midden-paleolithische 
vondsten uit de provincie Overijssel is door D. Schl ter 
gepubliceerd in de Overijsselse Historische Bijdragen van 
2003 (nr. 118).

Figuur 12  Het subdriehoekige vuistbijl-
tje van Mander, gemaakt van een afslag. 
Het gestippelde deel ventraal is een 
secundair vorstsplijtvlak. Tekening H.R. 
Roelink, GIA (Groninger Instituut voor 
Archeologie / voormalig BAI).

Figuur 11  Artefacten uit Nieuwegein. 1-3. 
kernen; 4-5. Levallois-afslagen; 6-7. klin-
gen of klingvormige afslagen; 8. Quina-
schaaf op afslag; 9. convexe schaaf op 
klingvormige afslag; 10-11. ‘getande’ 
schaven (denticulés). Tekening H.R. Roe-
link & J.M. Smit, GIA (Groninger Instituut 
voor Archeologie / voormalig BAI).
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vuistbijl, enkele schaven (  g. 13) en schijfvormige werktuigen (disques), een paar rug-
messen en een mogelijke boor.[16] Onder de afvalstukken  bevinden zich enkele kernen 
en een serie afslagen, waarvan enkele zijn te omschrijven als Levallois-achtig.[17] Hoewel 
het niet valt te bewijzen, is het zeer waarschijnlijk dat de vondsten oorspronkelijk deel uit 
hebben gemaakt van één kleine concentratie hoger op de helling die door hellingproces-
sen (soli  uctie) is uitgewaaierd  over een gebied van enkele hectares (Stapert 1982b).[18]

Het belang van Mander is dan ook vooral gelegen in het feit dat de vindplaats heeft 
aangetoond dat we in Noord-Nederland wel degelijk rekening moeten houden met sterk 
verspreide midden-paleolithische concentraties . Vóór de ontdekking van de vindplaats 
bestond het bestand aan midden-paleolithische artefacten namelijk alleen uit geïsoleerde 
vondsten. Hoewel we te maken hebben met een oppervlaktevindplaats met alle beperkin-
gen van dien, is Mander van groot belang voor onze beeldvorming over het Midden-Paleo-
lithicum in Noord-Nederland. Vanwege de kleine driehoekige vuistbijl (gemaakt van een 
afslag) kunnen we de vindplaats toewijzen aan het Moustérien de Tradition Acheuléenne
(MTA) met een waarschijnlijke datering in het Vroeg-Glaciaal van het Weichselien. Een 
vondst uit de buurt van Mander die we kort willen noemen is de vuistbijl  van de Molen 
van Bels. Vanwege het ontbreken van windlak hoort dit artefact, gezien de geologische 
opbouw van de vindplaats, zeer waarschijnlijk thuis in de latere prehistorie, vermoedelijk 
het Neolithicum (Stapert 1982b), hoewel dit niet door iedereen wordt onderschreven (De 
Vries et al. 1997).

Behalve de vindplaats Mander kennen we uit het oostelijke deel van Overijssel nog een 
paar losse vondsten, zoals de spitsschaaf van Deldenerbroek in de voormalige gemeente 
Ambt-Delden (nu Hof van Twente) (Stapert 1976b) en een fraaie dubbele schaaf op Leval-
lois-afslag uit Almelo (Stapert 1990b). Beide artefacten hebben oppervlakteveranderingen, 
zoals we die kennen van vuurstenen in het keizand: windlak, putjes, kryoturbatie-retou-
ches, krasjes e.d. Gezien deze verschijnselen moeten beide artefacten aan het oppervlak 
hebben gelegen tijdens het Pleniglaciaal van het Weichselien. Een nadere datering dan 
Eemien of eerste helft Weichselien is voor beide stukken niet mogelijk. Hetzelfde geldt 
voor een kling uit de omgeving van Basse (Postma et al. 2004) en de Levallois-afslag van 
het Eeserveld (Stapert 2002). Op de laatste plek werd meermalen gezocht, maar zonder 
resultaat. Het ziet ernaar uit dat ook grotere Levallois-afslagen soms geïsoleerd voorko-
men  net als vuistbijlen. Een ander voorbeeld is misschien de Levallois-afslag van Ees in 
Drenthe (Molema 1992). Het geïsoleerd voorkomen van dergelijke werktuigen kan wijzen 
op een gebruik als slachtmes op kill sites. Recentelijk werd de vondst van een helle  int-

[16] De vondsten van Mander zijn relatief zwaar verweerd 
en gepatineerd, waardoor de vindplaats ook de nodige 
twijfelgevallen (incerto-facten) heeft opgeleverd. Op de 
website van Archeoforum (d.d. 22 mei 2002) worden 
twee nieuwe onmiskenbare midden-paleolithische arte-
facten afgebeeld; een klingfragment en een afslag. Enkele 
andere recente vondsten worden over enige tijd gepubli-
ceerd in Paleo-aktueel. Een recente vondst van D. Schl ter 
is afgebeeld in  guur 13.

[17] Dr.  L. Johansen (Haren) heeft geprobeerd artefacten 
van Mander te re  tten, maar tot dusver zonder succes.

[18] Deze mening wordt niet door iedereen gedeeld 
(Postma 1998).

Figuur 13  Een rechte schaaf van Mander 
met ventrale verdunningsretouches. 
Tekening L. Johansen.
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vuistbijltje bekend uit de omgeving van Ootmarsum (De Vries et al. 2004): de derde in 
noordelijk Nederland (de andere twee zijn de vuistbijl van Anreep en een vuistbijlvondst 
bij een aardappelmeelfabriek van Vermaning). 

Uit de Graafschap in Gelderland kennen we een halffabrikaat van vermoedelijk een 
MTA-vuistbijltje (  g. 14), al in ca. 1975 gevonden in een zandafgraving bij Lievelde door 
D. van Noort. 

Een enigszins raadselachtige vondst is de Levallois-afslag van Haaksbergen (Stapert 
1989). De afslag, afkomstig uit de stort van een bouwput, is niet gewindlakt terwijl we dat 
wel zouden verwachten op basis van de stratigra  e van de locatie. Het stuk (van zuidelijke 
vuursteen en duidelijk gerold) doet sterk denken aan materiaal van de Rhenen-industrie 
(zie Midden-Nederland ) en mogelijk hebben we dan ook te maken met een aangevoerd 
artefact. 

Tot slot willen we nog melding maken van een steen met een vuistbijl-achtige vorm uit 
De Lutte (gemeente Losser). Het betreft een gneis; aan het arti  ciële karakter moet  ink 
getwijfeld worden (Schl ter 2003). 

In de dalen van de rivieren de IJssel en de Vecht liggen bodemlagen met artefacten uit 
het Midden-Paleolithicum meer dan tien meter diep en vaak op enkele tientallen meters 
onder het maaiveld. Vooral zuigputten in de omgeving van Zwolle leveren regelmatig arte-
facten op. Eén van de vroegste meldingen dateert uit het begin van de jaren 80 (Musch 
1982), maar om welke zuigput het gaat is niet bekend. De volgende artefacten worden 
afgebeeld: een Levallois-kern, een klingvormige afslag en een convexe schaaf, eveneens 
op een klingvormige afslag. Musch relateert de vondsten aan de vondsten uit Rhenen en 
Markkleeberg maar een jongere datering (Vroeg-Weichselien?) is, mede gezien de zwarte 
moeraspatina , niet onwaarschijnlijk (zie ook Van Uum & Wouters 1991). Eind jaren 80 
kwamen ook uit zuigput Haerst  enkele midden-paleolithen tevoorschijn; een zeer fraaie 
ovaalvormige vuistbijl van het type limande (  g. 15) en vier afslagen (Van Uum & Wouters 
1991). Omdat de artefacten licht gerold zijn, mogen we aannemen dat ze afkomstig zijn 
uit de Formatie van Kreftenheye, grindige lagen die tijdens het Onder-Pleniglaciaal zijn 
afgezet door een verwilderd rivierstelsel. De meest waarschijnlijke datering van de vonds-
ten is dus het Vroeg-Glaciaal van het Weichselien, hoewel een datering in het Eemien niet 
helemaal uitgesloten kan worden (Stapert 1993). In de jaren 90 heeft de zuigput nog 
enkele artefacten opgeleverd, waaronder een afslag, een Levallois-kern en een dubbele 
schaaf (Schl ter 2003). De zuigput is verder bekend vanwege vondsten van resten van 
nijlpaarden (Eemien) en stukken barnsteen. Verder kennen we nog een Levallois-afslag 
(datering: Vroeg-Weichselien) uit zuigput De Tempel , direct ten noorden van de Overijs-
selse Vecht (Stapert 1991b) en een paar vermoedelijk midden-paleolithische afslagen uit 
zuigput Sekdoorn  (ongepubliceerd).

De rivierdalen van IJssel

en Vecht

Figuur 14  Een halffabrikaat van (ver-
moedelijk) een vuistbijl, afkomstig uit de 
omgeving van Lievelde. Tekening J. van 
der Post.
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Behalve vuurstenen artefacten worden pleistocene botten opgezogen. Schl ter (2003) 
maakt melding van twee mogelijk bewerkte mammoetbotten, waarvan een ribfragment 
met opvallende kerfsporen  uit een zuigput bij Steenwijk (Schl ter 2003, afb. 5). Beide 
botten zijn nog niet gedateerd. Ten slotte kan vermeld worden dat er uit een zuigkolk bij 
Zwolle grote hoeveelheden boomstamfragmenten werden opgezogen. Het gaat om een 
verspoeld bos en de vondsten wijzen op een  inke erosiefase aan het begin van het Onder-
Pleniglaciaal van de laatste ijstijd (Stapert 1985b).

Tot dusver kennen we uit het IJsselmeer twee vuurstenen artefacten die we aan het 
Midden-Paleolithicum kunnen toewijzen; een Levallois-afslag afkomstig uit het gebied ten 
oosten van de Wieringermeer (Stapert 1980a) en een Levallois-spits opgezogen bij de 
Flevocentrale (Van Uum & Wouters 1991). De afslag vertoont duidelijke windlak en heeft 
dus aan het oppervlak gelegen tijdens het Pleniglaciaal van het Weichselien. De spits is 
niet gewindlakt, maar vertoont wel de karakteristieke zwarte patina en sporen van rolling, 
zodat een herkomst uit de Formatie van Kreftenheye waarschijnlijk is. 

Uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe kennen we tientallen artefacten die we 
op basis van oppervlakteveranderingen (windlak, patina s, secundaire vorstsplijting e.d.) 
aan het Midden-Paleolithicum moeten toewijzen.[19] De meeste artefacten zijn afkomstig 
van het Drents-Friese keileemplateau waar op veel plaatsen het keizand aan of nabij het 
oppervlak ligt. De vondsten bestaan vrijwel uitsluitend uit artefacten van vuursteen, zoals 
afslagen en klingvormige afslagen (Kramer & Postma 1989; Molema 1992, 1996; Stapert 
1980/1981, 1981b; Stapert & Niekus 1998b), waarvan een deel in Levallois-techniek, en 
(Levallois-)kernen, maar ook verschillende typen schaven (Beuker 1996; Beuker & Niekus 
1999; Postma & De Vries 2003; Stapert & Niekus 1998a), een disque (Vermaning-vondst, 
Beuker 1992) en enkele spitsen (Beuker & Niekus 1994a, 1994b; Stapert 1976b). 

De meest in het oog springende artefacten zijn de vuistbijlen, waarvan we momenteel 
zeventien exemplaren kennen: Wijnjeterp (Bohmers & Wouters 1954; Stapert 1976b; Van 
der Vliet 1952), Elahuizen (Stapert 1986c), Oldeholtwolde (Stapert 1995) en Hemelum 
(Stapert & Johansen 2002) in Friesland, en Anderen (  g. 16; Stapert 1976b, 1976c), Exloo 
(Stapert 1976b), Drouwen (Stapert 1979), Anreep (  g. 17; Stapert 1982d; Looyenga et 
al. 1984), Eexterveld (Musch 1980), Langelo (Beuker & Niekus 1994a), Peest (Beuker & 
Niekus 1994a), Tynaarlo (Beuker & Niekus 1994a), Anloo (Beuker & Niekus 1994a) en 
Rolde (  g. 18; Van der Sanden et al. 1993) in Drenthe. 

Het IJsselmeer

De drie noordelijke 
provincies

[19] Een overzichtspublicatie van deze vondsten, waarbij 
de nadruk ligt op de verspreiding in het landschap, is in 
voorbereiding (Beuker, Johansen, Niekus & Stapert).

Figuur 15  De opgezogen vuistbijl van 
Haerst bij Zwolle. Het stuk vertoont 
zwarte patina. Tekening L. Johansen, 
naar Stapert (1993).
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Van vier vuistbijlen is de exacte vindplaats niet bekend. Het betreft de drie vuistbijlen 
van Vermaning (zie onder Pseudo-artefacten, oppervlakteveranderingen op vuursteen en 
de affaire Vermaning ), waaronder een kleine vuistbijl van helle  int en een biface partiel
(zie  g. 2), die zijn gevonden bij de stenenvangers van aardappelmeelfabrieken (Stapert 
1985a, 1992b) en de vuistbijl van Elahuizen (Stapert 1986c).[20] Het werktuig van Elahui-

[20] Twee vuistbijlen zijn gemaakt van helle  int ( rots-
vuursteen ), een steensoort met vergelijkbare splijtings-
eigenschappen als vuursteen; een derde exemplaar werd 
onlangs gemeld van Ootmarsum (zie Archeoforum). In 

gebieden waar vuursteen schaars was of van slechte 
kwaliteit, vormde helle  int het beste alternatief voor het 
maken van werktuigen.

Figuur 16  De driehoekige vuistbijl van 
Anderen. Het grijze vlakje op vlak 2 is een 
secundair vorstsplijtvlak. Het topgedeelte 
is  ink afgerond. Tekening H.R. Roelink, 
GIA (Groninger Instituut voor Archeologie 
/ voormalig BAI).

Figuur 17  De vuistbijl van Anreep, 
gemaakt van helle int. Tekening H.R. 
Roelink, GIA (Groninger Instituut voor 
Archeologie / voormalig BAI).
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zen (  g. 19) komt niet van het keileemplateau, maar vermoedelijk van enige diepte uit 
de opvulling van het glaciale bekken in Gaasterland. Het is opvallend dat geretoucheerde 
werktuigen, vooral vuistbijlen, oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van afvalstukken 
zoals afslagen en kernen. Een vergelijkbare situatie is ook voor Zuid-Nederland gedocu-
menteerd (zie ook het artikel van Rensink in deze bundel) en is waarschijnlijk het gevolg 
van de betere herkenbaarheid van werktuigen en selectief verzamelen. 

Figuur 18Figuur 18  De vuistbijl van Rolde. Teke-  De vuistbijl van Rolde. Teke-
ning L. Johansen, naar een tekening van ning L. Johansen, naar een tekening van 
M.J.L.Th. Niekus & M.A. Weijns.M.J.L.Th. Niekus & M.A. Weijns.

Figuur 19Figuur 19  De vuistbijl van Elahuizen.   De vuistbijl van Elahuizen.   De vuistbijl van Elahuizen. 
Tekening J. Milojkovic.Tekening J. Milojkovic.Tekening J. Milojkovic.
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De meeste vindplaatsen op het keileemplateau hebben slechts één of enkele artefac-
ten opgeleverd en van grotere concentraties lijkt geen sprake te zijn. Het is echter de 
vraag in hoeverre dit beeld werkelijk representatief is voor de oorspronkelijke situatie. 
Niet alleen de zoekintensiteit en de vaak slechte herkenbaarheid van midden-paleolithi-
sche artefacten is hierbij een factor van belang, maar ook de ondergrond. Voor zover te 
bepalen zijn de meeste midden-paleolithische artefacten afkomstig uit het keizand, het 
verweringsresidu van de grondmorene of keileem dat tijdens het Saalien is afgezet. Door 
geologische processen als soli  uctie zullen oorspronkelijk kleine concentraties over grote 
afstanden verspreid zijn geraakt, zelfs wanneer er sprake is van een geringe helling.[21]

Uiteraard bemoeilijkt dit de kans om concentraties op te sporen, zeker op keizandakkers 
waar tienduizenden zwaar verweerde en door vorstsplijting aangetaste vuurstenen voor 
het oprapen liggen. Ongetwijfeld zijn er vele tientallen midden-paleolithische concentra-
ties geweest, maar zijn deze zonder intensieve zoekacties nauwelijks op te sporen. Er 
zijn echter wel gebieden waar in de loop der jaren verscheidene midden-paleolithische 
artefacten zijn opgeraapt, zoals in de omgeving van Balloo en Zeyen in Drenthe en op ver-
schillende locaties in Friesland. Van de vindplaats bij Balloo zijn momenteel een handvol 
artefacten (afslagen en klingvormige afslagen) bekend, terwijl bij Zeyen onder meer een 
Quina-schrabber en een Levallois-kern zijn opgeraapt. In beide gevallen zijn de vondsten 
over een relatief groot oppervlak gevonden, waardoor het uiteraard niet zeker is dat de 
artefacten van één kampementje afkomstig zijn. Grotere concentraties zoals bij Mander 
(zie boven) zijn op het Drents-Friese keileemplateau nog niet aangetoond.

Een aantal vuistbijlen, zoals die van Wijnjeterp, Drouwen en Anderen, is langs (zuide-
lijke) dalranden gevonden, maar van nederzettingen lijkt in deze gevallen geen sprake te 
zijn. Op deze vindplaatsen zijn, ondanks gerichte zoekacties of zelfs kleine opgravingen 
(Wijnjeterp en Drouwen), geen andere artefacten meer gevonden. Een mogelijke verkla-
ring voor het geïsoleerd voorkomen van deze werktuigen is dat ze zijn gebruikt bij slacht-

[21] Zie Stapert (1982b, 1985a) voor een discussie van 
dit verschijnsel.

Figuur 20  De vuistbijl van Oldeholt-
wolde. Tekening L. Johansen.
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werkzaamheden en vervolgens zijn achtergelaten (Stapert 1996). Van de vuistbijlen van 
Drouwen (Stapert 1979) en Oldeholtwolde (Stapert 1995) is de top oudtijds afgebroken, 
mogelijk als gevolg van slachtwerkzaamheden (  g. 20). Een interpretatie als slachtmes is 
ook aannemelijk in het geval van de grote geïsoleerde Levallois-afslag van het Eeserveld 
in Overijssel (zie Het oosten van Nederland ).

Voor zover nu bekend, stammen alle zekere midden-paleolithische artefacten (behalve 
wellicht die van Elahuizen) uit het keizand, wat overigens ook voor de hand ligt. Op het 
keileemplateau zijn immers buiten de dalen geen andere lagen voorhanden waar de 
vondsten uit afkomstig kunnen zijn (behalve de keileem zelf, maar die mogelijkheid is 
voorlopig louter theoretisch). Op geologische gronden kunnen de vondsten dus niet ouder 
zijn dan het laatste deel van het Saalien, circa 130/125.000 jaar geleden. Hoewel we niet 
helemaal kunnen uitsluiten dat oudere artefacten door het landijs zijn opgepikt en hier zijn 
achtergebleven, ontbreken aanwijzingen hiervoor.[22] Een deel van de vuistbijlen, schaven 
en spitsen kunnen we overigens ook op typologische gronden dateren in de periode ná de 
Saalien-ijsbedekking.

Ook de grondstof zelf is van groot belang. Alle ons bekende midden-paleolithische 
artefacten zijn gemaakt van steensoorten (vuursteen en helle  int) van noordelijke her-
komst.[23] Deze steensoorten zijn hier achtergebleven tijdens de ijsbedekking en kunnen 
dus pas ná die tijd zijn gebruikt voor het maken van werktuigen. We kunnen er dus tame-
lijk zeker van zijn dat de oppervlaktevondsten in Noord-Nederland gedateerd moeten 
worden in de periode: laatste stukje Saalien (nadat het ijs uit Nederland was vertrok-
ken), Eemien en de eerste helft van het Weichselien. Een nadere datering binnen deze 
lange periode is meestal niet mogelijk, zeker niet wanneer het gaat om ongemodi  ceerde 
afslagen, kernen of bepaalde typen schaven. De daterende waarde van veel werktuigty-
pen is door de lange doorlooptijd  namelijk veel minder groot dan vroeger werd gedacht. 
Bovendien moeten we ons realiseren dat de vaak slechte kwaliteit van de lokaal aanwe-
zige grondstof een beperkende factor is geweest. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Zuid-
Nederland zijn grotere brokken vuursteen van goede kwaliteit schaars, wat kon leiden tot 
een aangepaste typologie. Enkele fraaie voorbeelden hiervan zijn een biface partiel uit de biface partiel uit de  uit de biface partiel
collectie Vermaning en de helle  int-vuistbijl van Anreep. De kwaliteit van de vuursteen in 
Noord-Nederland liet te wensen over, zeker voor het maken van grote bifaciale werktuigen 
als vuistbijlen, en dit heeft ertoe bijgedragen dat niet alle stukken zonder problemen aan 
een bepaalde periode of traditie zijn toe te wijzen. Hoewel we in de meeste gevallen een 
slag om de arm moeten houden, kunnen we een deel van de werktuigen wel nader dateren 
of zelfs toewijzen aan één van de latere midden-paleolithische tradities; dit geldt bijvoor-
beeld voor het vuistbijltje van Mander. 

Tijdens het Eemien interglaciaal (circa 130.000-115.000 jaar geleden) was het in 
Noord-Europa gemiddeld warmer en vochtiger dan tegenwoordig en heeft zeker bewoning 
plaatsgevonden. Toch kennen we in Europa maar weinig vindplaatsen die we met zeker-
heid in deze periode kunnen dateren. Een belangrijke reden hiervoor is grootschalige 
erosie in het begin van het Weichselien, vermoedelijk vooral tijdens de koude fase na 
het Odderade-interstadiaal (Onder-Pleniglaciaal), waardoor veel Eemien-afzettingen zijn 
opgeruimd of geërodeerd. Ook uit het noorden van Nederland kennen we geen vondsten 
die we met zekerheid in het Eemien kunnen dateren. De enige werktuigen die mogelijk uit 
deze periode dateren, zijn de vuistbijlen van Wijnjeterp, Drouwen, Elahuizen en Oldeholt-
wolde. In vergelijking tot de overige vuistbijlen uit Noord-Nederland zijn deze exemplaren 
relatief groot; vooral de hartvormige vuistbijl van Drouwen past op typologische gronden 
goed in het Jong-Acheuléen. 

Na het Eemien volgde het Vroeg-Glaciaal van de laatste ijstijd, waarin merendeels nog 
wel in Noord-Nederland gewoond kon worden. In deze periode (circa 115.000-73.000 jaar 
geleden) komen verschillende warme fasen voor: de Amersfoort-, Br rup- en Odderade-
interstadialen (zie De Mulder et al. 2003). De stadialen ertussen waren koel, maar niet 
extreem koud (zo kwamen dennen en berken voor, in een open parkachtig landschap). 
De meeste vuistbijlen uit Noord-Nederland dateren waarschijnlijk uit één van de Vroeg-
Weichselien interstadialen; typologisch kunnen we ze toewijzen aan het Moustérien de 
tradition acheuléenne (MTA). Zeer kenmerkend voor dit MTA zijn kleine platte vuistbijlen 
die vaak van afslagen zijn gemaakt, zoals de vuistbijl van Mander in Overijssel (zie Het 

[22] De enige manier om dit met zekerheid vast te stellen 
is het vinden van onmiskenbare artefacten in keileem. Tot 
dusver is dit niet het geval. 

[23] We kennen namelijk (vrijwel) geen oudere afzet-
tingen met noordelijke vuursteen in Noord-Nederland. 
Eventuele artefacten van vóór de ijsbedekking zouden 
dan gemaakt moeten zijn van andere steensoorten of van 
vuursteen van zuidelijke herkomst.
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oosten van Nederland ). Kenmerkend voor de beginfase van het MTA (type A) zijn zorgvul-
dig gemaakte driehoekige vuistbijlen (biface triangulaire), al dan niet met een snijdende 
basis. Ook in Noord-Nederland kennen we een paar exemplaren van dit type, zoals de 
vuistbijlen van Anderen en Peest. Vermoedelijk dateren de meeste andere vuistbijlen ook 
uit het MTA-A. Vondsten uit het Micoquien zijn niet bekend uit noorden van ons land, maar 
wel uit Zuid-Nederland. De grens van het Micoquien-gebied lag mogelijk ter hoogte van de 
grote rivieren; uit Zuid-Nederland kennen we een aantal typische Micoquien vuistbijlen.

Na het Odderade-interstadiaal brak een zeer koude periode aan, het Onder-Plenigla-
ciaal en waren de omstandigheden ongeschikt voor menselijke bewoning. Tijdens het 
Midden-Pleniglaciaal (circa 55.000-26.000 jaar geleden) waren de omstandigheden beter 
en kunnen we drie warmere perioden onderscheiden: de Moershoofd-, Hengelo- en Dene-
kamp-interstadialen. Vondsten uit deze latere fasen van het Midden-Paleolithicum zijn in 
Nederland zeer schaars. Eén van de eerste vondsten, een bifaciaal bewerkte bladspits 
( Mauern-type ) uit Eindhoven, werd in 1986 door Roebroeks gepubliceerd. Ook uit het 
midden en noorden van ons land kennen we enkele voorbeelden van bifaciaal bewerkte 

Figuur 21  Twee midden-paleolithische 
artefacten uit de omgeving van Emmen. 
Boven: Mauern-bladspits; onder: mogelijk 
halffabrikaat van een Mauern-bladspits, 
gemaakt van een afslag. De vindplaatsen 
van beide werktuigen lagen ongeveer 
100 m uit elkaar. Tekening L. Johansen, 
naar Beuker & Niekus (1994a).
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bladspitsen, waaronder één van de Leusderheide bij Amersfoort (zie Midden-Nederland ) 
en één uit de omgeving van Emmen in Drenthe (  g. 21 nr. 1; Beuker & Niekus 1994a). Op 
de vindplaats bij Emmen werd ook nog een ander midden-paleolithisch artefact opgeraapt, 
vermoedelijk een halffabrikaat van een bladspits (  g. 21, nr. 2). Van een derde exemplaar 
is de exacte vindplaats niet bekend. Dit stuk werd in 1980 opgeraapt bij aardappelmeel-
fabriek De Krim  in Overijssel en is afkomstig uit Zuid-Drenthe, Overijssel of Gelderland 
(  g. 22).

Organische resten zoals botten met snijsporen en ook menselijke resten ontbreken 
in dit gebied. De schedel van een Neanderthaler  die in 1970 bij Smilde werd opgeraapt 
blijkt veel jonger te zijn; een 14C-datering heeft uitgewezen dat de schedel slechts enkele 
honderden jaren oud is (Van der Sanden 1991). Gezien de geologische geschiedenis van 
het gebied en dan in het bijzonder de erosiefase aan het begin van het Weichselien, is het 
de vraag of we zulke resten mogen verwachten. Het is echter niet helemaal uit te sluiten, 
zoals blijkt uit de resten van de wolharige mammoet en neushoorn die in 1991 bij Orvelte 
aan het licht kwamen (Molema et al. 1992). Botten met snijsporen of artefacten zijn tij-
dens de opgraving niet gevonden. 

Na stormen spoelen op de noordzeekusten van de Waddeneilanden (vooral Vlieland en 
Texel) geregeld stenen en vuurstenen aan, waaronder soms ook bewerkte stukken. Zo 
kennen we uit de omgeving van De Slufter op Texel enkele mogelijke midden-paleolithi-
sche afslagen (Stapert 1983a). Deze artefacten zijn waarschijnlijk afkomstig van een uit-
gestrekte grindbank die ten westen van Texel op de bodem van de zee ligt en beschouwd 
moet worden als een uitgespoeld residu van keileem uit het Saalien. Overigens is het 
vrijwel onmogelijk om dergelijke vondsten als midden-paleolithisch te identi  ceren als ze 
typologisch niet zeer duidelijk zijn, omdat niet alleen rolling en zwarte patina, maar ook 
krassen en andere beschadigingen tijdens het Holoceen konden ontstaan (door kruiend 
ijs). Enkele minder problematische stukken zijn gepubliceerd door Verhart (2001). Het 
betreft twee vuistbijlen van het type biface cordiforme,  afkomstig uit het zuidelijke deel 
van de Noordzee. 

Tot slot willen we graag wijzen op de bijzondere positie van noordelijk Nederland in de 
studie van het Midden-Paleolithicum. Gedurende het eerste deel van het Midden-Paleo-
lithicum, vóór de landijsbedekking van het Saalien, lijkt de grens van het verspreidings-
gebied in noordelijk Nederland gelegen te hebben; we kennen immers geen (zekere) 
vondsten van de Rhenen-industrie (Acheuléen) ten noorden van de Veluwe; ook kennen 
we naar onze mening geen vondsten van Chopper/Chopping-tool Complex uit dit gebied. 
Tijdens het latere Midden-Paleolithicum (Eemien, eerste helft Weichselien) was noordelijk 

De Waddeneilanden en 
de Noordzee

Figuur 22  Mauern-bladspits van de 
aardappelmeelfabriek De Krim (oor-
spronkelijke vindplaats onbekend, maar 
vermoedelijk in zuidelijk Drente of Overijs-
sel). Tekening L. Johansen, naar Beuker 
& Niekus (1994a).

SLOTOPMERKING
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Nederland een perifeer gebied: langs of niet ver verwijderd van de noordelijke rand van 
het gebied dat door de Neanderthalers (nu en dan) werd bewoond. In dit verband is het 
interessant om de situatie in Denemarken te beschouwen. Hier zijn nauwelijks vondsten 
uit het latere Midden-Paleolithicum bekend (met zekerheid een kling en mogelijk één 
vuistbijl) en naar onze overtuiging helemaal geen overtuigende vondsten uit de periode 
van vóór de Saalien-ijsbedekking (Johansen & Stapert 1995/1996); er zijn echter collega s 
die daar anders over denken (Holm & Larsson 1995). De situatie aan de rand van het leef-
gebied van de Neanderthalers en hun voorlopers maakt de studie van het Midden-Paleoli-
thicum in ons werkgebied interessant, ook al is de kans op het aantreffen van primaire in 
situ vindplaatsen zeer klein. Het geeft ons een indruk van de ecologische randvoorwaarden 
van onze verre verwanten.

We danken Lykke Johansen voor een paar mooie tekeningen en voor technische hulp bij het gereedmaken van de illu-

straties. Prof. dr. G.J. Boekschoten (Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam) was zo 

vriendelijk ons te attenderen op het boek De Dageraad der Menschheid  van Van den Broek.

Beuker, J.R. (1992): Vindplaats en/of datering onbekend. In: W.A.B. van der Sanden (red.): Archeologie in Drenthe 

1989-1990. Nieuwe Drentse Volksalmanak 109, 79(183)-80(184). Nieuwe Drentse Volksalmanak 109, 79(183)-80(184).  109, 79(183)-80(184). Nieuwe Drentse Volksalmanak

Beuker, J.R. (1996): Borger. In: W.A.B. van der Sanden (red.): Archeologie in Drenthe 1993-1994. Nieuwe Drentse 

Volksalmanak 113, 94(182)-95(183).Volksalmanak 113, 94(182)-95(183). 113, 94(182)-95(183).Volksalmanak

Beuker, J.R. & M.J.L.Th. Niekus (1994a): Neandertalers in Drenthe; enkele opzienbarende nieuwe vondsten. Nieuwe 

Drentse Volksalmanak 111, 3(95)-18(110).Drentse Volksalmanak 111, 3(95)-18(110). 111, 3(95)-18(110).Drentse Volksalmanak

Beuker, J.R. & M.J.L.Th. Niekus (1994b): Het midden-paleolithicum in Noord-Nederland. Paleo-aktueel 5, 9-13.Paleo-aktueel 5, 9-13. 5, 9-13.Paleo-aktueel

Beuker, J.R. & M.J.L.Th. Niekus (1999): Zeyen. In: W.A.B. van der Sanden & V.T. van Vilsteren (red.): Archeologie in 

Drenthe 1995-1997. Nieuwe Drentse Volksalmanak 116,  79(171)-80(172).Nieuwe Drentse Volksalmanak 116,  79(171)-80(172). 116,  79(171)-80(172).Nieuwe Drentse Volksalmanak

Boekschoten, G.J. & D. Stapert (1991): De oudste kunst ter wereld ; archeo-mystiek te Drachten. Westerheem XL-1, 

1-7.

Bohmers, A. & Br. Aq. Wouters (1954): Fr h- und Mittelpaläolithische Funde aus den Niederlanden. Palaeohistoria III, 

205-217. 

Bok-Ekas, K. & R. Bok (1994): Een rugmes met geretoucheerde rug uit Zuidvelde (Drenthe). Apan/Extern 4, 52-54.

Bordes, F. (1961): Typologie du Paléolithique ancien et moyen. Bordeaux. 

Bosinski, G. (1967): Die mittelpaläeolithischen Funde im westlichen Mitteleuropa. Fundamenta Reihe A, Band 4. Keulen-

Graz.

Bosscha Erdbrink, D.P. & H.J.A. Berendsen (1984): A Mousterian handaxe found in Weichselien sands in the central 

Netherlands. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen C. 82-4, 409-420.

Bosscha Erdbrink, D.P., C. Meiklejohn & J. Tacoma (1979): An incomplete, probably neanderthaloid femur from the Greb-

beberg in the central Netherlands. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen  82-4, 

409-420.

Broek, A.J.P. van den (1939): Een onderkaakfragment van Elephas primigenius met menschelijke bewerking. Proceed-

ings of the Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen 42, 959-962.

Broek, A.J.P. van den (1947): De Dageraad der Menschheid. Utrecht.

Bursch, F.C., F. Florsch tz & I.M. van der Vlerk (1938): An early palaeolithic site on the northern Veluwe. Proceedings of 

the Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, 909-920.

Franssen, C.J.H. & A.M. Wouters (1977): Archaeologisch onderzoek van stuwwallen in de provincies Gelderland en 

Utrecht. Archaeologische Berichten 1, 1-25.

Franssen, C.J.H. & A.M. Wouters (1978a): Kort bericht over een recent gevonden skelet van de bosolifant in relatie met 

het Midden-Acheuléen. Westerheem XXVII-1, 13-19. 

Franssen, C.J.H. & A.M. Wouters (1978b): Recente vondst van een Midden-Acheuléen vuistbijl. Westerheem XXVII-2, 

67-69.

Franssen, C.J.H. & A.M. Wouters (1978c): Beknopt voorlopig rapport over het Oud-Paleolithicum in  Nederland. I. Gel-

derse en Utrechtse Stuwwallen. Archaeologische Berichten 4, 4-38.

Franssen, C.J.H. & A.M. Wouters (1981): Het Oud-Paleolithicum in de Nederlandse stuwwallen. II. Midden-Acheuléen. 

Archaeologische Berichten 9, 6-90. 

Franssen, C. & A. Wouters (1982): Terugblik op het archeologisch onderzoek in de stuwwallen. Archaeologische Berich-

ten 11/12, 138-153.

Franssen, C.J.H. & A.M. Wouters (1983): Nogmaals de vuistbijl van Leersum. Westerheem XXXII-6, 382-383.

Geertsma, K. (1992): De vuistbijl van de stad Groningen. Apan/Intern/Extern 1, 28-30.

Geertsma, K. (1993): Smildien uit Eelde (Drenthe). Apan/Extern 2, 62-69.

Hartjes, C. & A. Wouters (1981): Artefakten van het Midden-Acheuleen uit Lathum (Gem. Angerlo). Archaeologische 

Berichten 9, 91-97.

Hermers, T. (1996): Oud en Midden-Acheuleen vondsten van een opspuiting bij Boxmeer (N.Br.). Archeologie 7, 114-

118.

Dankwoord

Literatuur



116 ARCHEOLOGIE NO. 11/12, 2005

Holm, J. & L. Larsson (1995): The earliest occupation of Europe: Scandinavia. In: W. Roebroeks & T. van Kolfschoten 

(red.): The earliest occupation of Europe. Leiden, 193-205.

Johansen, L. & D. Stapert (1995/1996): Handaxes from Denmark: Neandertal tools or `vicious  ints ? Palaeohistoria

37/38, 1-28.

Kolfschoten, Th. van (1981): On the Holsteinian and Saalian mammal fauna from the ice-pushed ridge near Rhenen (The 

Netherlands). Mededelingen Rijks Geologische Dienst 35,  223-251.Mededelingen Rijks Geologische Dienst 35,  223-251. 35,  223-251.Mededelingen Rijks Geologische Dienst

Kramer, E. & L. Postma (1989): Steentijd in Friesland. Brochure behorende bij de archeologische tentoonstelling over 

stientsjesyjen yn Fryslân . Archeologische Dienst, Fries Museum, Leeuwarden.

Lee, A.N. van der (1989): Een wel erg late vondstmelding . Archeologie 1, 82-85.

Looyenga, T., P. Schuddebeurs & D. Stapert (1984): Een vuistbijl van helle  int, gevonden bij Assen. Grondboor en Hamer

6, 3-15.

Mania, D. (1983): Altsteinzeitliche Funde von Markkleeberg bei Leipzig. Archäologisches Korrespondenzblatt 13, 137-Archäologisches Korrespondenzblatt 13, 137- 13, 137-Archäologisches Korrespondenzblatt

156.

Molema, J. (1992): Een Levallois-afslag uit Ees, gem. Borger. Nieuwe Drentse Volksalmanak 109, 3(107)-6(110).Nieuwe Drentse Volksalmanak 109, 3(107)-6(110). 109, 3(107)-6(110).Nieuwe Drentse Volksalmanak

Molema, J., J.H.A. Bosch, S. Bottema, D.C. Brinkhuizen, R. Cappers, T. van Kolfschoten, D. Mol, B. Mook-Kamps & H. 

Woldring, 1992. Mammoetvondsten uit Orvelte, gemeente Westerbork (Dr.). Paleo-aktueel 3, 14-25.

Molema, J. (met bijdragen van A.E. Clingeborg) (1996): Een aanvullende archeologische inventarisatie in het landinrich-

tingsgebied Midden-Groningen. Groningen (rapport vakgroep Archeologie Rijksuniversiteit Groningen). 

Mulder, Ed E.J. de, M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhoff & Th. E. Wong (2003): De ondergrond van Nederland. 

Groningen/Houten.

Musch, J.E. (1980): Overzicht van de archeologische ontdekkingen in Noord-Nederland, Periode: 1978-1980. Archaeo-

logische Berichten 8, 107-116.

Musch, J.E. (1982): Markkleeberg-midden Acheul ook in Overijssel. Archaeologische Berichten 11/12, 232.

Musch, J.E. & A.M. Wouters (1979): Middenpaleolithische vondsten op het Waddeneiland Vlieland. Archaeologische 

Berichten 5, 6-39.

Niekus, M.J.L.Th. (1996): Het middenpaleolithische vondstcomplex van Nieuwegein (Utr.). Paleo-aktueel 7, 14-17. Paleo-aktueel 7, 14-17.  7, 14-17. Paleo-aktueel

Noort, G.J. van (1983): Een concentratie van midden-paleolithische werktuigen van de Hoge Berg op het eiland Texel. 

Westerheem XXXII-4, 192-199.

Noort, G.J. van (1985): Een Micro-Moustérien concentratie op Texel en het ontstaan van verschillen in patinering op 

midden-paleolithen in diverse keizandtypes. Archaeologische Berichten 16, 88-102.

Noort, G.J. van (1995/1996): Het Midden-Acheul van het eiland Texel. Apan/Extern 5, 14-23.

Noort, G.J. van (2002/2003): Een middenpaleolithische vindplaats van de Micoque-cultuur, type Schambach , op de 

stuwwal de Hooge Berg  op het eiland Texel. Apan/Extern 10, 9-34.

Offerman-Heykens, J. & C. Brouwer-Groeneveld (1990): Het Midden-Paleolithicum van Nieuwegein (Utrecht). Wester-

heem 39, 98-109. 

Offerman-Heykens, J. & A. Boelsma (1993): Het Middenpaleolithicum in het Gooi. Westerheem XLII-1, 3- 17.

Offerman-Heykens, J. (1998): Het late Midden-Paleolithicum van het Gooi. Archeoforum 3, 36-45.

Oppenheim, R. (1947): Oud-Palaeolithicum. In: H.E. van Gelder et al. (red.): Een kwart eeuw oudheidkundig bodemon-

derzoek in Nederland (Gedenkboek van Giffen). Meppel, 125-127.

Peeters, H., J. Musch & A. Wouters (1988a): Les plus anciennes industries des Pays-Bas. L’Anthropologie 92, 683-710.

Peeters, H., J. Musch & A. Wouters (1988b): Les industries acheuléennes des Pays-Bas. L’Anthropology 92, 1093-L’Anthropology 92, 1093- 92, 1093-L’Anthropology

1136.

Postma, L. (1998): Opgraven, luidt het devies! Archeoforum 3, 26-32.

Postma, M. & F. de Vries (2003): Een middenpaleolithische schaaf uit Borger (DR.). Archeoforum (internet-publicatie).

Postma, M., F. de Vries, L. Postma & T. de Jong (2004): Een middenpaleolithische kling uit Basse (OV.). Archeoforum

(internet-publicatie).

Rensink, E. & A. Spieksma (1987): Enkele middenpaleolithische artefacten uit de zandafgraving De Fransche Kamp te 

Wageningen-Hoog (Gld.). Westerheem XXXVI-5, 174- 183.

Reusink, H.J. (1983): Een vuistbijl uit Pleistoceen dekzand van de Utrechtse Heuvelrug te Leersum (U.). Westerheem

XXXII-4, 186-191. 

Roebroeks, W. (1986): Eindhoven. In: W.J.H. Verwers (red.): Archeologische kroniek van Noord-Brabant 1981-1982, 

13-14.

Roebroeks, W., H. Kars, M.J.L.Th. Niekus & E. Rensink (2004): Eemster revisited: evaluatie van een controversieel 

vondstcomplex. Nieuwe Drentse Volksalmanak 121, 106-111.Nieuwe Drentse Volksalmanak 121, 106-111. 121, 106-111.Nieuwe Drentse Volksalmanak

Roebroeks, W. & D. Stapert (1986): On the Lower Paleolithic  site La Belle Roche: an alternative interpretation. Current 

Anthropology 27, 369-371.Anthropology 27, 369-371. 27, 369-371.Anthropology

Rossum, W.J.M.Th van (1978): Prehistorische jagers rond Nijmegen. Westerheem XXVII,  255-261.

Ruegg, G.H.J. (1981): Ice pushed Lower and Middle Pleistocene deposits near Rhenen (Kwintelooijen): sedimentary-

structural and lithological/granulometrical investigations. Mededelingen Rijks Geologische Dienst 35, 165-177.Mededelingen Rijks Geologische Dienst 35, 165-177. 35, 165-177.Mededelingen Rijks Geologische Dienst

Sanden, W.A.B. van der (met een bijdrage van W.A. Casparie) (1991): De Neandertaler -schedel van Smilde opnieuw 

bekeken. Nieuwe Drentse Volksalmanak 108, 55(149)-61(155).Nieuwe Drentse Volksalmanak 108, 55(149)-61(155). 108, 55(149)-61(155).Nieuwe Drentse Volksalmanak



117De steentijd van Nederland

Sanden, W.A.B. van der & V.T. van Vilsteren (1993): Roldes oudste verleden. In: P. Brood et al. (red.): Geschiedenis 

van Rolde. Boom, 21-46.

Schl ter, D. (2002): Neandertaler-vondsten in Overijssel. Archeoforum (internetpublicatie).

Schl ter, D. (2003): Neanderthalers in Overijssel. Overijsselse Historische Bijdragen 118, 179-193.

Schwartzenberg, G.F. thoe (1981): Kiezelsteen-artefacten van de Homo erectus. Westerheem XXX-6, 207-213.

Schwartzenberg, G.F. thoe (1985): Het Chopper-Choppingtool-Complex in Nederland. Westerheem XXXIV-4, 150-162.

Stapert, D. (1975): Eolieten en pseudo-artefacten. Westerheem XXIV, 239-252.

Stapert, D. (1976a): Some natural surface modi  cations on  int in the Netherlands. Palaeohistoria 18, 7-41.

Stapert, D. (1976b): Middle Palaeolithic  nds from the Northern Netherlands. Palaeohistoria 18, 43-72.

Stapert, D. (1976c): De vuistbijl van Anderen (gem. Anloo) en natuurlijke oppervlakteveranderingen bij vuursteen. 

Nieuwe Drentse Volksalmanak 93, 145-167.

Stapert, D. (1979): The hand-axe from Drouwen (province of Drenthe, the Netherlands) and the Upper Acheulian. 

Palaeohistoria 21, 127-142.

Stapert, D. (1980a): A Levallois Flake from the IJsselmeer. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem-

onderzoek 30, 7-10.onderzoek 30, 7-10. 30, 7-10.onderzoek

Stapert, D. (1980b): Het Middenpaleolithicum in Noord-Nederland. In: M. Chamalaun & H.T. Waterbolk (eds.): Voltooid 

verleden tijd? Amsterdam, 63-82. verleden tijd? Amsterdam, 63-82.  Amsterdam, 63-82. verleden tijd?

Stapert, D. (1980/1981): Een tweetal vermoedelijk middenpaleolithische afslagen uit Groningen  De Wijert-Zuid. Gro-

ningse Volksalmanak, 172-177.

Stapert, D. (1981a): Hilversum; Huizen. In: P.J. Woltering (red.): Archeologische kroniek van Noord-Holland over 1980. 

Holland 13, 205-209.Holland 13, 205-209. 13, 205-209.Holland

Stapert, D. (1981b): Drouwenerzand (gem. Borger). Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 80, 161-Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 80, 161- 80, 161-Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond

162.

Stapert, D. (1981c): Archaeological research in the Kwintelooijen Pit, Municipality of Rhenen, the Netherlands. Medede-

lingen Rijks Geologische Dienst 35, 204-222.lingen Rijks Geologische Dienst 35, 204-222. 35, 204-222.lingen Rijks Geologische Dienst

Stapert, D. (1981d): Middle Palaeolithic  nds from the Wychense Meer (Province of Gelderland) and several other  nds 

from Pleistocene  uviatile deposits in the surrounding region. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek 31, 273-291.Bodemonderzoek 31, 273-291. 31, 273-291.Bodemonderzoek

Stapert, D. (1982a): Gooiland. Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 81, 176-178.Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 81, 176-178. 81, 176-178.Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond

Stapert, D. (1982b): A Middle Palaeolithic artefact scatter, and a few younger  nds, from near Mander NW of Ootmarsum 

(province of Overijssel, the Netherlands). Palaeohistoria 24, 1-33. 

Stapert, D. (1982c): Hilversum en Laren. In: P.J. Woltering (red.): Archeologische kroniek van Noord-Holland over 1981. 

Holland 14, 195-198. Holland 14, 195-198.  14, 195-198. Holland

Stapert, D. (1982d): A hand-axe made of hälle  inta found at Anreep, near Assen (province of Drenthe, the Netherlands). 

Palaeohistoria 24, 41-51.

Stapert, D. (1983a): Texel: strand. In: P.J. Woltering (red.): Archeologische kroniek van Noord-Holland over 1982. Hol-

land 15, 208-211.land 15, 208-211. 15, 208-211.land

Stapert, D. (1983b): Early middle-palaeolithic  nds from ice-pushed deposits near Rhenen (the Netherlands). Studia 

Praehistorica Belgica 3, 103-133.

Stapert, D. (1985a): Twee vuistbijlen, in 1984 verworven door het Drents Museum, en het Moustérien de Tradition 

Acheuléenne (MTA) in Noordelijk Nederland. Nieuwe Drentse Volksalmanak 102, 97-124.Nieuwe Drentse Volksalmanak 102, 97-124. 102, 97-124.Nieuwe Drentse Volksalmanak

Stapert, D. (1985b): Oud hout uit een zuigkolk bij Zwolle. Grondboor en Hamer 39, 130-141.Grondboor en Hamer 39, 130-141. 39, 130-141.Grondboor en Hamer

Stapert, D. (1986a): Het Neandertal-achtige  bot van Rhenen, en een paar andere menselijke resten uit Nederland: 

dateringsproblemen. Cranium 3-1, 56-68.

Stapert, D. (1986b): Arnhem. Twee middenpaleolithische afslagen uit de omgeving van Arnhem. Bulletin Koninklijke 

Nederlandse Oudheidkundige Bond  85 (1), 37-39.Nederlandse Oudheidkundige Bond  85 (1), 37-39.  85 (1), 37-39.Nederlandse Oudheidkundige Bond

Stapert, D. (1986c): The handaxe from Elahuizen (province of Friesland, the Netherlands): an exercise in interpreting 

secondary surface modi  cations. Helinium 26, 3-19. 

Stapert, D. (1986d): The Vermaning stones: some facts and arguments. Palaeohistoria 28, 1-25.

Stapert, D. (1987): A progress report on the Rhenen Industry (Central Netherlands) and its stratigraphical context. 

Palaeohistoria 29, 219-243.

Stapert, D. (1989): Haaksbergen. In: A.D. Verlinde (red.): Archeologische kroniek van Overijssel over 1988. Overijs-

selse Historische Bijdragen 104, 166-167.

Stapert, D. (1990b): Almelo: middenpaleolithische dubbele schaaf. In: A.D. Verlinde (red.): Archeologische kroniek van 

Overijssel over 1989. Overijsselse Historische Bijdragen 105, 123-125.

Stapert, D. (1991a): Archaeological Research in the Fransche Kamp Pit near Wageningen (Central Netherlands). Mede-

delingen Rijks Geologische Dienst 46, 71-88.delingen Rijks Geologische Dienst 46, 71-88. 46, 71-88.delingen Rijks Geologische Dienst

Stapert, D. (1991b): Zwolle: een Levallois-afslag. In: A.D. Verlinde: Archeologische kroniek van Overijssel over 1990. 

Overijsselse Historische Bijdragen 106, 163-165.

Stapert, D. (1992a): Een bladspitsfragment van de Aardjesberg (Hilversum, N.H.): Bewoning tijdens het Midden-Ple-

niglaciaal? Paleo-aktueel 3, 29-32.Paleo-aktueel 3, 29-32. 3, 29-32.Paleo-aktueel

Stapert, D. (1992b): Een biface partiel in de collectie Vermaning van het Drents Museum. biface partiel in de collectie Vermaning van het Drents Museum.  in de collectie Vermaning van het Drents Museum. biface partiel Paleo-aktueel 3, 33-36.Paleo-aktueel 3, 33-36. 3, 33-36.Paleo-aktueel



118 ARCHEOLOGIE NO. 11/12, 2005

Stapert, D. (1993): Haerst, gem. Zwolle. In: A.D. Verlinde (red.): Archeologische kroniek van Overijssel over 1992. 

Overijsselse Historische Bijdragen 108, 131-133.

Stapert, D. (1995): De vuistbijl van Oldeholtwolde (Fr.). Paleo-aktueel 6, 9-11.Paleo-aktueel 6, 9-11. 6, 9-11.Paleo-aktueel

Stapert, D. (1996): Vuistbijlen: raadselachtige werktuigen uit de Oude Steentijd. Paleo-aktueel 7, 9-13.Paleo-aktueel 7, 9-13. 7, 9-13.Paleo-aktueel

Stapert, D. (2002): Een geïsoleerde Levallois-afslag van het Eeserveld. Paleo-aktueel 13, 19-23.Paleo-aktueel 13, 19-23. 13, 19-23.Paleo-aktueel

Stapert, D., E. Drenth & J. Hulst (1993): Een bladspits van de Leusderheide (Prov. Utrecht). Paleo-aktueel 4, 29-32.Paleo-aktueel 4, 29-32. 4, 29-32.Paleo-aktueel

Stapert, D. & L. Johansen (2002): Een halve vuistbijl van Hemelum in Gaasterland. Paleo-aktueel 13, 15-18.Paleo-aktueel 13, 15-18. 13, 15-18.Paleo-aktueel

Stapert, D. & M.J.L.Th. Niekus (1998a): Burgum. In: J.M. Bos & G.J. de Langen (red.): Archeologische Kroniek van 

Friesland over 1997. De Vrije Fries 78, 221-222.

Stapert, D. & M.J.L.Th. Niekus (1998b): Tytsjerksteradiel: Eastermar. In: J.M. Bos & G.J. de Langen (red.): Archeologi-

sche Kroniek van Friesland over 1997. De Vrije Fries 78, 223-224.

Stapert, D. & J. Offerman-Heykens (1983): Hilversum: Corversbos en Parklaan. In: P.J. Woltering (red.): Archeologische 

Kroniek van Holland over 1982, I: Noord-Holland. Holland 15, 199-239.Holland 15, 199-239. 15, 199-239.Holland

Stapert, D., L. Wierts & K. Mast (2000): De ontmaskering van Vermanings vuistbijlen. Archeoforum 4, 65-73.

Stapert, D. en J.G. Zandstra (1985): Een zuidelijk archeologisch erraticum te Opende Zuid (Groningen). Grondboor en 

Hamer 39, 57-71.Hamer 39, 57-71. 39, 57-71.Hamer

Stolzenbach, O. (1990): Een Prodnikmesser uit de Waal bij Nijmegen. Archeologie 2, 131-132.

Stolzenbach, O. (1993a): Clactonien uit de Zandmeren  te Kerkdriel (gem. Maasbriel, N.Br.). Archeologie 4, 5-28.

Stolzenbach, O. (1993b): Overige vondsten uit de Zandmeren  bij Kerkdriel (gem. Maasbriel, N.Br.). Archeologie 4, 

29-56.

Stolzenbach, O. (1993c): Een vuistbijl uit de IJssel bij Lathum. Archeologie 4, 57-58.

Uum, R. van & A. Wouters (1991): Jong-Acheuléen van Eem-ouderdom uit het dal van de Vecht bij Haerst. Archeologie

3, 39-49.

Veer, S.J. van der (1980): Een Micro-Mousterien vindplaats in de stad Groningen. Archaeologische Berichten 7, 40-41.

Verhagen, A.J.C.E. (1994): De vroegste bewoning van het Maasgebied bij Gewande, Maren-Kessel, Kerkdriel en Lith. 

Apan/Extern 4, 61-80. 

Verhart, L.B.M. (2001): De zee neemt, de zee geeft. Spectaculaire vondsten uit de Noordzee. Westerheem 50, 102-

107.

Vermaning, T. (1978): Een Micro-Mousterien in Drenthe. Archaeologische Berichten 4, 39-53.

Vliet, H. van der (1952): Een palaeolithische vuistbijl van Wijnjeterp, Fr. Publicatie van de Nederlandse Geologische 

Vereniging XII, 226-229.

Vries, F. de, L. Postma & M. Postma (1997): De vuistbijl van de Molen van Bels: neolithisch of paleolithisch? Archeoforum

1, 33-44.

Vries, F. de, E. Kramer, L. Postma & M. Postma (2004): Een unieke Neandertalervuistbijl uit Ootmarsum (Ov.). Archeo-

forum (internet-publicatie).

Walet, B. & A. Boelsma (1999/2000a): Kwartsiet-Paleolithicum in Nederland. Een voorbericht over een unieke site. 

Apan/Extern 8, 27-30.

Walet, B. & A. Boelsma (1999/2000b): De Aardjesberg , een steentijdvindplaats, gelegen binnen het archeologische 

monument op de Westerheide te Hilversum. Van Midden-Acheul tot Middeleeuwen. Apan/Extern 8, 68-91.

Warrimont, J.P. de (1990): Pseudo-artefacten en het Chopper/Choppingtool Complex. Archeologie in Limburg 45, 305-

308.

Warrimont, J.P. de (1991): Het Chopper Choppingtool Complex. Geulle (eigen uitgave).

Waterbolk, H.T. (2003): Scherpe stenen op mijn pad. Deining rond het onderzoek van de steentijd in Nederland. Gro-

ningen. 

Wit, J. de, O. Stolzenbach & F. Somers (1994): Midden-Paleolithicum van de Kraayenbergsche Plassen, gem. Linden 

(N.-Br.). Archeologie 5, 58-62.

Wouters, A.M. (1994): De collectie Bart van IJmeren. De grootste collectie Middenpaleolithische werktuigen uit eigen 

land. Apan/Extern 4, 47-51.

Marcel J.L.Th. Niekus
Groninger Instituut voor Archeologie, Poststraat 6, 9712 
ER Groningen 
m.niekus@let.rug.nl

Dick Stapert
Groninger Instituut voor Archeologie, Poststraat 6, 9712 
ER Groningen
d.stapert@let.rug.nl



119De steentijd van Nederland

HET MIDDEN-PALEOLITHICUM IN ZUID-NEDERLAND

Eelco Rensink

INLEIDING Dit hoofdstuk beoogt een actueel overzicht te geven van de stand van kennis en onder-
zoek van de midden-paleolithische bewoning van Zuid-Nederland. Onderwerp van bespre-
king zijn voornamelijk losse vondsten en dunne vondstspreidingen van stenen artefacten, 
waarvan typologische, technologische en/of verweringskenmerken wijzen op een datering 
in het Midden-Paleolithicum. Vooral vanaf 1970 zijn in de provincies Noord-Brabant en 
Limburg, en in het Zuidlimburgse heuvelland in het bijzonder, talrijke midden-paleoli-
thische artefacten verzameld (  g. 1). In veel gevallen hebben we te maken met opper-
vlaktevondsten. Maar ook zijn fraaie vuistbijlen, schaven en andere typen werktuigen als 
toevalsvondst bij graafwerkzaamheden aan het licht gekomen.

Hoewel er beperkingen kleven aan de interpretatie van oppervlakte- en toevalsvond-
sten in termen van het gedrag van de vroegste bewoners van ons land, zijn ze zonder 
meer van archeologische betekenis. Ze getuigen in de eerste plaats van de grote tijds-
diepte van menselijke bewoning in Zuid-Nederland. Deze bewoning begint in ieder geval 
in een vroege fase van het Midden-Paleolithicum, zoals het onderzoek in de l ss- en grind-
groeve Belvédère te Maastricht heeft aangetoond (Roebroeks 1988). In tijd moeten we 
denken aan 250.000 tot 350.000 jaar geleden, terwijl niet valt uit te sluiten dat oudere 
vondsten zijn of kunnen worden aangetroffen. Vanwege de enorme tijdsdiepte omvat het 
Midden-Paleolithicum ruim 90% van de Zuid-Nederlandse bewoningsgeschiedenis. In de 
tweede plaats kan aan oppervlaktevondsten informatie worden ontleend over het land-
gebruik, de technologische organisatie en de mobiliteit van jagers en verzamelaars in 
het Midden-Paleolithicum. Studies van midden-paleolithische artefacten afkomstig van de 
randen van beekdalen en plateaus in Zuid-Limburg tonen de informatiewaarde van der-
gelijke vondsten op dit punt aan (Kolen et al. 1999; Verpoorte et al. 2002). Tenslotte zijn 
de Zuid-Nederlandse vondsten van betekenis in het licht van de actuele en internationale 
wetenschappelijke discussies over de vroegste bewoningsgeschiedenis van Noordwest-
Europa (Roebroeks & Gamble 1999; Roebroeks 2001).

De midden-paleolithische bewoning van Zuid-Nederland valt in tijd samen met het 
tweede deel van het Midden-Pleistoceen en het eerste deel van het Laat-Pleistoceen, een 
periode waarin ijstijden (glacialen) en tussen-ijstijden (interglacialen) elkaar afwisselden. 
Deze periode van meer dan een kwart miljoen jaar kenmerkt zich door markante veran-
deringen in klimaat, landschap, fauna en vegetatie. De menselijke bewoning van Noord-
west-Europa volgt in zekere zin het ritme van de glacialen en interglacialen. Van minstens 
even grote betekenis is de opeenvolging van stadialen en interstadialen, die binnen het 
Saalien en het Weichselien worden onderscheiden.[1] Niet alleen wat betreft de tijdsdiepte, 
maar ook in andere opzichten neemt de studie van het Midden-Paleolithicum een bijzon-
dere plaats in. Het onderzoek richt zich op de materiële nalatenschap van Neanderthalers 
(Homo neanderthalensis), die vanaf circa 500.000 jaar geleden in Noordwest-Europa leef-
den. De anatomisch moderne mens (Homo sapiens sapiens) verschijnt circa 40.000 jaar 
geleden in Europa op het toneel, in het Midden-Pleniglaciaal van het Weichselien. Deze 
overgang in menstype gaat in grote lijnen gepaard met het gebruik van nieuwe steentech-
nologieën en markeert de overgang van het Midden- naar het Laat-Paleolithicum.

In tegenstelling tot de noordelijke provincies heeft het Saalien-landijs Zuid-Nederland 
nooit bereikt. Landschapsvormen van v r de Saalien-ijsbedekking, ca 150.000 jaar gele-
den, zijn in dit deel van Nederland niet door de vernietigende kracht van het landijs ver-
loren gegaan. In de landschappelijke ontwikkeling van Zuid-Nederland is de rol van Rijn 
en Maas van grote betekenis geweest. Grote delen van de ondergrond bestaan uit dikke 
pakketten grofzandige en grindhoudende afzettingen van Rijn (Formatie van Sterksel en 
Formatie van Kreftenheye) en Maas (Formatie van Veghel en Formatie van Kreftenheye) 

[1] Het onderzoek van ijskernen afkomstig van bij-
voorbeeld Groenland en Antarctica heeft ons inzicht in 
klimaatschommelingen in de loop van het Midden- en 
Laat-Pleistoceen aanmerkelijk vergroot. De onderzoekers 

benadrukken de instabiliteit van het klimaat in deze peri-
ode, die tot uiting komt in een (in geologische zin) vaak 
snelle en regelmatige opeenvolging van warme, gematige 
en koude fasen (zie bijvoorbeeld Dansgaard et al. 1993).
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(Doppert et al. 1975). Voor het onderzoek van de vroegste bewoningsgeschiedenis van 
Zuid-Nederland is vooral de dynamiek van de Maas van betekenis. In het Midden- en Laat-
Pleistoceen heeft de rivier zijn loop talrijke malen verlegd als gevolg van bewegingen van 
de aardkorst en veranderingen in klimaat. Gedurende de koude perioden werden nieuwe 
dalen uitgeschuurd en vervolgens weer met grove zanden en grinden opgevuld. Ook aan 
het begin van het Holoceen heeft de Maas zich diep in zijn afzettingen ingesneden (Van 
den Berg & Schwan 1996). Onder warmere, interglaciale omstandigheden had de rivier 
hoofdzakelijk een meanderend karakter en vormden zich oeverwallen en komgebieden 
aan weerszijden van de rivier.[2] Ten gevolge van dit proces van sedimentatie en insnijding 
is een terrassenlandschap ontstaan, waarin verscheidene terrasniveaus kunnen worden 
onderscheiden.

Op basis van de verspreiding en hoogteligging van de pleistocene rivierterrassen is 
in grote lijnen bekend waar de Rijn en Maas in verschillende fasen van het Pleistoceen 
in Zuid-Nederland stroomden. De oudste Maasafzettingen in Noord-Brabant en Noord-
Limburg dateren van circa 400.000 jaar geleden. Ze bevinden zich voor een deel in het 
dalingsgebied van de Centrale Slenk op vele meters beneden maaiveld (Bisschops 1973). 
Langs de westelijke rand van de Peelhorst liggen afzettingen van de Formatie van Veghel-
A aan of dicht aan de oppervlakte (Van den Toorn 1967). Meer oostelijk worden Maasaf-
zettingen tot de Formatie van Veghel-B (Midden-Saalien) en de Formatie van Veghel-C 
(laatste fase van het Saalien) gerekend. Ze getuigen van een verplaatsing van de Maas 
van west naar oost, vanaf de Centrale Slenk via het gebied van de Peelhorst naar de Slenk 
van Venlo.

Voor de waterhuishouding had genoemde verplaatsing van de Maas grote gevolgen. De 
beken in oostelijk Noord-Brabant raakten van de Maas afgesneden en verlegden hun stro-
men in noordwestelijke richting naar het gebied van de Centrale Slenk. Ze maken thans 
deel uit van het stroomgebied van de Aa. Het relatief hooggelegen gebied van de Peelhorst 
vormt in het huidige landschap de waterscheiding tussen het stroomgebied van de Aa en 
dat van een aantal Limburgse beken. Laatstgenoemde beken, waaronder de Oostrumsche 
beek bij Venray, stromen van zuidwest naar noordoost in de richting van de Slenk van 
Venlo, waar ze in de Maas uitmonden.

Ten gevolge van erosie door water en wind zijn grote delen van het midden- en laat-
pleistocene landschap opgeruimd of door pakketten sediment overdekt geraakt. Alleen 
plaatselijk zijn verlaten beddingen van Maas en zijrivieren in het huidige landschap gecon-
serveerd. Sommige daarvan dateren uit de periode van v r de ijsbedekking in het Midden-
Saalien, zoals een voormalige Maasbedding tussen Venray en Overloon. Ook restanten van 
zijdalletjes zijn op verscheidene plaatsen vastgesteld, bijvoorbeeld ten zuidoosten van 
IJsselstein bij Venray. De riviertjes die deze dalen hebben uitgeschuurd, volgden oorspron-
kelijk de laagste plekken van oude Maasterrassen, waaronder verlaten Maaslopen (Van 
den Toorn 1967).

Gegevens over midden- en laat-pleistocene Maaslopen en zijrivieren zijn voor het 
onderzoek van de vroegste bewoning van Zuid-Nederland van grote betekenis. Ze maken 
het mogelijk om bijvoorbeeld de verspreiding van losse vondsten van vuistbijlen in rela-
tie tot vroegere landschapselementen te bestuderen (  g. 2). Een belangrijke vraag blijft 
evenwel of de ruimtelijke samenhang tussen midden-paleolithische artefacten en paleo-
geogra  sche kenmerken ook in chronologisch opzicht relevant is. Omdat nauwkeurige 
dateringen ontbreken, kan vaak niet worden gesproken van gelijktijdigheid tussen vonds-
ten en voormalige Maas- of beekbeddingen. Bovendien moeten we er rekening mee 
houden dat artefacten ten gevolge van soli  uctie en andere geologische processen zijn 
verplaatst. Vooral onder de (peri-)glaciale omstandigheden van het Saalien en het Weich-
selien kunnen artefacten zijn verspoeld en concentraties van artefacten zijn uitgewaai-
erd .[3] Gradiëntzones (bijvoorbeeld de Peelrandbreuk, randzones van pleistocene rivier- en 
beeklopen, plateauranden etc.) zullen met name gevoelig zijn geweest voor erosie. Zoals 
we later in dit hoofdstuk zullen zien, zijn veel van de bekende midden-paleolithische arte-
facten uit erosiegevoelige zones afkomstig (Meijel, Helden, Sint Geertruid De Hej etc.).

Onder invloed van klimatologische veranderingen vonden in de loop van het Midden- 
en Laat-Pleistoceen belangrijke veranderingen in vegetatie en fauna plaats. Omdat paleo-
ecologisch materiaal uit deze tijdspanne zelden in opeenvolgende stratigra  sche lagen 

[2] Een uitzondering vormt het ophef  ngsgebied van de 
Peelhorst, waar de Maas vanaf het begin van het Holoceen 
een min of meer rechte loop heeft gekend.

[3] Processen van verplaatsing en samenspoeling van 
middden-paleolithische artefacten zijn vooral in het 

Nederlands-Belgische l ssgebied vastgesteld. In dit 
gebied zijn artefacten verzameld in l sspro  elen in grind-
rijke erosieniveaus of in ondiepe geulen. Een voorbeeld is 
Kesselt (Lauwers & Meijs 1985) in België, niet ver over de 
grens bij Maastricht.

Figuur 1  Ligging van midden-paleolithi-
sche vindplaatsen in Zuid-Nederland.

1 = Empel (Stapert 1977b); 2=  Wij-
chense Meer (Stapert 1981b); 3 = Boekel 
(Dijkstra 1985); 4 = Uden (Dijkstra 1983); 
5 = Cuijk-Klein Linden (Stapert 1981b); 6 
= Mill (Stapert 1977a); 7 = Etten (Wou-
ters 1954; Stapert 1975); 8 = Strijbeek 
(Peeters 1980); 9 = Ulicoten (Heunks 
& Roymans 2000); 10 = Alphen-Chaam 
(Heunks & Roymans 2000); 11 = Oister-
wijk (Dijkstra & Van der Lee 1979); 12 
= Hulsel (Verwers 1984); 13 = Hapert; 
14 = Duizel; 15 = Esdonk; 16 = Aarle-
Rixtel; 17 = Nederwetten (Wouters 1954; 
Bohmers & Wouters 1954; Stapert 1975); 
18 = Eindhoven (Roebroeks 1986); 19 
= Gemert (Dijkstra & Van der Lee 1979; 
Dijkstra 1983); 20 = Bakel (Stapert 1975); 
21 = Venray (Van Haaren 1968; Stapert 
1979a; 1980-81); 22 = Overloon (Dijkstra 
& Van der Lee 1978b; Dijkstra 1985; Sta-
pert 1979a); 23 = Sevenum (Bloemers 
1975); 24 = Boxmeer (Hermers 1996); 
25 = Blitterswijck (Van Haaren 1968; Sta-
pert 1979a); 26 = Bladel (Arts & Dijkstra 
1973; Stapert 1975); 27 = Eersel (Stapert 
1976); 28 = Bergeyk (Arts & Dijkstra 1973; 
Dijkstra & Van der Lee 1979); 29 = Leen-
derstrijp (Dijkstra & Van der Lee 1978a); 
30 = Weert-Rissenweg (Roebroeks 1980-
81); 31 = Weert-Vrakker; 32 = Weert-
Kraker; 33 = Ospel (Bloemers 1971-72); 
34 = Helden-De Plek (Van Haaren 1968; 
Wouters 1980b; Wouters & van Es 1985); 
35 = Neer (Bloemers 1975; Roebroeks 
1984); 36 = Neer-Leudal (Wouters 1954; 
Bohmers & Wouters 1954; Van Haaren 
1968; Wouters 1980b); 37 = Meijel (Crom-
voets en Weekers 1985; Wouters 1985); 
38 = Helden-Grashoek (Bloemers 1971-
72); 39 = Hunsel (Bohmers & Wouters 
1954; Van Haaren 1968); 40 = Hunsel-Ell 
(Van Haaren 1968); 41 = Grathem (Van 
Haaren 1968); 42 = Kessel (Bloemers 
1975; Stapert 1979b, 1980-81; Wouters 
1980b); 43 = Maasbree; 44 = Beesel-
Haselt (Wouters 1980b); 45 = Beesel-
Beekstraat; 46 = Belfeld (Luys 1998); 47 
= Swalmen (Stapert 1980-81; Luys 1989); 
48 = Cadzand (Stapert 1981c); 49 = Elle-
woutsdijk (Modderman 1959); 50 = Echt 
(Bohmers & Wouters 1954; Van Haaren 
1968); 51 = Maasbracht (Bohmers & 
Wouters 1954; Van Haaren 1968); 52 = 
Posterholt (Verhart 2002); 53 = Veldwe-
zelt (B) (Bringmans et al. 1999-2000); 
54 = Maastricht-Belvédère (Roebroeks 
1988); 55 = Sint Geertruid-De Hej (Roe-
broeks 1980; De Warrimont 2002a); 56 = 
Rimburg (Bohmers & Wouters 1954); 57 
= Colmont-Ponderosa (Verpoorte et al. 
2002); 58 = Kerkrade (Bohmers & Wou-
ters 1954); 59 = Mechelen (Janssens 
1987).
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wordt aangetroffen, zijn ontwikkelingen in vegetatie- en faunasamenstelling alleen op 
hoofdlijnen bekend. Vermoedelijk beperkte de boomvegetatie in de stadialen van het Saal-
ien en het Weichselien zich tot de beschutte rivier- en beekdalen. Op de hogere delen 
van het landschap strekte zich een steppe met grasachtigen uit, waarin grote grazers als 
mammoet, paard, bizon en saiga leefden. Deze voedselrijke, zgn. mammoet-steppe (cf.
Guthrie 1990) was niet alleen een belangrijk kenmerk van de stadiale perioden. Ook in 
de warmere interstadialen waren herbivoren belangrijke grazers in het landschap. Guthrie 
(1990) verklaart hun aanwezigheid in interstadiale perioden door de droge klimatologische 
omstandigheden van de ijstijden. Hoewel bomen zich in interstadialen konden uitbreiden, 
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Figuur 2  Verspreiding van midden-paleo-
lithische vindplaatsen in Noord-Limburg 
ten westen van de Maas. Het kaartje 
laat duidelijk zien dat de vindplaatsen in 
de omgeving van Venray alle langs de 
randen van beekdalen liggen (zie ook 
Stapert 1979a).

1 = Bakel
2 = Gemert
3-5 = Overloon
6 = Venray–In de Vliezen
7-8 = Venray
9 = Hoogriebroek-Schoor
10 = Oostrum
11 = Sevenum
12 = Helden-Grashoek
13 = Wanssum
14 = Blitterswijck
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bleef hun verspreidingsgebied beperkt tot de nattere delen van het landschap, in de oever-
zones van rivieren en beken. De graslanden van de Mammoet-steppe handhaafden zich op 
de hogere en beter gedraineerde gronden, op enige afstand van de rivier- en beekdalen.

Het Midden-Paleolithicum van Zuid-Nederland is hoofdzakelijk bekend van oppervlakte-
vondsten. Opgravingen van kampementen of andere bewoningssporen uit deze vroege 
periode hebben nauwelijks plaatsgevonden. Terwijl in de ons omringende landen de focus 
van Paleolithicum-onderzoek op grotten, abri s en met sedimenten afgedekte vindplaatsen 
ligt, zijn we in Nederland hoofdzakelijk aangewezen op (toevals)vondsten van akkers of 
uit groeves en bouwputten. In het Zuid-Limburgse heuvelland zijn wel enkele, mogelijk 
natuurlijke abri s bekend, maar deze zijn nooit systematisch op hun archeologische inhoud 
onderzocht. Verder moet er rekening mee worden gehouden dat abri s verscholen liggen 
onder pakketten l ss of colluvium. Als gevolg hiervan zijn ze niet toegankelijk voor arche-
ologisch onderzoek.

Traditioneel is het Paleolithicum-onderzoek in Nederland nauw verbonden met de 
activiteiten van amateur-archeologen. Vooral vanaf 1970 is het aantal vondsten uit het 
Midden-Paleolithicum sterk toegenomen. De (discussies rondom de) vondsten van Tjerk 
Vermaning in Noord-Nederland en de ontdekking van duizenden midden-paleolithische 
artefacten in groeves in het stuwwallengebied van Midden-Nederland lijken deze sterke 
toename ook voor Zuid-Nederland te verklaren. Het aantal thans bekende midden-paleo-
lithische artefacten uit Zuid-Nederland loopt in de duizenden, waarvan het merendeel in 
Zuid-Limburg is verzameld.

De eerste meldingen van midden-paleolithische artefacten dateren uit het einde van 
de 19e eeuw. In 1887 beschrijft Marcel de Puydt, een Belgisch prehistoricus, artefac-
ten afkomstig van de Hej  tussen Rijckholt en Sint Geertruid in Zuid-Limburg (De Puydt 
1887). Ruim 30 jaar later besteden ook Hamal-Nandrin en Servais (1923) aandacht aan 
de Moustérien -werktuigen van Sint Geertruid. Toch is het pas in het midden van de 20e

eeuw dat met enige regelmaat stenen artefacten uit het Midden-Paleolithicum worden 
gepubliceerd (Wouters 1952-1953, 1954: Bohmers & Wouters 1954; Van Haaren 1968). 
Het gaat om korte meldingen of typologische beschrijvingen van onder andere enkele 
vuistbijlen (Echt, Kerkrade en Rimburg). Maar ook een bifaciale spits uit Etten-Leur, een 
Levallois-afslag uit Nederwetten en artefacten, waaronder een Moustierachtige handspits , 
uit Midden-Limburg worden beschreven.[4]

Vanaf het begin van de 70er jaren van de vorige eeuw worden Brabantse vondsten er jaren van de vorige eeuw worden Brabantse vondsten  jaren van de vorige eeuw worden Brabantse vondsten er

gepubliceerd door amateur-archeologen van de archeologische vereniging t Oude Slot in 
Veldhoven (Arts & Dijkstra 1973; Dijkstra & Van der Lee 1978a en b, 1979; Dijkstra 1979, 
1983, 1985). Ook verschijnen gedetailleerde beschrijvingen van de hand van Stapert: de 
vuistbijl van Bakel (1975), de vuistbijl van Eersel (1976), de vuistbijl van Mill (1977a), 
een benen retouchoir van Empel (1977b) en de vuistbijl van Venray (1979a). Daarnaast 
wordt met enige regelmaat melding gemaakt van midden-paleolithische artefacten in de 
Archeologische Kroniek van Limburg (o.a. Ospel, Kessel, Swalmen en Weert: zie Bloemers 
1971-1972, 1975; Roebroeks 1980-1981; Stapert 1980-1981). In veel gevallen gaat het 
om losse vondstmeldingen, maar ook is er aandacht voor verweringskenmerken van de 
artefacten. De studies hebben zeker bijgedragen aan een goed begrip van verwerings-
kenmerken van de artefacten zelf en de processen die op het oppervlak van de artefacten 
hebben ingewerkt (zie voor vuistbijlen uit Zuid-Limburg: Stapert 1981a).

In de jaren 80 worden in het tijdschrift Archaeologische Berichten verscheidene 
vindplaatsen van midden-paleolithische artefacten uit Zuid-Nederland gepubliceerd: het 
Leudal (Wouters 1980b), Helden-de Plek (Wouters & Van Es 1985) en Meijel-de Polder 
(Cromvoets & Weekers 1985; Wouters 1985). Bijna 100 jaar na de publicatie van de 
Puydt (1887) verschijnt ook de eerste, omvangrijke publicatie van het vondstmateriaal 
van Sint Geertruid de Hej, op dit moment Nederlands rijkste oppervlaktevindplaats uit 
het Midden-Paleolithicum (Roebroeks 1980; Wouters 1980a). De artikelen in Archaeolo-
gische Berichten kenmerken zich door fraaie tekeningen en gedetailleerde typologische 
beschrijvingen van artefacten. Ook culturele toewijzingen en verschillende technieken van 
steenbewerking worden in detail aan de orde gesteld. De bijdragen vormen, evenals die 
over de vondsten uit het stuwwallengebied aan het einde van de jaren 70, een belang-

GESCHIEDENIS VAN HET 
ONDERZOEK

[4] Eveneens rond het midden van de 20e eeuw worden 
door J. Thisse-Dérouette (1946) en Van Heule (1952) 
en door K.J. Narr (1951) midden-paleolithische opper-
vlaktevondsten uit respectievelijk Belgie (waaronder de 

omgeving van Luik) en het Duitse Rijnland gepubliceerd. 
Een losse vondst van een Acheuléen-vuistbijl net over de 
Nederlands-Duitse grens bij Geilenkirchen was enkele 
jaren eerder door Kersten (1938) beschreven.
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rijke stimulans voor amateur-archeologen om artefacten uit het Midden-Paleolithicum te 
verzamelen. Verscheidene van deze artefacten worden gepubliceerd, waaronder enkele 
opgezogen artefacten uit het Zuid-Nederlandse rivierengebied (Stapert 1981b).

Systematisch onderzoek in de vorm van opgravingen vond in Zuid-Nederland voor het 
eerst plaats tussen 1981 en 1990 in de l ss- en grindgroeve te Maastricht-Belvédère door 
een archeologisch team van de Universiteit Leiden (  g. 3). De vindplaats heeft inmiddels 
in de internationale wetenschappelijke discussie een prominente plaats verworven (Roe-
broeks 1988; Gamble 1999). Het onderzoek is een toonbeeld van samenwerking tussen 
professionele en amateur-archeologen en tussen archeologie en andere wetenschappelijke 
disciplines. Vooral de inbreng van geologen, bodemkundigen en paleontologen is van grote 
waarde gebleken vanwege de grote tijdsdiepte van het vondstmateriaal en de inbedding 
van deze vondsten in aardkundige lagen van hoge ouderdom.

Tenslotte zijn deels gelijktijdig met de opgravingen in de Belvédère-groeve, talrijke 
artefacten uit het Midden-Paleolithicum in het Zuidlimburgse heuvelland verzameld (Groe-
nendijk & De Warrimont 1995; De Warrimont 2002a). Vooral losse vondsten van vuistbij-
len zijn onderwerp van publicatie (zie o.a. Brounen 1991; De Warrimont 1997; Roebroeks 
1990; Takken et al. 2002).

In 2000 werd door de Universiteit Leiden een project gestart dat zich richt op de lig-
ging, aard en conservering van midden-paleolithische vindplaatsen in het l ssgebied van 
Zuid-Limburg. Als onderdeel van dit project is in 2001 archeologisch veldwerk uitgevoerd 
op en in de omgeving van een midden-paleolithische vindplaats te Colmont (Verpoorte et 
al. 2002; Glauberman 2002).

De stenen artefacten die in dit hoofdstuk worden besproken, worden tot het Midden-
Paleolithicum gerekend op basis van typologische en technologische kenmerken. Ook 
verweringskenmerken kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn bij het toeschrijven van arte-
facten aan het Midden-Paleolithicum.[5] Kenmerkend voor de vuursteentechnologie van het 
Midden-Paleolithicum is het gebruik van de Levallois-techniek (zie Verhart, deze bundel). 
In welke periode de Levallois-techniek zijn intrede doet in Nederland en of de introductie 
ervan in tijd samenvalt met de vroegste bewoning van ons land, is niet bekend. Opvallend 
is dat in het vondstmateriaal van de Belvédère-groeve uitgesproken Levallois-kernen en 

MATERIËLE CULTUUR

Technologie en 
grondstofgebruik

Figuur 3  Opgraving in 1981 van een 
midden-paleolithische vindplaats (Site C) 
in Maastricht-Belvédère. Met behulp van 
een troffel wordt het sediment in vakken 
van 1 x 1 meter afgeschaafd. Vondsten 
worden vervolgens drie-dimensionaal 
ingemeten. (Foto: Faculteit der Archeolo-
gie, Universiteit Leiden.)

[5] Claims voor het voorkomen van Oud-Paleolithische 
vondstcomplexen in Nederland en gepubliceerd als Chop-
per-Choppingtool-Complexen gelden voor verscheidene 
vindplaatsen in Zuid-Nederland, waaronder Jabeek in 
Zuid-Limburg (Wouters 1978) en Alphen in Noord-Brabant 
(Peeters 1983). Wat betreft hun uiterlijk doen veel vonds-
ten enigszins aan choppers en chopping tools denken, 
zoals bekend van beroemde vindplaatsen van vroege 
hominiden in Oost Afrika, waaronder Olduvai Gorge. Het 
arti  ciele karakter van deze als artefacten en van oud-
paleolithische ouderdom beschreven vondsten is echter 

zeer twijfelachtig. Vermoedelijk gaat het in veel (en in 
sommige vindplaatsen zelfs in alle) gevallen om stenen 
die hun vorm aan natuurlijke processen (  uviatiel trans-
port, vorstwerking) te danken hebben. In het geval dat 
het mogelijk daadwerkelijk artefacten betreft, speelt het 
probleem van datering een rol. In Zuid-Nederland zijn veel 
van deze complexen uitsluitend in de vorm van opper-
vlaktevondsten gedocumenteerd. Het verkrijgen van een 
datering op basis van stratigra  sche informatie is dan ook 
niet mogelijk.
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afslagen meer uitzondering dan regel zijn (De Loecker, mondelinge mededeling). Losse 
vondsten van Levallois-kernen en -afslagen zijn als oppervlaktevondst in het Zuid-Neder-
landse zand- en l ssgebied wel gedocumenteerd (  g. 4).

Behalve door afslagen en werktuigen in de Levallois-techniek kenmerkt het Midden-
Paleolithicum zich door bifaciaal bewerkte werktuigen met snijdende werkkanten ofwel 
vuistbijlen. Het regelmatig voorkomen van (vrijwel) identieke vuistbijlvormen wijst op een 
hoge mate van uniformiteit in de bewerkingswijze. Concrete gegevens over de wijze van 
vervaardiging van vuistbijlen zijn niet beschikbaar. Zo maken halffabrikaten van vuistbij-
len geen deel uit van de Zuid-Nederlandse vondsten. Stapert (1979a) veronderstelt dat 
in het eindstadium van de bewerking van de vuistbijl van Venray gebruik is gemaakt van 
een zachte percussie techniek. De vlakke afslagnegatieven en het ontbreken van diepe 
indrukken van slagbulten zijn aanwijzingen hiervoor. Ook werden vuistbijlen regelmatig 
bijgescherpt om de gebruiksduur van het artefact te verlengen. In Site J te Maastricht-
Belvédère zijn enkele resharpening  akes aangetroffen, die wijzen op het bijscherpen van 
een bifaciaal artefact (Roebroeks et al. 1987) (  g. 5).

De midden-paleolithische artefacten uit Zuid-Nederland zijn op een enkele uitzonde-
ring na alle vervaardigd van vuursteen. In het Brabantse en Limburgse zandgebied kan 
deze vuursteen worden verzameld in dagzomende, grindrijke terrasafzettingen van Rijn 
en Maas. Vuursteenknollen uit deze afzettingen hebben in de regel een afgeronde en 
verweerde cortex ten gevolge van transport in de rivierbedding. In het Zuid-Limburgse 

Figuur 4  Losse oppervlaktevondst van 
Levalloiskern uit Epen in Zuid-Limburg 
(uit: Stapert 1980-81).

Figuur 5  Twee zgn. resharpening  akes 
passend op een fragment van een denti-
culé afkomstig van de vroeg-Weichselien 
vindplaats Site J te Maastricht-Belvédère 
(uit: Blezer et al. 1997;  guur 14) (Schaal 
1:1).
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heuvelland vormden de talrijke beekdalen en beddingen geschikte locaties voor het ver-
zamelen van vuursteen. Bovendien kon vuursteen worden verzameld in de Krijtafzettingen 
en het verweringsproduct daarvan (eluvium).

Voor het Midden-Paleolithicum van Zuid-Nederland wordt op basis van typologische ken-
merken van de stenen werktuigen onderscheid gemaakt in drie culturele tradities: het 
Acheuléen, het Micoquien en het Moustérien.[6] Beide laatstgenoemde tradities en de jonge 
fase van het Acheuléen kenmerken zich door een systematisch gebruik van de Levallois-
techniek. Verder zijn deels zorgvuldig, bifaciaal bewerkte vuistbijlen kenmerkend voor de 
midden-paleolithische tradities.[7]

In Nederland worden artefacten afkomstig uit gestuwde afzettingen in het stuwwal-
lengebied in Utrecht en Gelderland aan het Acheuléen toegeschreven (Franssen & Wouters 
1981). Ze dateren met zekerheid van vóór de periode van de maximale uitbreiding van 
het landijs in het Saalien. In verscheidene publicaties zijn ook artefacten uit Zuid-Neder-
land toegeschreven aan het Acheuléen, waaronder de vuistbijlen van Boekel en Overloon 
(Dijkstra & Van der Lee 1978b; Dijkstra 1985:  g. 6). Op basis van typologische kenmer-
ken wordt het merendeel van de midden-paleolithische vondsten van Rijckholt-Sint Geer-
truid gerekend tot het Jong Acheuléen (Roebroeks 1980). Belangrijke typen artefacten zijn 
schaven, rugmessen, spitsen en Levallois-klingen en -afslagen. Een ander kenmerk zijn 
bifaciaal bewerkte, symmetrisch gevormde vuistbijlen.

Kenmerkend voor het Micoquien zijn asymmetrische vuistbijlvormen, de bifaces mico-
quien. Het Micoquien wordt in het eerste deel van de laatste (Weichsel-) ijstijd gedateerd 
en is onder andere bekend van openluchtvindplaatsen in Duitsland en vindplaatsen in 
grotten in België (Ulrix-Closset 1975). Het zuiden van Nederland ligt aan de noordwes-
telijke rand van het verspreidingsgebied en heeft enkele losse oppervlaktevondsten van 
Micoquien vuistbijlen opgeleverd: Venray (Stapert 1979a) en Kessel (Stapert 1979b). Ook 
in de groeve Maastricht-Belvédère is een Micoquien vuistbijl als losse vondst aangetroffen 
(Roebroeks 1988). Een asymmetrisch Faustkeilblatt uit Eersel en enkele asymmetrische Faustkeilblatt uit Eersel en enkele asymmetrische  uit Eersel en enkele asymmetrische Faustkeilblatt
vuistbijlen (Keilmesser) van Rijckholt-Sint Geertruid passen eveneens goed in het Mico-
quien (Stapert 1976; De Warrimont 2002a).

Voor het Moustérien karakteristieke werktuigen zijn kleine vuistbijlen van het type 
Moustérien de Tradition Acheuléenne (MTA), unifaciaal bewerkte spitsen (type Mousté-
rien) en schaven (type Quina), en getande en gekerfde werktuigen. De schaven hebben 
een karakteristieke, schubachtige retouche. Het Moustérien kent een zeer uitgebreid ver-
spreidingsgebied dat zich uitstrekt van Spanje in het zuiden tot de Noordwesteuropese 
laagvlakte in het noorden. Typische Moustérien-assemblages worden in het algemeen in 
de eerste helft van het Weichselien gedateerd.

De hier in het kort beschreven tradities vallen in tijd samen met de periode van de 
Neanderthalers in Noordwest-Europa, vanaf circa 500.000 jaar geleden. De twee belang-
rijkste archeologische niveaus in Maastricht-Belvédère, eenheid 4 en eenheid 6 in de lokale 
stratigra  e, vallen in deze tijdspanne en bestaan uit overblijfselen van kampementen van 
Neanderthalers. Het Moustérien in zijn meest uitgesproken vorm wordt geassocieerd met 
de klassieke  Neanderthaler, die vanaf het begin van het Weichselien tot circa 35.000 jaar 
geleden in delen van Noordwest-Europa leefde. Uit de overgangsperiode van het Midden- 
naar het Laat-Paleolithicum dateert tevens een aantal bladspitsen, waaronder het exem-
plaar van Eindhoven (  g. 7).

De afgelopen jaren is het besef gegroeid dat bepaalde werktuigvormen (traditioneel 
aangeduid als gidsartefacten) een lange doorlooptijd  kennen. De daterende waarde ervan 
(zie hieronder), maar ook hun betekenis in termen van culturele tradities lijkt daarmee 
veel minder groot dan vroeger werd aangenomen. Recentelijk is duidelijk geworden dat 
toeschrijvingen van zelfs gesloten en goed gedateerde vondstcomplexen aan het Jong 
Acheuléen, Micoquien of Moustérien aan discussie onderhevig kunnen zijn.[8]

Typologie en culturele 
tradities

[6] In zijn overzicht van het Midden-Paleolithicum maakt 
Bosinski (1967) nader onderscheid tussen een jonge en 
late fase van het Acheuléen. Het Jong Acheuléen kenmerkt 
zich door een systematisch gebruik van de Levallois-tech-
niek en kan om deze reden tot het Midden-Paleolithicum 
worden gerekend.

[7] Bordes (1961) onderscheidt op basis van lengte, 
breedte en dikte verhoudingen als belangrijke typen: 
hartvormige (biface cordiforme), amandelvormige (biface 
amygdaloïde), lansvormige (biface lancéolé), driehoekige 

(biface triangulair) en asymmetrische vuistbijlen (biface 
micoquien).

[8] De Duitse openlucht-vindplaats Salzgitter-Lebenstedt 
bij Braunschweig is hiervan een goed voorbeeld. Bosinski 
(1967) rekent deze vindplaats op typologische gronden 
tot het Jong Acheuléen en dateert de vindplaats in het 
Saalien. Tode (1982) spreekt van een Jong Acheuléen 
met Micoque af  niteit en sluit een datering in het Saalien 
uit. Volgens Tode moet de vindplaats in het Weichselien 
geplaatst worden.
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Er zijn geen aanwijzingen dat tijdens extreem koude omstandigheden in het Saalien en 
Weichselien (de glaciale maxima) Nederland en omringende gebieden in Noordwest-Europa 
bewoond waren. In welke perioden van het Midden- en Laat-Pleistoceen vroege homini-
den in Nederland aanwezig waren, valt niet met zekerheid te zeggen. Belangrijke reden 
hiervoor is dat goed geconserveerde bewoningssporen uit het Midden-Paleolithicum in ons 
land nauwelijks onderzocht zijn. Een uitzondering vormt de groeve Maastricht-Belvédère, 
maar zelfs voor deze vindplaats staat de ouderdom van 250.000 jaar van het belangrijk-
ste archeologische niveau door nieuwe inzichten ter discussie (mondelinge mededeling 
W. Roebroeks 2003). Problemen van datering zijn nog meer van toepassing op de talrijke 
oppervlaktevondsten. Op basis van de ouderdom van Rijn- en Maasterrassen waarop arte-

Datering en 
representativiteit
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facten zijn aangetroffen, is het wel mogelijk te spreken in termen van niet ouder dan  (een 
terminus post quem datering). Zo zijn de midden-paleolithische artefacten uit Neer en 
omgeving in Midden-Limburg (Wouters 1980b) afkomstig van de oppervlakte van Maas-
terrassen uit het Vroeg- of Midden-Weichselien. Gezien de ouderdom van de terrassen en 
het ontbreken van aanwijzingen voor  uviatiel transport zijn ze niet ouder dan het begin 
van het Weichselien.

Typologische en technologische kenmerken van de stenen artefacten zelf bieden 
helaas weinig houvast om een dergelijke globale datering te ver  jnen. Het onderzoek 
van midden-paleolithische artefacten uit gestuwde afzettingen in Midden-Nederland heeft 
mede duidelijk gemaakt dat werktuigvormen die tot voor kort als jonge  elementen 
werden beschouwd, reeds in een vroege fase van het Midden-Paleolithicum voorkomen, 
d.w.z. v r de periode van maximale ijsuitbreiding in het Midden-Saalien. Een goed voor-
beeld zijn de fraaie en typische Moustérien-spitsen van Rhenen (zie Franssen & Wouters 
1981,  66-72). Ook kleine, hartvormige vuistbijlvormen, die doorgaans tot het Moustérien 
de Tradition Acheuléenne worden gerekend, maken deel uit van het vondstmateriaal uit 
Rhenen. Terughoudendheid is om deze reden op zijn plaats om losse vondsten van vuist-
bijlen, spitsen e.d. aan een speci  eke culturele traditie of periode toe te schrijven (Stapert 
1981a). In enkele gevallen is een datering ontleend aan de aanwezigheid van sedimen-
tresten, zoals bij de vuistbijl van Bakel (Stapert 1975). In de holtes van dit artefact bevond 
zich lichtgekleurd, leemachtig sediment, dat waarschijnlijk tijdens het Pleniglaciaal van het 
Weichselien door de wind is afgezet. Volgens Stapert is het zeer aannemelijk dat de vuist-
bijl uit deze leem afkomstig is. Als datering van het artefact wordt het Onder-Pleniglaciaal 
van het Weichselien het meest waarschijnlijk geacht.

Ten aanzien van de representativiteit van de Zuid-Nederlandse vondsten valt op dat in 
het oog springende, geretoucheerde werktuigen oververtegenwoordigd zijn ten opzichte 
van andere typen artefacten. In veel collecties komen vooral losse vondsten van fraai 
bewerkte vuistbijlen, schaven of spitsen voor, terwijl niet-geretoucheerde afslagen, 
ander bewerkingsafval en zelfs kernen nagenoeg ontbreken. Laatstgenoemde artefact-
categorieën vormen daarentegen de hoofdmoot in opgegraven complexen (bijvoorbeeld 
Maastricht-Belvédère Site J en K), waar bewerking van vuursteen heeft plaatsgevonden. 
Om deze reden is het aannemelijk dat het huidige bestand van midden-paleolithische 
vondsten het resultaat van selectief verzamelen is. Bovendien worden vaak alleen de 
fraai bewerkte voorwerpen gepubliceerd.[9] Ten aanzien van locaties van vindplaatsen kan 
evenmin worden gesproken van een representatief bestand. Geologische processen zijn 
er de oorzaak van dat bewoningssporen uit het Midden-Paleolithicum zijn geërodeerd of 
diep in de ondergrond verborgen liggen, in het laatste geval vaak ver buiten ons gezicht-

Figuur 6  Twee enigszins asymmetrische 
vuistbijlen gevonden op een akker in de 
omgeving van Boekel op korte afstand 
van de Peelrandbreuk (uit: Dijkstra 1985) 
(Schaal 1:1).

Figuur 7  De bladspits van Eindhoven uit 
de late fase van het Midden-Paleolithi-
cum (uit: Roebroeks 1986) (Schaal 1:1).

[9] Een uitzondering vormt het bestand van midden-
paleolithische vondsten uit de Nederlandse en Belgische 
Voerstreek. Voor dit gebied is de verspreiding van midden-

paleolithische artefacten, zowel geretoucheerde als niet-
geretoucheerde vormen, onlangs op systematische wijze 
in kaart gebracht (Groenendijk & De Warrimont 1995).
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veld. Het is niet verwonderlijk dat het aantal vondsten beduidend groter is in gebieden 
waar Pleistocene afzettingen van 35.000 jaar geleden of ouder dagzomen of dicht aan de 
oppervlakte liggen. Maar ook de onderzoeksintensiteit speelt een belangrijke rol. Rijke  
percelen die bij een eerste bezoek veel vondsten opleveren, zoals het gebied bij Rijckholt 
en Sint Geertruid, worden in de regel gedurende vele jaren herhaaldelijk door amateur-
archeologen bezocht. Onderzoeksintensiteit en geologische omstandigheden zijn daarmee 
grotendeels bepalend voor het verspreidingsbeeld van midden-paleolithische artefacten, 
zoals we dat vandaag de dag kennen.

Hoe langer vuurstenen artefacten aan of nabij de oppervlakte hebben gelegen, hoe groter 
de kans dat het oppervlak van de vuursteen sterk is verweerd. Vooral tijdens de extreme 
koude van het Pleniglaciaal van het Weichselien hebben verweringsprocessen het opper-
vlak van de vuursteen hebben aangetast. Artefacten uit het Midden-Paleolithicum die aan 
de oppervlakte zijn gevonden, vertonen in de regel één of een combinatie van verwe-
ringskenmerken: krassen, windlak, patina, cryo-retouches en sporen van vorstsplijting 
(zie Stapert 1976). Een voorbeeld van een zwaar gepatineerd artefact uit Zuid-Nederland 
is de vuistbijl van Mill (Stapert 1977a). Dit artefact heeft vermoedelijk in een koude fase 
van het Midden- of Laat-Pleistoceen lange tijd aan het oppervlak gelegen. Een gemeen-
schappelijk kenmerk van de oppervlaktevondsten uit Zuid-Limburg is een vettige, witte 
porseleinpatina met witte aders, zogenaamde vermiculé-patina. Talrijke artefacten zijn 
bovendien aangetast door vorstinwerking, waarbij vorstscheuren en vorstsplijtingen zijn 
ontstaan. Sporen van vorstinwerking zijn onder andere zichtbaar op de vuurstenen arte-
facten van een belangrijke midden-paleolithische vindplaats in het Zuid-Limburgse Meche-
len (Janssens 1987).

In het Midden-Nederlandse rivierengebied bevinden de bodemlagen die archeologische 
resten uit het Midden-Paleolithicum kunnen bevatten zich op vele meters beneden maai-
veld. Ze worden afgedekt door bijvoorbeeld rivierafzettingen uit het Holoceen en bevinden 
zich beneden het huidige grondwaterpeil. Ze zijn daarmee niet toegankelijk voor syste-
matisch archeologisch onderzoek. De enige bron van informatie vormen opgebaggerde en 
opgezogen artefacten en faunaresten verzameld bij grind- en zandwinninglocaties. Helaas 
valt vaak niet meer te achterhalen uit welke lagen de vondsten afkomstig zijn. Voor de 
midden-paleolithische artefacten afkomstig uit een voormalige Maasmeander bij Wijchen 
wordt uitgegaan van de Formatie van Kreftenheye uit de eerste helft van het Weichselien 
(Stapert 1981b). Voor deze vindplaats en voor andere zuigputten geldt echter de moge-
lijkheid dat artefacten uit oudere formaties (Formatie van Urk of Formatie van Veghel) 
afkomstig zijn en dat ze, ten gevolge van erosie en verspoeling, secundair in jongere 
afzettingen zijn terechtgekomen. Een sterke afronding van de ribben van de artefacten 
wijst op  uviatiel transport.

Vondsten van stenen artefacten van midden-paleolithische ouderdom zijn eveneens 
bekend uit Empel, Maren Kessel, Loowaard (Stapert 1981b) en Linden (De Wit et al. 
1994). Het merendeel van deze vindplaatsen heeft tevens Pleistoceen faunamateriaal 
opgeleverd. Een bijzondere vondst is de benen retouchoir van Empel, opgezogen van 
grote diepte uit een zuigkolk langs de Maas (Stapert 1977b). Typologisch past het artefact 
in het Midden-Paleolithicum, terwijl ook de mate van fossilisatie en het  uorgehalte op een 
pleistocene ouderdom duidt.

In West-Brabant houdt de invloed van Maas en Rijn op in het laatste deel van het Crome-
rien, ongeveer 400.000 jaar geleden, waarna beide rivieren het gebied verlaten (Zagwijn 
1975, 193). Het aantal bekende midden-paleolithische artefacten is klein, ondanks het 
feit dat vroeg- en midden-pleistocene afzettingen op vele plaatsen aan of dicht onder de 
oppervlakte voorkomen. Voorbeelden zijn een tweezijdig bewerkte spits of kleine micro-
biface afkomstig uit een zandafgraving bij Etten-Leur (Wouters 1954),[10] een vuistbijltje 
uit de gemeente Oosterhout (Dijkstra & Van der Lee 1980) en een fragment van een 
schaaf gevonden langs het riviertje de Mark ten noorden van Strijbeek (Peeters 1980). 
Tijdens een recentelijk uitgevoerde veldkartering zijn in de gemeente Alphen-Chaam op 
de zuid  ank van de Strijbeek twee vuurstenen artefacten uit het Midden-Paleolithicum 

Verweringskenmerken

OVERZICHT

Midden-Nederlandse 
rivierengebied

Brabants-Limburgs 
zandgebied

Zeeland en West-Brabant

[10] In typologisch opzicht vergelijkbare exemplaren 
zijn bekend van de vindplaats Oosthoven in de Belgische 
Kempen (zie Van Peer en Verbeek 1994).
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gevonden (Heunks & Roymans 2000). Op een terrasopduiking bij Ulicoten werd bovendien 
een vuurstenen schaaf gevonden. Ter plaatse worden terrasafzettingen uit het Midden-
Pleistoceen door een dun pakket dekzand afgedekt.

Een zeer bijzondere vindplaats is Cadzand in Zeeuws-Vlaanderen, waar behalve haai-
entanden en andere fossielen ook midden-paleolithische artefacten op het strand kunnen 
worden verzameld. De vondsten, waaronder een kleine vuistbijl (biface amygdaloïde) 
en een Levallois-kern, zijn losgespoeld uit vermoedelijk midden-pleistocene lagen op de 
bodem van de Noordzee (Veerman 1972; Stapert 1981c).

Ten zuiden en zuidwesten van Eindhoven zijn midden-paleolithische artefacten aange-
troffen in het gebied van de Formatie van Sterksel. Deze formatie ligt aan of dicht aan 
de oppervlakte in de westelijke Kempen en in een strook over Alphen, Gilze en Ooster-
hout (Van Diepen 1968). Gezien de ouderdom van de Formatie van Sterksel (Cromerien) 
kunnen de artefacten een grote tijdspanne beslaan: van een vroege fase (Holsteinien of 
Vroeg-Saalien) tot en met de laatste fase (Midden-Weichselien) van het Midden-Paleo-
lithicum. Een belangrijke cluster van vindplaatsen wordt gevormd door Bergeyk en Eersel 
(Dijkstra 1979), Duizel, Bladel en Leenderstrijp. Een Moustérien-spits en een schaaf uit 
Bladel, een schaaf uit Walik en een Levallois-spits uit Bergeyk zijn alle oppervlaktevonds-
ten (Arts & Dijkstra 1973; Dijkstra & Van der Lee 1979). Een demi-Quina-schaaf werd 
na het normaliseren van een beek op het terrein van de Achelse Kluis bij Leenderstrijp 
gevonden (Dijkstra & Van der Lee 1978a). De beide artefacten uit Bladel zijn gevonden in 
het beekdal van de Beerze. Het door Stapert (1976) beschreven Faustkeilblatt van Eersel Faustkeilblatt van Eersel  van Eersel Faustkeilblatt
is langs de noordelijke rand van het dal van het riviertje de Run gevonden.

Sinds het verschijnen van genoemde publicaties in de jaren 70 van de vorige eeuw zijn 
op een aantal vindplaatsen nieuwe vondsten van midden-paleolithische artefacten gedaan 
(P. Dijkstra schriftelijke mededeling 2004). Zo zijn van vindplaatsen in de omgeving van 
Eersel inmiddels tientallen artefacten bekend, waaronder Levallois-afslagen, een Levallois-
kern, schaven (waaronder een Quina-schaaf) en een fragment van een Moustérien-spits 
en een biface.

Uit het gebied van de Centrale Slenk zijn slechts weinig meldingen van midden-paleolithi-
sche artefacten bekend. Een verklaring hiervoor is dat Pleistocene rivierterrassen van Rijn 
en Maas, waarop buiten de Centrale Slenk met enige regelmaat artefacten uit het Midden-
Paleolithicum worden aangetroffen, in het gebied zelf langs breuken zijn afgeschoven en 
diep in de ondergrond zijn weggezakt . Zo worden in de Centrale Slenk afzettingen van de 
Formatie van Veghel-A door een 10 tot 30 meter dik pakket jongere sedimenten afgedekt 
(Van den Toorn 1967). De kans op het aantreffen van midden-paleolithische artefacten is 
er zelfs bij diepe graafwerkzaamheden gering.

Desondanks zijn enkele vondstmeldingen bekend. Een oude melding is de afslag van 
Nederwetten, gevonden langs de Dommel ten noorden van Eindhoven (Wouters 1954). In 
afwijking van het algemene beeld van de Centrale Slenk zijn op deze plaats de Weichsel-
afzettingen relatief dun en ligt leem uit het Saalien op geringe diepte beneden maaiveld 
(Bisschops 1973; Stapert 1977a). Uit Weert-Rissenweg is een hartvormige vuistbijl (biface 
cordiforme) bekend. Als datering wordt een brede tijdspanne genoemd: eind-Saalien, 
Eemien of Vroeg-Weichselien (Roebroeks 1980-1981). Een zeer fraaie vuistbijl werd bij 
de aanleg van een tuin in Ospel aangetroffen in van elders aangevoerde grond (Bloemers 
1971-72). Tenslotte kan een bijzondere vondst van een bladspits in Eindhoven worden 
genoemd (Roebroeks 1986) (  g. 7). Gezien de verwering heeft het artefact langere tijd 
aan het oppervlak gelegen. Bladspitsen worden in het algemeen in een latere fase van het 
Midden-Paleolithicum gedateerd.

Van de Peelhorst, de brede en vrij vlakke rug gesitueerd ten oosten van de Peelrandbreuk, 
zijn verscheidene vindplaatsen bekend. Vooral in de westelijke randzone en in het over-
gangsgebied van de Peelhorst naar de Slenk van Venlo zijn de geologische omstandighe-
den van dien aard dat artefacten uit het Midden-Paleolithicum aan de oppervlakte liggen. 
Hier zijn jongere, afdekkende sedimenten geërodeerd en komen Maasafzettingen van de 
Formatie van Veghel aan of dicht aan de oppervlakte voor. De centrale delen van de Peel-
horst worden bedekt met dekzand, veen (Peelgebied) of stuifzand. Het aantal bekende 
midden-paleolithische artefacten is hier beduidend kleiner.

Twee relatief rijke vindplaatsen van midden-paleolithische artefacten liggen op de wes-
telijke rand van de Peelhorst: Helden-de Plek (Wouters & Van Es 1985) en Meijel-de Polder 
(Crompvoets & Weekers 1985). De ondergrond van beide vindplaatsen bestaat uit grind-

Zuidoost-Brabant

Gebied van de Centrale Slenk

De Peelhorst
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rijke Maasafzettingen (Formatie van Veghel-A). De artefacten duiden op een systematisch 
gebruik van de Levallois-techniek. Zo laten de proximale delen van klingen duidelijke 
sporen van slagvlakpreparatie zien. Gezien de losse vondsten van vuistbijlen in Brabant 
en Limburg kan het vrijwel ontbreken van vuistbijlen op beide vindplaatsen opmerkelijk 
worden genoemd. Alleen uit Meijel is een fragment van een zorgvuldig, bifaciaal bewerkte 
vuistbijl met sporen van vorstinwerking afkomstig. Wouters (1985) schrijft het materiaal 
van Helden en Meijel toe aan een klingenvoerende midden-paleolithische traditie met een 
uitgesproken Levallois-techniek en weinig vuistbijlen.

Het noordelijke, Brabantse deel van de Peelhorst heeft losse vondsten van vuistbijlen 
opgeleverd: Uden en Boekel (Dijkstra 1983, 1985) en Bakel (Stapert 1975). Een date-
ring van de vuistbijlen is op basis van geologische informatie niet mogelijk. Op basis van 
typologische kenmerken worden de vuistbijlen van Boekel (twee asymmetrische bifaces; 
 g. 6) en Uden (een biface à dos long of Keilmesser) toegeschreven aan het Vroeg Jong-
Acheuléen. Vergelijkbare bifaciaal bewerkte vuistbijlen zijn afkomstig uit de gestuwde 
afzettingen in Midden-Nederland (Rhenen; Franssen & Wouters 1981). Een datering in één 
van de interstadialen van het Saalien vóór de periode van maximale uitbreiding van het 
landijs behoort tot de mogelijkheden.[11]

Van de oostelijke rand van de Peelhorst is de vuistbijl van Mill afkomstig. Stapert 
(1977a) sluit niet uit dat de vuistbijl afkomstig is uit een dunne laag van  uvio-periglaciaal 
materiaal (Formatie van Twente), die terrasafzettingen afdekt. De vuistbijl is beschreven 
als een biface cordiforme en vertoont volgens Stapert overeenkomsten met het type A 

[11] Stapert (schriftelijke mededeling 2004) is van mening 
dat de midden-paleolithische vondsten uit de gestuwde 
afzettingen uit Rhenen en omstreken waarschijnlijk alle 

dateren uit het Hoogeveen Interstadiaal dat binnen het 
Saalien valt.

Figuur 8  Vondsten uit het zandgebied 
van Noord-Limburg: fragment van vuist-
bijl en complete vuistbijl (uit: Franssen & 
Beurskens 1997).
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van het Moustérien de tradition Acheuléen (cf. Bordes 1961). Een datering in één van de 
interstadialen tijdens de eerste helft van het Weichselien wordt het meest aannemelijk 
geacht.

Vanaf de oostrand van de Peelhorst stromen enkele beken in de Slenk van Venlo: de 
Molen- of Loobeek, de Oostrumsche beek en de Lactariabeek (Stapert 1979a). Genoemde 
beken hebben globaal een zuidwest-noordoost oriëntatie en monden meer noordoostelijk 
uit in de Maas. In de nabijheid ervan zijn enkele midden-paleolithische artefacten gevon-
den (  g. 2). Eén van de vondsten is de beroemde vuistbijl van Venray (Stapert 1979a), 
een biface micoquien in de typologie van Bordes (1961) of een tussenvorm tussen een 
Micoquekeile en langgestreckter Faustkeile in de typologie van Bosinski (1967). Het eerste 
type is karakteristiek voor het Micoquien en het tweede type voor het Jong Acheuléen. Dit 
voorbeeld toont opnieuw aan dat het toeschrijven van losse vondsten van vuistbijlen aan 
een bepaalde culturele traditie feitelijk niet mogelijk is. De beschrijving van de hartvormige 
vuistbijl van Venray-In de Vliezen onderstreept deze gedachte. Volgens Van Haaren (1968) 
kan het artefact typologisch het best worden toegeschreven aan het Jong Acheuléen, 
“although similar forms also occur within the Mousterien de tradition acheuleenne . Uit de 
omgeving van Overloon komen twee losse vondsten van vuistbijlen: een amandelvormige 
vuistbijl (biface amygdaloïde) en een overgangsvorm tussen een hartvormige en driehoe-
kige vuistbijl (biface sub-triangulair) (Dijkstra & Van der Lee 1978b; Dijkstra 1985).

In Midden- en Noord-Limburg zijn ten westen van de Maas delen van de Saalien-terrassen 
ten gevolge van  uviatiele erosie opgeruimd. De oudste terrassen dateren uit het Vroeg-
Glaciaal en Pleniglaciaal van het Weichselien (Van den Berg & Schwan 1996,  guur 6.4). 
Hierop zijn op verscheidene plaatsen midden-paleolithische artefacten aan de oppervlakte 
verzameld. Omdat sporen van  uviatiel transport ontbreken, zijn de artefacten vermoe-
delijk niet ouder dan het begin van het Weichselien. De enorme tijdsdiepte die voor het 
merendeel van de overige Brabantse en Limburgse vondsten van toepassing is (of kan 
zijn), kan hier op geologische gronden worden uitgesloten.

Vondsten worden onder andere vermeld voor het gebied ten noorden van het Leudal, 
tussen Neer en Op den Bosch in de gemeente Roggel-Neer (Wouters 1954, 1980b). Losse 
vondsten van typische Moustérien-artefacten zijn bekend van Neer en Kessel, waar even-
eens Maasterrassen uit het Vroeg- of Midden-Weichselien worden aangetroffen. Een opval-
lende toevalsvondst uit Neer is een fraaie bewerkte Moustérien-spits (Bloemers 1975). 
Van Kessel is een kleine Micoquien-vuistbijl (Stapert 1979b) en van Neer-de Kappert een 
vuistbijl, een biface amygdaloide court à talon (Roebroeks 1984) afkomstig. De artefacten 
getuigen van een systematisch gebruik van de Levallois-techniek. Ze sluiten goed aan bij 
andere vondsten in en rond Neer, die in een jongere fase van het Midden-Paleolithicum 
kunnen worden gedateerd.

Het aantal (gepubliceerde) midden-paleolithische artefacten uit het gebied tussen de Maas 
en de Duitse grens is klein. Hier liggen Maasterrassen uit het Saalien aan of nabij het 
oppervlak. Enkele vuistbijlen zijn gevonden ten oosten van de Maas tussen Roermond en 
Venlo. Een hartvormige vuistbijl (biface cordiforme) en een fragment van een gestrekte 
hartvormige of ovale vuistbijl (biface cordiforme allongé, biface ovalaire) zijn afkomstig 
uit een zandgroeve bij Belfeld (Luys 1998). Het zijn losse vondsten en een stratigra  sche 
context ontbreekt helaas. Een hartvormig vuistbijltje is eveneens afkomstig uit Swalmen 
(Luys 1989). Van enkele andere locaties bij Swalmen (Turfhei) en Beesel (Beekstraat) 
zijn gepatineerde artefacten bekend, die mogelijk tot het Midden-Paleolithicum kunnen 
worden gerekend. Tijdens een archeologische begeleiding van baggerwerkzaamheden in 
het kader van het project Zandmaas werden ten noordwesten van Swalmen enkele ver-
spoelde midden-paleolithische artefacten aangetroffen (Folkersma et al. 2001). Uit het 
gebied ten zuiden van Roermond bij Posterholt is een fraaie Levallois-kern als oppervlak-
tevondst gedocumenteerd (Verhart & Schmitz 2001).

In het heuvelland van Zuid-Limburg zijn de plaatselijk metersdikke pakketten l ss uit het 
Saalien en Weichselien van belang voor de conservering van bewoningssporen van Nean-
derthalers en hun voorlopers. Midden-paleolithische artefacten kunnen er tot verschei-
dene meters beneden maaiveld worden aangetroffen. Hun ontdekking is per de  nitie het 
resultaat van diepe ingravingen (denk aan groeves, bouwputten, sleuven voor leidingen, 
etc.), waardoor vondsten in l sspro  elen zichtbaar worden. De groeve Maastricht-Belvé-
dère is hiervan een goed voorbeeld. De ontdekking in 1980 van vuurstenen artefacten in 
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een l sswand vormde het startschot voor een reeks van opgravingen door een team van 
archeologen van de Universiteit Leiden en vrijwilligers (Roebroeks 1988). Op verscheidene 
plaatsen zijn overblijfselen van kampementen opgegraven geassocieerd met  jnkorrelige 
rivierafzettingen, afgezet door de Maas in een warme, vochtige fase van het Midden-Pleis-
toceen. De ouderdom ervan is niet zeker, maar bedraagt in ieder geval 250.000 jaar en 
mogelijk zelfs 350.000 jaar. Boven het archeologische niveau bevond zich een pakket l ss 
uit het Weichselien. Een vindplaats (Site J) aan de basis van deze l ss heeft een ouderdom 
van circa 80.000 jaar (Roebroeks et al. 1987). De betekenis van het Belvédère-onderzoek 
is niet alleen te danken aan de goede conserveringsomstandigheden, maar ook aan het 
feit dat gedurende een periode van circa 10 jaar op gedetailleerde en systematische wijze 
is opgegraven. De vindplaats heeft inmiddels een prominente plaats verworven in over-
zichtswerken en internationale discussies (zie Gamble 1999, 251 e.v.).

Tijdens het Belvédère-onderzoek is als het ware met een loep gekeken naar een kleine 
en uit oogpunt van conservering bijzondere uitsnede van een fossiele rivierdalbodem. 
Voor een groter, regionaal beeld zijn we aangewezen op de talrijke oppervlaktevondsten 
afkomstig van de hoger gelegen plateau- en hellinggebieden (zie bijvoorbeeld Roebroeks 
1980; Peeters 1985; Groenendijk & De Warrimont 1995; Kolen et al. 1998) (  g. 9). Eén 
van deze vindplaatsen is Colmont-Ponderosa, gelegen niet ver van Heerlen. De vindplaats 
ligt op een op het zuidwesten georiënteerde kaap en was al enige jaren bekend als opper-
vlaktevindplaats (Blezer et al. 1997). In 2001 is er door de Universiteit Leiden een veld-
verkenning en proefopgraving uitgevoerd (Verpoorte et al. 2002). Een tweede belangrijke 
vindplaats ligt langs de oostelijke dalhelling van de Geul bij Mechelen (Janssens 1987). 
De vondsten werden per toeval bij graafwerkzaamheden ontdekt en zijn afkomstig uit 
een zandige kleilaag, mogelijk een oude oever van de rivier de Geul. Levallois-kernen en 
afslagen met gefacetteerde restslagvlakken vormen een belangrijk deel van het vondst-
materiaal. Van de 36 geretoucheerde werktuigen kunnen enkele hacheraux, een rugmes 
en een bifaciaal bewerkte schaaf van het type Quina worden genoemd.

Tenslotte wordt hier melding gemaakt van omvangrijke en rijke vindplaatsen langs 
plateauranden, waaronder Sint Geertruid De Hej (Roebroeks 1980). In de loop der jaren 
zijn hier duizenden artefacten verzameld in een gebied waar het l ssdek is geërodeerd 
en accumulatie en vermenging van artefacten uit verscheidene perioden en/of culturele 
tradities heeft plaatsgevonden. Gidsartefacten  uit het Jong Acheuléen, het Micoquien en 
het Moustérien zijn hier in grote aantallen en door elkaar heen verzameld (De Warrimont 
2002a). De Warrimont (2002a) acht een datering van het merendeel van de artefacten 

Figuur 9  Verspreiding van midden-pa-
leolithische vindplaatsen in het heuvel-
land ten zuidoosten van Maastricht. De 
vindplaatsen zijn geprojecteerd op een 
reliëfkaart die is afgeleid van het Actueel 
Hoogtebestand van het gebied. Vooral de 
westelijke randen van de hooggelegen 
plateaus die grenzen aan het Maasdal 
hebben talrijke midden-paleolithische 
artefacten opgeleverd.

1= Maastricht–De Heeg
2= Sint Geertruid-De Hej (Savelsbosch)
3= Eckelrade-Savelsbosch
4= Sint Geertruid-De Hej
5= Sint Geertruid-Schone Grub
6= Henkeput
7= Trichterberg
8= Moerslag-Schelberg
9= Riesenberg
10= Sint Geertruid-Schone Grub
11= Trichterberg
12= Moerslag
13= Banholtergrubbe
14= Banholt-De Molen
15= Terhorst
16= Reijmerstok
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van de vindplaats Sint Geertruid De Hej in het Vroeg-Weichselien het meest aannemelijk. 
Hij wijst op typologische en technologische verwantschap met de Belgische grotvindplaat-
sen ( l Hermitage en Spy) en Salzgitter-Lebenstedt in Duitsland.

De verspreiding van midden-paleolithische vindplaatsen in Zuid-Nederland wijst er op dat 
de oeverzones van rivieren en beken voor vroege hominiden van grote betekenis waren. 
Drinkwater was overvloedig aanwezig en in de beddingen van rivieren en beken lagen 
plaatselijk vuursteenknollen als het ware voor het oprapen. Daarnaast waren oeverzo-
nes vermoedelijk aantrekkelijke gebieden vanwege de aanwezigheid en diversiteit van 
dierlijke en plantaardige voedselbronnen. De resultaten van de opgravingen in de groeve 
Maastricht-Belvédère vormen voor deze diversiteit een goede aanwijzing. Overblijfselen 
van fauna in de vorm van botten, kiezen en tanden wijzen er bijvoorbeeld op dat Nean-
derthalers gelijktijdig met dieren van de uitgestrekte mammoet-steppe (mammoet, step-
peneushoorn, paard) en dieren uit een meer bosrijke omgeving (ree, edelhert) leefden. De 
vraag of er systematisch jacht is gemaakt op dieren, en zo ja op welke wijze, kan helaas 
niet worden beantwoord. Wel is zeker dat langs de oevers van de Maas slachtactiviteiten 
zijn uitgevoerd. De vondst van een groot vuurstenen rugmes temidden van resten van 
een jonge neushoorn in Site G vormt hiervoor een belangrijke aanwijzing (Roebroeks et 
al. 1986) (  g. 10).

Wat betreft de aard van de archeologische neerslag in Maastricht- Belvédère kunnen 
globaal twee typen worden onderscheiden. Bij het eerste type gaat het om geïsoleerde en 
dunne verspreidingen van vuurstenen werktuigen, bewerkingsafval en fragmenten dierlijk 
bot (Site G en N). Deze dunne sluier van vondsten ( Veil of Stones’, Veil of Stones’, , Veil of Stones’ cf. Roebroeks et al. 
1992) lijkt het resultaat van speci  eke activiteiten op enige afstand van de kampemen-
ten  in de oeverzone van de Maas (  g. 11). De dichtheid van vondsten en daarmee ook 
de archeologische zichtbaarheid is laag. Ze weerspiegelen vermoedelijk kortstondige acti-
viteiten, zoals het ontleden van een kadaver, bewerking van hout of het bijscherpen van 
een vuurstenen werktuig. In schril contrast hiermee staat het tweede type archeologische 
neerslag: duidelijke concentraties van vuurstenen artefacten (Site F en K) met een grote 
mate van archeologische zichtbaarheid. Op deze locaties zijn vuursteenknollen geredu-
ceerd tot kernen en afslagen, maar ook zijn er werktuigen vervaardigd, gebruikt en afge-
dankt. Dergelijke concentraties vormen mogelijk de neerslag van meer plaatsgebonden 
activiteiten van langere duur, misschien één of enkele dagen.

Voor zover we kunnen a  eiden uit de verspreiding van de stenen artefacten, speelden 
niet alleen de oevers van de Maas, maar ook die van beekdalen een belangrijke rol in 
het landgebruik van de midden-paleolithische mens. Veel van de in Brabant aangetrof-
fen stenen werktuigen zijn afkomstig van dalranden van beken. Ook de vondsten uit de 
omgeving van Venray concentreren zich langs beekdalen (Stapert 1979a) (zie  g. 2). De 
zuidelijker gelegen vindplaatsen bij Kessel liggen langs oude stroomdalen van het Pleis-
tocene stroomstelsel van de Maas (Wouters 1980b). Het geschetste beeld sluit aan bij 
dat van Noord-Nederland, waar het merendeel van de midden-paleolithische artefacten 
eveneens langs dalranden van beken is gevonden (Stapert 1980; Niekus & Stapert, deze 
bundel). Maar ook op de hogere delen van het landschap zijn artefacten gevonden, zoals 
de randen van de l ssplateaus in Zuid-Limburg en op de Peelhorst in oostelijk Brabant en 
Noord-Limburg. Als we uitgaan van de visie van Guthrie (1990), bevonden zich buiten de 
beschutte rivier- en beekdalen de uitgestrekte graslanden van de mammoet-steppe, waar 
kuddes grote grazers (mammoet, paard etc.) leefden. Welke rol deze dieren in de voed-
selvoorziening van de midden-paleolithische mens in Zuid-Nederland hebben gespeeld, 
kan op basis van de summiere gegevens niet worden gezegd. Vooral in de erosiegevoelige 
delen van het landschap, waar tot nu toe vrijwel alle artefacten zijn gevonden, zijn sporen 
van kampementen ten gevolge van erosie volledig uitgewist.

Tenslotte valt op dat de rijke  vindplaatsen langs plateauranden in Zuid-Limburg tegen-
hangers hebben in het zandgebied van Noord- en Midden-Limburg, hoewel het aantal 
vondsten er wel beduidend kleiner is. In dit verband kan worden gewezen op de vind-
plaatsen Meijel-de Polder en Helden-de Plek, waar eveneens sprake lijkt van verdichtingen 
van midden-paleolithische artefacten aan de oppervlakte. Een markante overeenkomst 
is verder het hoge aandeel van geretoucheerde artefacten in deze vondstcomplexen. De 
overeenkomsten tussen het Limburgse l ssgebied en het Brabants-Limburgs zandgebied 
kunnen een indicatie zijn voor vergelijkbare patronen in landgebruik gedurende verschil-
lende bewoningsfasen in Zuid-Nederland. Deze gedachte kan als uitgangspunt van toe-
komstig onderzoek dienen, waarbij de rol van erosieprocessen en het selectief verzamelen 
van midden-paleolithische artefacten nader dient te worden vastgesteld.

NEDERZETTINGS-
SYSTEEM EN
VOEDSELECONOMIE

Figuur 10  Groot rugmes vervaardigd uit 
vuursteen gevonden tussen resten van 
een jonge wolharige neushoorn tijdens 
de opgraving van Site G in Maastricht-
Belvédère (uit: Roebroeks 1988:  guur 
75) (Schaal 1: 2).
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De vindplaats Maastricht-Belvédère heeft voor Nederland unieke gegevens opgeleverd 
over het gedrag van vroege Neanderthalers in een voormalige oeverzone van de Maas. 
Eén aspect waaraan tijdens de uitwerking van de opgravingen veel aandacht is besteed, 
is de organisatie van de technologie, ofwel de wijze waarop hominiden met hun stenen 
grondstoffen omgingen (zie Roebroeks et al. 1988). Op hoofdlijnen kunnen twee tech-
nologieën worden onderscheiden; 1) een technologie gericht op het onderhoud en duur-
zaamheid van kernen en werktuigen (curated technology) en 2) een technologie die meer 
verkwistend en ad hoc  van aard was (expedient technology). Tot de eerstgenoemde 
technologie behoren de kant-en-klare  werktuigen, die een markante verschijning zijn in 
de eerder genoemde Veil of Stones  (  guur 12). Deze werktuigen zijn vanaf de locatie 
van vervaardiging naar min of meer willekeurige plaatsen in de oeverzone meegedragen, 
waar ze tijdens kortstondige activiteiten dienst deden. We hebben hier te maken met 
onderdelen van een mobiele toolkit, zoals uit hun geïsoleerde ligging en het ontbreken van 
bijbehorend bewerkingsafval kan worden afgeleid. Onderzoek heeft verder uitgewezen dat 
door middel van het bijscherpen van de werkkant de levensduur van de werktuigen werd 
verlengd (cf.  g. 5). Naast zorgvuldig bewerkte werktuigen maakten ook Levallois-kernen, 
-afslagen en -klingen deel uit van deze curated technology.

TECHNOLOGISCHE 
ORGANISATIE

Figuur 11  Opgravingsplattegrond van 
Site N te Maastricht-Belvédère: versprei-
ding van artefacten en werktuigen die 
deel uitmaken van de Veil of Stones (uit: 
Hennekens & Van Ieperen 1990:  guur 
12).
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In Belvédère-Site J getuigen kenmerken van het lithische materiaal van een minder 
zorgvuldige bewerking, onderhoud en gebruik van de kernen en werktuigen (Roebroeks 
et al. 1987). Het merendeel van de werktuigen is ter plaatse vervaardigd uit onregelmatig 
gevormde afslagen. Bovendien is weinig aandacht besteed aan het onderhouden en bij-
scherpen van de artefacten. Veel van de werktuigen zijn ter plaatse gebruikt en afgedankt. 
Site J lijkt daarmee een goed voorbeeld van toepassing van een expedient technology. De 
site bevond zich aan de basis van een dik pakket l ss uit het Weichselien en dateert uit een 
periode, waarin klassieke Neanderthalers  algemeen gebruik maakten van de Levallois-
techniek. De conclusie is dat de vuursteenbewerkers niet in alle gevallen volgens de richt-
lijnen  van de Levallois-techniek het vuursteen bewerkten. Afhankelijk van bijvoorbeeld 
de aard van de activiteiten, maar ook de afmetingen en de kwaliteit van de verzamelde 
grondstoffen kon worden gekozen voor een minder zorgvuldige, ad hoc  technologie. Een 
belangrijk kenmerk van deze technologie zijn onregelmatig gevormde werktuigen.

Figuur 12  Verschillende typen schaven 
afkomstig van Site N te Maastricht-Belvé-
dère (uit: Roebroeks et al. 1992:  guur 8) 
(Schaal 2:3).
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Een oppervlaktevindplaats in Zuid-Limburg die eveneens de kenmerken van een expe-
dient technology draagt, is Colmont-Ponderosa (Verpoorte dient technology draagt, is Colmont-Ponderosa (Verpoorte  draagt, is Colmont-Ponderosa (Verpoorte dient technology et al. 2002). De samenstelling 
van de werktuigen is hier zeer opvallend: afslagen met getande werkkanten (denticulés) 
en notches domineren (  g. 13). Levalloisafslagen en -kernen ontbreken nagenoeg volle-
dig. Volgens Kolen et al. (1998) is het aannemelijk dat vroege hominiden op de locatie zelf 
vuurstenen werktuigen hebben vervaardigd, gebruikt en afgedankt. Met andere woorden, 
de technologie zou zijn toegespitst op activiteiten op de locatie zelf (ad hoc) en geen ver-
band houden met (toekomstige) activiteiten in andere landschappelijke zones.[12]

Op regionale schaal levert de verspreiding en aard van de stenen artefacten eveneens 
gegevens op over de technologische organisatie van de vroegste bewoners van Nederland. 
Zo wijzen Kolen et al. (1998) op variaties in typologie en technologie tussen midden-
paleolithische vindplaatsen in Zuid-Limburg. Deze verschillen houden deels verband met 
de aan- en afwezigheid van speci  eke werktuigvormen en de Levallois-techniek. Ook 
wijzen de auteurs op het voorkomen van rijke vindplaatsen van honderden artefacten 
en ondanks intensieve veldverkenningen  locaties van slechts enkele artefacten of een 
geïsoleerd artefact. In het laatstgenoemde geval kan het om bifaciaal bewerkte werktui-
gen (vuistbijlen en schaven) gaan, maar ook om de losse vondst van een Levallois-kern 
of een afslag. De rijke vindplaatsen zijn vooral bekend van de hooggelegen plateaus of 

Figuur 13  Colmont-Ponderosa: opper-
vlaktevondsten van denticulés en werk-
tuigen met encoches (uit: Blezer et al. 
1997,  guur 10) (Schaal 1:1).

[12] Verpoorte et al (2002) geven de voorkeur aan een et al (2002) geven de voorkeur aan een  (2002) geven de voorkeur aan een et al
andere interpretatie. In hun visie ontbreken aanwijzingen 
voor de eerste bewerking van vuursteenknollen op de 
vindplaats zelf en daarmee voor een ad hoc-vervaardi-
ging van de werktuigen. De onregelmatig gevormde werk-

tuigen worden beschouwd als eindprodukten, die elders 
vervaardigd en gebruikt zouden zijn. Colmont vormde het 
eindstation  waar grote aantallen werktuigen zijn afge-
dankt.
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kapen, die zich boven het Maasdal en de talrijke beek- en droogdalen uitstrekken. Ze ken-
merken zich door een hoog aandeel van geretoucheerde werktuigen, waaronder verschei-
dene typen vuistbijlen in Sint Geertruid-De Hej (De Warrimont 2002a). Kolen et al. (1998) 
geven een aantrekkelijke hypothese om genoemde verschillen te kunnen verklaren. In 
hun visie hebben vroege hominiden op de hooggelegen plateauranden en kapen vooral 
oude werktuigen gerepareerd en afgedankt. De rijke voorkomens van goede kwaliteit 
vuursteen werden daar optimaal benut voor een nieuwe voorraad kernen en werktuigen. 
Het gebruik van deze nieuwe voorraad was gekoppeld aan activiteiten in de beekdalen zelf. 
Kolen et al. (1998) spreken van een technologische cyclus, waarin enerzijds de dalbodems 
van rivieren en beekdalen en anderzijds de plateauranden en kapen complementaire land-
schappelijke zones vormden in het landgebruik van vroege hominiden. Deze gedachte van 
een technologische cyclus zou door speci  eke typologische en technologische kenmerken 
van de stenen artefacten in genoemde zones worden ondersteund.

Hoewel de geschetste hypothese van een technologische cyclus aantrekkelijk is, lijken 
enige kanttekeningen op zijn plaats. Zoals Kolen et al. (1998) zelf aangeven, waren ook 
rivier- en beekdalen geschikte locaties voor het verzamelen van goede kwaliteit vuursteen. 
Het begin van de technologische cyclus lijkt om deze reden niet alleen van toepassing op 
rijke vuursteenbronnen langs de randen van plateaus. De gegevens uit het onderzoek in 
de groeve Maastricht-Belvédère ondersteunen deze gedachte. In de voormalige rivier-
dalbodem verzamelden vroege hominiden op grote schaal vuursteen in de bedding en/of 
op de geërodeerde oevers. Voor de bewerking van vuursteenknollen en vervaardiging 
van werktuigen werden vervolgens geschikte locaties in de oeverzone uitgekozen. Verder 
wordt de hypothese van een technologische cyclus enigszins ontkracht door het verspreid 
voorkomen van werktuigen, die deel uitmaken van de eerder beschreven Veil of Stones  in 
Maastricht-Belvédère (Roebroeks et al. 1992). Ook in deze gevallen gaat het voornamelijk 
om geretoucheerde eindvormen, die hominiden verspreid in het rivierlandschap hebben 
achtergelaten.[13] Wat betreft dichtheid en samenstelling kunnen deze vondstspreidingen 
worden beschouwd als tegenhanger van de verspreid aangetroffen werktuigen langs pla-
teauranden en op kapen, zoals bekend van het gebied van De Hej bij Sint Geertruid.

Het onderzoek van midden-paleolithische vindplaatsen in Zuid-Nederland neemt voor-
alsnog een uitzonderlijke (en helaas ook marginale) plaats in binnen de professionele 
archeologie in Nederland. Systematisch onderzoek in de vorm van opgravingen heeft tot 
op heden alleen plaatsgevonden te Maastricht-Belvédère en Colmont-Ponderosa, mede 
omdat het aanbod  van goed geconserveerde vindplaatsen uitzonderlijk klein is gebleken. 
In naburige landen zijn bewoningssporen in grotten of ingebed in l ss- of rivierafzet-
tingen daarentegen regelmatig onderwerp van opgraving. Voorbeelden zijn Rheindalen 
bij M nchengladbach (Thieme 1983), Remicourt (Bosquet et al. 1998) en Veldwezelt-
Hezerwater in België (Bringmans et al. 1999/2000). Deze en andere Noordwest-Europese 
vindplaatsen hebben inmiddels talrijke gegevens opgeleverd over de levenswijze van de 
midden-paleo-lithische mensen, maar vooral ook over de typologische en technologische 
kenmerken van de stenen artefacten. Een deel ervan dateert globaal uit dezelfde periode 
als die uit het oudste niveau van de Belvédère-groeve, circa 250.000 tot 350.000 jaar 
geleden. Ze wijzen op een relatief intensieve bewoning van Noordwest-Europa tijdens 
gematigde tot vrij warme omstandigheden (de interstadialen en interglacialen) in het 
Midden-Pleistoceen. Tot deze groep van vindplaatsen behoort ook Biache-Saint-Vaast (Tuf-
freau & Sommé 1988) in Noord-Frankrijk. In het algemeen kenmerken de vindplaatsen 
zich door artefacten vervaardigd in de Levallois-techniek.

Oudere vindplaatsen met een datering van rond 400.000 jaar zijn bekend van het dal 
van de Somme in Noord-Frankrijk (Tuffreau et al. 1987). Een beroemde vindplaats in het 
zuiden van Engeland is Boxgrove, waar kleine clusters afval van de vuursteenbewerking 
uitzonderlijk goed zijn bewaard gebleven. Verscheidene van deze clusters houden verband 
met een zorgvuldige vervaardiging van vuistbijlen in de nabijheid van een kalkklif, waar 
goede kwaliteit vuursteen kon worden verzameld (Roberts 1986).

Een vindplaats die jonger is dan Maastricht-Belvédère is de groeve Hezerwater te 
Veldwezelt in Belgisch-Limburg, net over de grens bij Maastricht op slechts 2,5 km afstand 
van de groeve Belvédère (P. Bringmans et al. 1999/2000; De Warrimont 2002b). In het 
fossiele beekdal van het Hezerwater, eens een zijriviertje van de Maas, zijn in verschei-
dene niveaus restanten van vijf kampementen uit de periode van de Neanderthaler aan-

NOORDWEST-EUROPESE 
CONTEXT

[13] Mogelijk hebben we te maken met een terugkerend 
patroon: ook in de Northern Sector  van de VBLB-site te 
Veldwezelt werd een soortgelijke, dunne verspreiding van 

geretoucheerde werktuigen en grotere (Levallois- en niet-
Levallois-) afslagen gedocumenteerd (Bringmans et al. 
1999/2000, 16-17).
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getroffen. De ouderdom van de archeologische niveaus varieert van circa 160.000 tot 
40.000 jaar geleden. De onderzochte kampementen dateren uit het Laat Saalien, het 
Eem-interglaciaal en het Midden Weichselien. De vondsten uit het oudste niveau bestaan 
onder meer uit complete brokken vuursteen en talrijke geteste kernen van vuursteen 
afkomstig uit de grindrijke bedding van het riviertje zelf. Bringmans et al. (1999/2000) 
spreken van openlucht vuursteen-extractieplaatsen . Blijkbaar keerden Neanderthalers 
regelmatig naar het riviertje Hezerwater terug voor het verzamelen en bewerken van 
goede kwaliteit vuursteen. Gezien de associatie van de kampementen met een voormalig 
beekdal, is de vindplaats van groot belang voor het toetsen van het model van de techno-
logische cyclus (Kolen et al. 1998). Maar ook andere Belgische openluchtvindplaatsen uit 
het Midden-Paleolithicum zouden bij dit onderzoek betrokken kunnen worden, waaronder 
Orp-le-Grand en Station de l Ermitage in Ottenburg (Van Peer 1986).

Vindplaatsen met typische Moustérien-artefacten liggen in Wallonië langs de Maas-
vallei en langs dalen van zijrivieren, waaronder de grot van l Hermitage te Moha en de 
beroemde grot van Spy (Ulrix-Closset 1975). In veel gevallen gaat het om vondstrijke  
vindplaatsen, hetgeen er op wijst dat Neanderthalers regelmatig naar dezelfde grotten 
terugkeerden. Vermoedelijk beschouwden ze de grotten als veilige en beschutte verblijf-
plaatsen, terwijl de rivieren en hun reliëfrijke omgeving voorzagen in voldoende water, 
voedsel en grondstoffen. Het opgraven van vindplaatsen in grotten kent in Wallonië een 
lange traditie en is van groot belang gebleken voor continuiteit in het onderzoek van het 
Midden-Paleolithicum in België. In Nederland daarentegen bestaat geen enkele traditie 
met het opgraven van archeologische lagen in grotten, om de eenvoudige reden dat grot-
ten (nagenoeg) geen deel uitmaken van het Nederlandse landschap. Alleen het Zuidlim-
burgse heuvelland biedt met het oog op toekomstig onderzoek enig perspectief. Abri s of 
grotten met bewoningssporen uit het Midden-Paleolithicum (maar ook jongere periodes) 
kunnen bijvoorbeeld aanwezig zijn in steile (voormalige) dalwanden van beken, zoals de 
Geul en de Gulp, op vele meters beneden het huidige maaiveld en overdekt door meters-
dikke paketten l ss en/of helllingafzettingen. Gegevens van diepe boringen en toepassing 
van nieuwe prospectietechnieken kunnen in de nabije toekomst misschien leiden tot de 
ontdekking en onderzoek van dergelijke locaties op Nederlands grondgebied.

Voor het becommentariëren van een concept-versie van deze tekst wil ik Pieter Dijkstra (Veldhoven), Wil Roebroeks 

(Leiden) en Dick Stapert (Groningen) hartelijk danken. Dimitri De Loecker (Antwerpen) stelde tekeningen van artefacten 

afkomstig van de vindplaats Maastricht-Belvédère beschikbaar. De  guren 1, 2 en 9 zijn vervaardigd door Menne Kosian 

(ROB, Amersfoort).

Arts, N. & P. Dijkstra (1973): Paleolithische vondsten uit de Kempen. Brabants Heem 25, 75-78.

Berg, M.W. van den & J.C.G. Schwan (1996): Millennial climatic cyclicity in weichselian late pleniglacial to early holocene 

 uvia deposits of the river Maas in the southern Netherlands. In: M.W. Van den Berg, Fluvial sequences of the Maas. A 

10 Ma record of neotechnics and climatic change at various time-scales. Wageningen (proefschrift Universiteit Wage-

ningen), 99-121.

Bisschops, J.H. (1973): Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland, 1:50.000. Blad Eindhoven Oost (51O). 

Rijks Geologische Dienst, Haarlem.

Blezer, L., D. De Loecker & J. Kolen (1997): De midden-paleolithische vindplaats Colmont-Ponderosa (Ubachsberg). Over 

de interpretatie van oppervlaktecomplexen. Archeologie in Limburg 71, 6-20.

Bloemers, J.H.F. (1971-72): Heer, Grashoek en Ospel. Archeologische Kroniek van Limburg over de jaren 1969-1970. 

Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 11-12.

Bloemers, J.H.F. (1975): Kessel, Neer, Rijckholt-Sint Geertruid, Sevenum, Wittem. Archeologische Kroniek van Limburg 

over de jaren 1973-1974. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 111, 7-21.

Bohmers, A. & A. Wouters (1954): Fr h- und mittelpaläolithische Funde aus den Niederlanden. Palaeohistoria 3, 206-

217.

Bordes, F. (1961): Typologie du Paléolithique Ancien et Moyen. Bordeaux (Publications de L Institut de Préhistoire de 

l Université de Bordeaux. Mémoire No. 1).

Bosinski, G. (1967): Die Mittelpaläolithische Funde im westlichen Mitteleuropa. Keulen (Fundamenta Reihe A/4).

Bosquet, D., P. Haesaerts, H. Mestdagh, D. Preud homme & P. Jardón Giner (1998): Le site paléolithique moyen de 

Remicourt  En Bia Flo I. Résultats des fouilles. Notae Praehistoricae 18, 13-23.

Bringmans, P.M.M.A., P.M. Vermeersch, F. Gullentops, A.J. Groenendijk, E.P.M. Meijs, J-P. de Warrimont & J-M. Cordy 

(1999/2000): Preliminary Excavation Report on the Middle Palaeolithic Valley Settlements at Veldwezelt-Hezerwater 

(prov. of Limburg). Archeologie in Vlaanderen 7, 9-30.

Brounen, F.T.S. (1991): Simpelveld. In: H. Stoepker. Archeologische Kroniek van Limburg over 1990. Publications de la 

Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 256-257.

Dankwoord

Literatuur



139De steentijd van Nederland

Cromvoets, H. & L. Weekers (1985): Middenpaleolithische vondsten in Meijel. Een korte geschiedenis. Archaeologische 

Berichten 16, 72-73.

Dansgaard, W., S.J. Johnsen, H.B.Clausen, D. Dahl-Jensen, N.S. Gundestrup, C.U. Hammer, C.S. Hvidberg, J.P. Steffen-

sen, A.E. Sveinbj rnsdottir, J. Jouzel & G. Bond (1993): Evidence for general instability of past climate from a 250-kyr 

ice-core record. Nature 364, 218-220.

Diepen, D. van (1968): De Bodem van Noord-Brabant. Toelichting bij Blad 8 van de Bodemkaart van Nederland, schaal 

1:200.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering.

Dijkstra, P. (1979): Nieuwe vondstmelding van palaeolithische artefacten uit Brabant. Westerheem 28, 46-51.

Dijkstra, P. (1983): Midden-Acheuleen vondsten uit Noordoost-Brabant. Brabants Heem 35, 98-101.

Dijkstra, P. (1985): Nieuwe Brabantse vondsten uit het Acheuleen. Archaeologische Berichten 16, 165-174.

Dijkstra, P. & A. van der Lee (1978a): Een midden-paleolithische schaaf van de Achelse Kluis. Brabants Heem 30, 165-

166.

Dijkstra, P. & A. van der Lee (1978b): Een Acheuléen vuistbijl uit Overloon. Brabants Heem 30, 167-169.

Dijkstra, P. & A. van der Lee (1979): Enkele losse Oud- en Middenpaleolithische vondsten uit Noord-Brabant. Brabants 

Heem 31, 106-114.

Dijkstra, P. & A. van der Lee (1980): Oudpaleolithische vondsten uit Den Hout en Duizel, prov. Noord-Brabant. Archae-

ologische Berichten 7, 60-62.

Doppert, J.W.C., G.H.J. Ruegg, C.J. Van Staalduinen, W.H. Zagwijn & J.G. Zandstra (1975): Formaties van het Kwartair 

en Boven-Tertair in Nederland. In: W.H. Zagwijn en C.J. Van Staalduinen (red.): Toelichting bij geologische overzichts-

kaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.

Es, J. van (1983): Paleolithische artefacten uit Midden-Limburg. Archeologische Berichten 13, 197-200.

Folkersma, P., E. Drenth & P. van der Gaauw (2001): Zandmaas: Proefproject 2. Rapportage bureau- en veldonderzoek. 

Actieve archeologische tracébegeleiding bij Swalmen-Beesel. ROB- projectteam archeologie De Maaswerken & Via Lim-

burg. Maastricht.

Franssen, C.J.H., & A.M. Wouters (1981): Het Oud-Paleolithicum in de Nederlandse stuwwallen. II Midden-Acheuléen 

(Vroeg-Jong-Acheuléen). Archeologische Berichten 9, 6-90.

Franssen, T. & F. Beurskens (1997): Vondstmelding. Drie vuistbijlen uit Noord-Limburg en aangrenzend Duitsland. 

Archeologie 8, 100-103.

Gamble, C. (1999): The Palaeolithic Societies of Europe. Cambridge.

Glauberman, P.J. (2002): Middle Palaeolithic Surface Sites in Southern Limburg, the Netherlands: The Case Study of 

Colmont-Ponderosa, and Developing Questions for Future Research. Leiden (proefschrift Universiteit Leiden).

Groenendijk, A.J. & J.-P. de Warrimont (1995): Middenpaleolithische oppervlaktevindplaatsen in de Voerstreek. Arche-

ologie in Limburg 65, 33-45.

Guthrie, R.D. (1990): Frozen Fauna of the Mammoth Steppe. The Story of Blue Babe. Chigago.

Haaren, H.M.E. van (1968): Palaeolithic artefacts from Limburg. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek 18, 7-47.Bodemonderzoek 18, 7-47. 18, 7-47.Bodemonderzoek

Hamal-Nandrin, J. & J. Servais (1923): La station néolithique de Saint-Gertrude (Limbourg hollandais). Revue Antropo-

logie 9/10, 345-492.

Hennekens, P. & M. van Ieperen (1990): Maastricht-Belvédère, Site N (1988-1989). Archeologische Kroniek van Limburg 

over de jaren 1988-1989. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 207-211.

Hermers, T. (1996): Oud en Midden-Acheuléen vondsten van een opspuiting bij Boxmeer (N.Br). Archeologie 7, 114-

118.

Heule, van. (1952): Le Paléolithique moyen et supérieur de plein air en Belgique. Bulletin de la Société Royale Belge 

d’Anthropologie et de Préhistoire. Mélanges en hommage au Professeur Hamal-Nandrin, 185-201.

Heunks, E. & J.A.M. Roymans (2000): Ruilverkavelingsgebied Baarle-Nassau; een gedetailleerde archeologische advies-

kaart. Amsterdam (RAAP-rapport 560).RAAP-rapport 560). 560).RAAP-rapport

Janssens, H.J. (1987): De Midden-Paleolithische site te Mechelen. Archeologie in Limburg 42, 243-248.

Kersten, W. (1938): Ein Achéuleen-Faustkeil von Geilenkirchen, Reg.-Bez. Aachen. Germania 22, 213-214.

Kolen, J., D. De Loeker, A.J. Groenendijk & J.-P. de Warrimont (1998): Midden Paleolithische voedselverzamelaars in en 

rond het Geuldal. Historische en Heemkundige Studies in en Rond het Geuldal 8, 186-204.

Kolen, J., D. De Loecker, A. Groenendijk & J.-P. de Warrimont (1999): Middle Palaeolithic surface scatters: how informa-

tive? A case study from southern Limburg (the Netherlands). In: W. Roebroeks & C. Gamble (red.): The Middle Palaeo-

lithic occupation of Europe, 177-191. Leiden.

Lauwers, R. & E. Meijs (1985): Ein mittelpaläolithische Fundplatz in Kesselt (Prov. Limburg, Belgien). Archäologisches 

Korrespondenzblatt 15, 123-129.Korrespondenzblatt 15, 123-129. 15, 123-129.Korrespondenzblatt

Luys, W. (1989): Een vuistbijl uit Swalmen. Archeologie in Limburg 40, 215-216.

Luys, W. (1998): Archeologische vondsten in Beesel, Reuver, Belfeld en Swalmen (1992-1996). Maas- en Swalmdal. 

Jaarboek van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal 17, 61-78.

Narr, K.J. (1951): Alt- und mittelpaläolithische Funde aus rheinischen Freilandstationen. Bonner Jahrbuch, 5-51. 

Peer, Van Ph. (1986): Le Paléolithique Moyen dans le Nord-Est de la Belgique. Helinium 26, 157-176.

Peer, Van, Ph. & C. Verbeek (1994): A Middle Palaeolithic site at Oosthoven (Northern Campine). Notae Praehistoricae

13, 3-9. 



140 ARCHEOLOGIE NO. 11/12, 2005

Peeters, H. (1980): Een middenpaleolithische schaaf bij Strijbeek (gem. Nieuw Ginneken). Brabants Heem 32, 98-99.

Peeters, H. (1983): Een vindplaats van het Chopper-Choppingtool-Complex  bij Alphen. Archaeologische Berichten 14, 

32-72.

Peeters, H. (1985): Nieuwe Paleolithische vondsten uit Zuid-Limburg. Archaeologische Berichten 16, 150-164. 

Puydt, M. de (1887): Quelques constatations relatives à la station néolithique de Sainte-Gertrude. Publications de la 

Société Historique et Archéologique dans le Ducheé de Limbourg 24, 39-56.

Roberts, M.B. (1986): Excavation of the Lower Palaeolithic site at Amey s Eartham Pit, Boxgrove, West Sussex: a pre-

liminary report. Proceedings of the Prehistoric Society 52, 215-246.Proceedings of the Prehistoric Society 52, 215-246. 52, 215-246.Proceedings of the Prehistoric Society

Roebroeks, W. (1980): De Middenpaleolithische  vindplaats Sint Geertruid (L). Hypothesen voor nader onderzoek. 

Archaeologische Berichten 8, 7-37.

Roebroeks, W. (1980-1981): Weert. In: Bloemers, J.H.F. & W.J.H. Willems (red.): Archeologische Kroniek van Limburg 

over de jaren 1977-1979. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 13-15.

Roebroeks, W. (1984). Neer. In: W.J.H. Willems (red.): Archeologische Kroniek van Limburg over 1983. Publications de 

la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 354-355.

Roebroeks, W. (1986): Eindhoven. In: Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1986, 13-14.

Roebroeks, W. (1988): From  nd scatters to early hominid behaviour: a study of Middle Palaeolithic riverside settle-

ments at Maastricht-Belvédère (The Netherlands). Leiden (Analecta Praehistorica Leidensia 21, proefschrift Universiteit 

Leiden).

Roebroeks, W. (1990): Gulpen. In: Stoepker, H. (red.): Archeologische Kroniek van Limburg over de jaren 1988-1989. 

Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 202-203.

Roebroeks, W. (2001): Hominid behaviour and the earliest occupation of Europe: an exploration. Journal of Human 

Evolution 41, 437-461.

Roebroeks, W., E. Rensink & A. van Gijn (1986): Maastricht-Belvédère. Publications de la Société Historique et Archéo-

logique dans le Limbourg 122, 203-207.

Roebroeks, W., J. Kolen & D. De Loecker (1987): An Early Weichselian site at Maastricht-Belvédère (Site J). Analecta 

Praehistorica Leidensia 20, 1-9.

Roebroeks, W., J. Kolen & E. Rensink (1988): Planning depth, anticipation and the organization of Middle Palaeolithic 

technology: the archaic natives  meet Eve s descendants. Helinium 28, 17-34.

Roebroeks, W., D. De Loecker, P. Hennekens & M. van Ieperen (1992): A Veil of Stones : on the interpretation of an 

early Middle Palaeolithic low density scatter at Maastricht-Belvédére (The Netherlands). Analecta Praehistorica Leidensia

25, 1-16.

Roebroeks, W. & C. Gamble (red.) (1999): The Middle Palaeolithic occupation of Europe. Leiden, Universiteit Leiden.

Scott-Jackson, J.E. (2000): Lower and Middle Paleolithic artefacts from deposits mapped as Clay-with- ints. A new syn-

thesis with signi cant implications for the earliest occupation of Britain. Oxford.

Stapert, D. (1975): Paleolithicum. In: G.J. Verwers (red), Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie. Oosterhout, 19-38.

Stapert, D. (1976): De vuistbijl van Eersel, een nieuwe middenpaleolithische vondst uit Noord-Brabant. Brabants Heem

28, 102-105.

Stapert, D. (1977a): De vuistbijl van Mill (N.-Br.) en de verspreiding van middenpaleolithische vondsten in Noord-Bra-

bant. In: N. Roymans et al. (red): Brabantse oudheden (Feestbundel G. Beex). Eindhoven  (Bijdrage Stichting Brabants 

Heem XVI), 9-18.

Stapert, D. (1977b): Een paleolithische benen retouchoir van Empel (N.Br.). Museologia 7, 38-53.

Stapert, D. (1979a): The hand-axe from Venray (province of Limburg, the Netherlands), and several other  nds in the 

vicinity. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 29, 115-131.Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 29, 115-131. 29, 115-131.Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Stapert, D. (1979b): Kessel. In: Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 78, 106-107.Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 78, 106-107. 78, 106-107.Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond

Stapert, D. (1980): Het Middenpaleolithicum in Noord-Nederland. In: M. Chamalaun & H.T. Waterbolk (red.): Voltooid 

verleden tijd? Een hedendaagse kijk op de prehistorie, Amsterdam, 63-82.

Stapert, D. (1980-1981): Epen, Kessel, Swalmen en Venray. In: Bloemers, J.H.F. & W.J.H. Willems (red.): Archeolo-

gische Kroniek van Limburg over de jaren 1977-1979. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le 

Limbourg, 7-13.

Stapert, D. (1981a): Handaxes in Southern Limburg (The Netherlands) - How old? In: F.H.G. Engelen (red.), 3e Inter-

nationaal Symposium over vuursteen. Maastricht 1979, Heerlen (Staringia 6), 107-113 .

Stapert, D. (1981b): Middle Palaeolithic  nds from the Wijchense Meer (Province of Gelderland) and several other  nds 

from Pleistocene  uviatile deposits in the surrounding region. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek 31, 273-291.Bodemonderzoek 31, 273-291. 31, 273-291.Bodemonderzoek

Stapert, D. (1981c): Middle Palaeolithic  nds from the beach at Cadzand (Province of Zeeland). Berichten van de Rijks-

dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 31, 293-305.dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 31, 293-305. 31, 293-305.dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Stiboka (1972): Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000. Toelichting bij de kaartbladen 57 Oost, Valkenswaard 

en 58 West, Roermond. Wageningen.

Takken, L., M. Langbroek, A. Verpoorte & B. Voormolen (2002): Een vuistbijl van de Vrakelberg. Archeologie in Limburg

90, 11-14.

Thieme, H. (1983): Der paläolithische Fundplatz Rheindahlen. Keulen (proefschrift).



141De steentijd van Nederland

Thisse-Dérouette, J. (1946): Aperçu et considérations sur la dispersion des bifaces et de quelques pièces d apparence 

paléolithique dans les environs de Liège. Bulletin de la Société royale belge d’Anthropologie et de Préhistoire 57, 149-

160.

Tode, A. (1982): Der Altsteinzeitliche Fundplatz Salzgitter-Lebenstedt. Keulen.

Toorn, J.C. van den (1967): Toelichting bij de geologische kaart van Nederland, 1:50.000. Blad Venlo West (52W). 

Haarlem, Rijks Geologische Dienst.

Tuffreau, A. & J. Sommé (red.) (1988): Le gisement Paléolithique moyen de Biache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais). Mémoirs 

de la Société Préhistorique Française 21. Parijs.

Tuffreau, A. A. Lamotte & J.L. Marcy (1997): Land Use and Site Function in Acheulean Complexes of the Somme Valley. 

World Archaeology 29 (2), 225-241.

Ulrix-Closset, M. (1975): Le Paléolithique Moyen dans le Bassin Mosan en Belgique. Wetteren.

Veerman, J.P. (1972): Van Moustérien tot Tjonger; vuursteen en andere vondsten van Cadzand-strand. Westerheem

21, 244-251.

Verhart, L.B.M. & H. Schmitz (2001): De eerste middenpaleolithische vondst in de Roerstreek. De Klepper 33, 10-12.De Klepper 33, 10-12. 33, 10-12.De Klepper

Vermeersch, P.M. (1987): De Paleolithische bewoning in Noord-Oost België. Het Oude Land van Loon 42, 5-18.

Verpoorte, A., M. Langbroek & B. Voormolen (2002): Het Midden-Paleolithicum van het Heuvelland. Resultaten van het 

veldwerk te Colmont (gemeente Voerendaal). Historische en Heemkundige Studies in en rondom het Geuldal 12, 133-Historische en Heemkundige Studies in en rondom het Geuldal 12, 133- 12, 133-Historische en Heemkundige Studies in en rondom het Geuldal

152.

Verwers, W.J.H. (1984): Bladel. Verslag van de provinciale archeologen  Noord-Brabant. In: Jaarverslag van de Rijks-

dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1982, 155.

Warrimont, J.-P. de (1997): Een biface lancéolé  van de Kaap in Sint Geertruid. Archeologie in Limburg 72, 28-31.

Warrimont, J.-P. de (1998): Sporen van Neanderthalers uit Limburg en omgeving. Archeologie in Limburg 76, 36-39.

Warrimont, J.-P. de (2002a): Middenpaleolithische artefacten van Rijckholt-Sint Geertruid. Archeologie in Limburg 90, 

2-7.

Warrimont, J.-P. de (2002b): Kampplaatsen van Neandertalers in de Hezerwatervallei. Archeologie in Limburg 90, 8-

10.

Wit, J. de, O. Stolzenbach en F. Somers (1994): Midden Paleolithicum van de Kraayenbergsche Plassen, gemeente 

Linden (NBr). Archeologie 5, 58-62.

Wouters, A. (1952-53): Het Palaeolithicum en Mesolithicum in Limburg. Publications de la Société Historique et Archéo-

logique dans le Limbourg, deel 88 89, 1-3.

Wouters, A. (1954): Voorneolithische culturen in Brabant. Brabants Heem 6, 122-148.

Wouters, A. (1978): Korte voorlopige vondstmelding van een micro-pebble industrie in Zuid-Limburg. Archaeologische 

Berichten 4, 54-56.

Wouters, A. (1980a): De Middenpaleolithische vindplaats Sint Geertruid (L). Archaeologische Berichten 8, 38-106.

Wouters, A. (1980b): Klassiek Moustérien  uit het Leudal en omgeving? Archaeologische Berichten 8, 117-146.

Wouters, A. (1985): Middenpaleolithische vondsten in Meijel. Uitwerking der vuurstenen artefacten. Archaeologische 

Berichten 16, 74-87.

Wouters, A. & J. van Es. (1985): Een vindplaats van Middenpaleolithische werktuigen bij de Plek  (gemeente Helden, 

Limburg). Archaeologische Berichten 16, 43-71.

Zagwijn, W.H. (1975): De palaeogra  sche ontwikkeling van Nederland in de laatste drie miljoen jaar. Geogra sch Tijd-

schrift, Nieuwe Reeks 9, 181-201.

Eelco Rensink
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 
Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort
e.rensink@archis.nl





143De steentijd van Nederland

HET LAAT-PALEOLITHICUM IN NOORD-NEDERLAND

Dick Stapert

VIER CULTUREN Boven de grote rivieren kunnen we vier laat-paleolithische culturen of tradities onderschei-
den. Hun datering is slechts gedeeltelijk bekend (zie voor een overzicht: Lanting & Van der 
Plicht 1996), maar de volgorde is redelijk duidelijk. Van oud naar jong, met waarschijnlijke 
dateringen:

1 Hamburgien (B lling Interstadiaal - tegenwoordig vaak als Meiendorf Intersta-
diaal benoemd - en Dryas 2),

2 Creswellien (Dryas 2 en/of eerste helft Aller d?),
3 Federmesser Groep (waarin onze Tjongercultuur is opgegaan; voornamelijk Federmesser Groep (waarin onze Tjongercultuur is opgegaan; voornamelijk  Groep (waarin onze Tjongercultuur is opgegaan; voornamelijk Federmesser

Aller d) en
4 Ahrensburgien (deels wellicht Dryas 3, vermoedelijk vooral eerste helft Prebore-

aal).

Met andere woorden: het Laat-Paleolithicum kan gedateerd worden in de afwisselings-
rijke periode die we het Laat-Glaciaal noemen, met een uitloper in het Preboreaal (de 
eerste fase van het Holoceen). Het gaat om een periode van rond 3.000 14C-jaren: 12.800 
 ca. 9.700 BP. Voor zover nu bekend is dat in kalendertijd ongeveer: 14.700 -  9.000 Cal 

BP: een periode van meer dan 5000 jaar (zie: Lanting & Van der Plicht 1996: p. 84.). Een 
simpele rekensom leert dat laat-paleolithische culturen gemiddeld één à anderhalf millen-
nium bestonden.

De bevolkingsdichtheid zal tijdens het Laat-Glaciaal laag geweest zijn. Om de gedach-
ten te bepalen: in wat nu Nederland is zullen niet veel meer dan 500 mensen geleefd 
hebben. Een cultuur als het Hamburgien besloeg in totaal (maar niet steeds overal  tege-
lijk) een gebied van rond 400.000 vierkante kilometer; de totale populatie zal enkele 
duizenden geweest zijn.

Tijdens het barre Boven-Pleniglaciaal (ruwweg 25-15.000 jaar geleden) was de Noord-
Europese Laagvlakte meestentijds onbewoonbaar, hoewel er sinds kort enkele vindplaatsen 
uit deze tijd bekend zijn (o.m. bij Wiesbaden; zie voor een overzicht: Terberger & Street 
2002). De mensen die zich voor het eerst weer permanent in Noord-Europa vestigden, 
vanaf rond 15.000 jaar geleden (kalendertijd), waren pioniers afkomstig uit het zuiden. 
Het waren mensen die archeologen zouden rekenen tot het Magdalénien. Al spoedig ont-
stonden er twee culturele groepen onder deze pioniers: Creswellien in het westen (vooral 
in zuidelijk Engeland, toen nog verbonden aan het vasteland van Europa; zie Barton 1997; 
Barton et al. 2003) en Hamburgien in het oosten (in Nederland, Duitsland en Polen).

Het ziet ernaar uit dat pas minstens vijfhonderd jaren later ook Denemarken werd 
gekoloniseerd, door een groep pioniers vanuit het Hamburgien-gebied. Het waren mensen 
die wij rekenen tot de Havelte Groep, een late fase van het Hamburgien (zie bv. Eriksen 
2002; Johansen 2000). In zuidelijk Noorwegen arriveerden mensen nog weer veel later, 
vermoedelijk pas rond het begin van het Holoceen (zie voor een recent overzicht: Bang-
Andersen 2003).

Typische werktuigen van het Magdalénien zijn kleine klingetjes met afgestompte rug. Van 
de beroemde vindplaats Pincevent in Frankrijk weten we dat deze in groepjes geschacht 
waren op speerpunten van gewei, als weerhaken (zie: Leroi-Gourhan 1983; Moss 1983). 
Die speerpunten zaten weer vast aan lange houten stokken. Het is opmerkelijk dat de 
Creswellien- en Hamburgien-jagers geen klingetjes met afgestompte rug nalieten, maar 
in plaats daarvan spitsen (zie hieronder). Een aantrekkelijke hypothese houdt in dat kort 
voor de trek naar de Noord-Europese Laagvlakte pijl en boog waren uitgevonden. De 
spitsen zouden in deze gedachtegang voornamelijk dienst hebben gedaan als pijlpunten 
 niet als speerpunten.

We weten niet precies wanneer pijl en boog werden uitgevonden, maar een indirecte 
aanwijzing voor een relatief late datering, rond het begin van het B lling Interstadiaal, 
is het voorkomen vanaf ongeveer dat moment van zogenaamde arrowshaft abraders
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( pijlschacht-effeners ). Dit zijn stenen (meestal zandstenen bestaande uit scherpe kor-
rels) met groeven van ongeveer één cm breed. Op basis van ethnogra  sche parallellen is 
het waarschijnlijk dat deze dienden om pijlschachten glad te schaven. Zulke werktuigen 
kennen we uit het Laat-Magdalénien, en ook uit het Hamburgien (bijv. van de vindplaats 
Luttenberg). Voor pijl en boog zijn minder lange houten stokken nodig dan voor speren: 
een voordeel op de grotendeels boomloze vlaktes in het noorden. Wel moest je natuurlijk 
voor een boog zorgen, maar die ging naar verwachting een  inke tijd mee.

Laat-paleolithische culturen op de Noord-Europese Laagvlakte worden traditioneel geïden-
ti  ceerd  op basis van verschillende typen spitsen (  g. 1). Zo zijn bijvoorbeeld kerfspitsen 
en slanke steelspitsen karakteristiek voor respectievelijk een oudere (I) en een jongere 
fase (II) van het Hamburgien. De jongere fase wordt ook wel de Havelte Groep genoemd, 
naar de vindplaats Havelte-Holtingerzand waar een hele serie prachtige steelspitsen (  g. 
2) en andere werktuigen werden gevonden door G.H. Voerman in de winter van 1935/36 
(Voerman 1937). Tot de Havelte Groep behoren ook Oldeholtwolde, Luttenberg, Vledder, 
Sassenhein (bij Haren Gn.), Texel en vele andere Hamburgien-vindplaatsen in Nederland.

SPITSEN ALS 
‘GIDSFOSSIELEN’

Figuur 1  Spitstypen in het Laat-Paleo-
lithicum van noordelijk Nederland.
A. Hamburgien I; 1-3. varianten van de 
kerfspits.
B. Hamburgien II (Havelte Groep); 1-5. 
varianten van de Havelter steelspits.
C. Creswellien; 1. Cheddar-spits, 2. Cres-
well-spits, 3. ‘lange B-spits’.
D. Federmesser Groep; 1. Gravette-spits, Federmesser Groep; 1. Gravette-spits,  Groep; 1. Gravette-spits, Federmesser
2. Tjonger-spits, 3. Kremser-spits, 4. 
‘Penknife point’.
E. Ahrensburgien; 1. Ahrensburg-steel-
spits, 2. Zonhoven-spits, 3-4. varianten 
van de B-spits (tek. L. Johansen / D. Sta-
pert).
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Voor het met name in Engeland voorkomende Creswellien zouden met name Cheddar-
spitsen (met twee knikken in de geretoucheerde rug) karakteristiek zijn (zie bv. Barton 
1997; Barton et al. 2003). Binnen een jonge fase van het Creswellien treden vooral Cres-
well-spitsen op (met één knik). De belangrijkste Nederlandse vindplaats van het Creswel-
lien is Zeijen, waar naast een vijftal Cheddar-spitsen een tiental Creswell-spitsen werden 
gevonden (plus nog een vijftal lange B-spitsen ; zie Stapert & Johansen 2001a en b).

Tjonger-spitsen en verwante vormen zijn typisch voor de Federmesser Groep (waar-Federmesser Groep (waar- Groep (waar-Federmesser
binnen overigens elders, bijv. in Noord-Frankrijk, ook meerdere fasen zijn te onderschei-
den).

Figuur 2  Spitsen van Havelte-Hol-
tingerzand (tek. GIA).
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Korte steelspitsen zijn typisch voor het Ahrensburgien (naast simpele microlithische 
spitsen, vooral bestaande uit B-spitsen en Zonhoven-spitsen; Zonhoven-spitsen zijn B-
spitsen met een geretoucheerde basis:  g. 1). Steelspitsen worden schaars of zijn zelfs 
afwezig in een late fase van deze cultuur: het Epi-Ahrensburgien , waarschijnlijk te date-
ren in de eerste helft van het Preboreaal.

Stijlkenmerken die informatie verschaffen over de groep waartoe je behoort (of waar-
toe je je wenst te rekenen) worden door Wiessner (1983) emblematische  stijlkenmer-
ken genoemd (denk aan vlaggen). Assertieve  stijlkenmerken ontstaan daarentegen als 
resultaat van de behoefte van individuen zich te onderscheiden van andere individuen, en 
leveren daarom variaties op (binnen stijltradities) die niet aan groepen gebonden zijn. De 
wapens van jagers/verzamelaars lijken redelijk betrouwbare dragers van emblematische 
informatie te zijn. De voor elke stam karakteristieke pijlen van de Prairie-Indianen zijn 
een Hollywood-cliché in dit opzicht. Wiessner onderzocht de gifpijlen van de Kalahari San 
(waaronder de !Kung), en concludeerde dat verschillen in vorm en grootte van de pijlpun-
ten inderdaad een afspiegeling zijn van verschillende sociale groepen.

Dat spitstypes benut worden als gidsfossielen  voor laat-paleolithische culturen is dus 
gelukkig niet zo gek  als spitsen inderdaad onderdelen van projectielen  waren (gewor-
pen of geschoten wapens) en geen messen of iets anders. Uit gebruikssporenanalyse is 
gebleken dat deze aanname grotendeels gerechtvaardigd is. Havelter steelspitsen van 
Oldeholtwolde zijn onderzocht door Moss (1988), Tjonger-spitsen onder meer door Moss 
(1983) en Caspar (zie De Bie & Caspar 2000) en Ahrensburg-steelspitsen door onder meer 
Rasmussen (zie Fischer et al. 1984). Overigens hebben we in het laatste geval ook direct 
bewijs in de vorm van pijlen met geschachte steelspitsen, gevonden te Stellmoor (Rust 
1943). Tot voor kort echter geloofden Engelse collega s dat deze aanname niet geldt voor 
Cheddar- en Creswell-spitsen (Barton 1997; Jacobi 1991); dat zouden eerder een soort 
messen zijn geweest. Recent onderzoek door Veerle Rots (Leuven) heeft echter uitgewe-
zen dat ook deze spitsen onderdelen van projectielen waren (waarschijnlijk pijlen). Deels 
waren ze echter niet geschacht als punt, maar als weerhaak (Rots et al. 2002). Overigens 
heeft Emily Moss enkele tientallen (meest ongeretoucheerde) klingetjes van Oldeholtwolde 
eveneens geïnterpreteerd als weerhaken (Moss 1988; zie voor afbeeldingen: Johansen & 
Stapert 2004).

Spitsen waren dus onderdelen van projectielen . In zeldzame gevallen zijn secundaire 
functies aangetoond, maar dat verandert ons beeld eigenlijk niet. Er bestaat echter een 
interessante complicatie. Wiessner (1983) beschrijft bij de San ook het bestaan van een 
ruilsysteem tussen de jagers, niet alleen jagers van dezelfde groep maar ook van andere 
bands. Vooral pijlen worden geruild als teken van een goede verstandhouding. Van 236 
door haar onderzochte pijlen van de !Kung bleken er slechts 57 % gemaakt te zijn door de 
eigenaars; 26 % werd verkregen van ruilpartners op 1 - 20 km afstand (waaronder leden 
van de eigen band), 3 % kwam van kennissen op 20 - 60 km afstand, 13 % van partners 
tussen 60 en 100 km ver, en 1 % zelfs van jagers op 100 - 200 km afstand (  g. 3). Hoe 
meer ruilcontacten, hoe gevariëerder qua vorm de pijlen in individuele pijlkokers zijn. De 
piek tussen 60 en 100 km komt aardig overeen met de straal van grondstof-netwerken 
tijdens het Laat-Paleolithicum; wellicht is dat geen toeval (zie Floss 1994; bijvoorbeeld zijn 
grondstof-diagram voor de Federmesser-vindplaats Andernach-Martinsberg: p. 281).

In de spitsassemblages van het Laat-Hamburgien (de Havelte Groep) komen we regel-
matig enige Tjonger-spitsen tegen; twee stuks te Oldeholtwolde bijvoorbeeld (Johansen 
& Stapert 2004); bij andere late Hamburgien-vindplaatsen zien we soms enkele Cres-
well-achtige spitsen (bv. te Luttenberg; voor een afbeelding: Stapert 2000). Enkele Gra-
vette-typen  en Creswell-achtige spitsen komen ook voor in Teltwisch 1 (Tromnau 1975a). 
Wisselende percentages Tjonger-spitsen (tot rond 10 %) zien we verder bij de Deense 
Hamburg-vindplaatsen Jels (Holm & Rieck 1992), S lbjerg (Petersen & Johansen 1994; 
1996) en Slotseng (Holm 1991; 1996); slanke en elegante steelspitsen zijn hier domi-
nant.

De oudere fase van het Hamburgien, waartoe vindplaatsen als Meiendorf in Duitsland 
(Rust 1937) en Ureterp in Nederland (Bohmers 1947) behoren, lijkt niet vertegenwoordigd 
te zijn in Denemarken. Enigszins mysterieus is daarom de datering van bot/geweivonds-
ten met snijsporen uit kalkhoudende gyttja in de doodijskuil (achtergebleven groot blok 
ijs, begraven door sediment dat later afsmelt en resulteert in klein meer) van Slotseng: 
12.520 BP  190 BP. Hier zijn verder onder meer enkele klingen en een fragment van 
een (typologisch niet determineerbare) spits in een rendierwervel gevonden (Holm 1996; 
Holm et al. 2002). Nog geen honderd meter hiervan verwijderd zijn meerdere Havelter 

RUILCONTACTEN?
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concentraties opgegraven, die echter onmogelijk zo oud kunnen zijn (zou de datering te 
oud zijn uitgevallen vanwege het effect van kalk in hard water?). Voorlopig neem ik aan 
dat de Deense jagers van de Havelte Groep pioniers waren in de toenmalige noordelijke 
periferie van het paleolithische verspreidingsgebied als geheel. Ze zullen daarom rela-
tief weinig contacten met leden van andere bands dan die van de Havelte Groep gehad 
hebben, behalve waarschijnlijk met Federmesser-groepen.

We hebben de indruk dat er in noordwestelijk Europa vooral tijdens Dryas 2 (het korte 
stadiaal waarin Luttenberg en Oldeholtwolde gedateerd kunnen worden: Stapert 1986a), 
met zijn abrupte klimaatsschommelingen, veel bewegingen van groepen mensen door het 
landschap waren. De Havelter jagers in wat nu Nederland is zullen niet alleen contacten 
hebben onderhouden met leden van andere Havelter bands, maar ook met buren in het 
westen ( Creswelliens ) en in het zuiden (eerst laat-Magdaléniens , later `Federmesser-
riens’). Uit ongeveer dezelfde periode kennen we in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland riens’). Uit ongeveer dezelfde periode kennen we in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland ). Uit ongeveer dezelfde periode kennen we in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland riens’
vindplaatsen van het Laat-Magdalénien met noordelijke elementen  zoals kerfspitsen en 
Creswell-spitsen (bv. Marsangy in Frankrijk: Schmider, n.d. (1993), waarschijnlijk date-
rend van de overgang Dryas 2/Aller d), die deze gedachtegang ondersteunen.

Ook is vermeldenswaard dat binnen sommige Federmesser-vindplaatsen enkele 
kerfspitsen of Creswell-spitsen werden aangetroffen. Verder komen in sommige vroege 
Ahrensburg-vindplaatsen enkele Tjonger-spitsen voor, bijvoorbeeld te Vessem-Rouwven 
(zie bv. Taute 1968; Arts & Deeben 1981).

Mijns inziens kunnen deze bijmengingen  onder meer begrepen worden als de neer-
slag van contacten, inclusief ruilcontacten zoals beschreven door Wiessner, tussen nabu-
rige groepen jagers/verzamelaars die (soms) tot verschillende culturen  behoorden. Het is 
dus niet noodzakelijk om zulke vindplaatsen op te vatten als gemengd  (het resultaat van 
meervoudige bewoning), hoewel die mogelijkheid natuurlijk altijd bestaat en, voor zover 
mogelijk, onderzocht moet worden.

Een ander model gaat ervan uit dat de verschillende typen spitsen voor verschillende 
doeleinden gebruikt werden. Het is bekend dat subrecente jagers/verzamelaars meestal 
een hele reeks verschillende soorten pijlen hadden, elk voor een ander soort jacht. Je zou 
je dus voor kunnen stellen dat Havelter steelspitsen gebruikt werden voor de rendierjacht, 
en Tjonger-spitsen voor de jacht op andere dieren. Tegen deze gedachte pleit dat bijmen-
gingen  vooral lijken voor te komen in de begin- en eindfasen van culturen; dit lijkt eerder 
te rijmen met ruilcontacten.

Een probleem van de ruilcontacten-hypothese is dat we weliswaar regelmatig Tjonger-
spitsen tegenkomen op laat-Hamburgien vindplaatsen, maar dat het omgekeerde niet of 
nauwelijks het geval is. Zo zijn er in de Federmesser-concentratie Slotseng b, gelegen op 
enkele meters van een Havelter concentratie (c), 128 Federmesser gevonden, maar geen Federmesser gevonden, maar geen  gevonden, maar geen Federmesser
Havelter steelspitsen (Holm 1991).

Figuur 3  Herkomst van pijlen bij de 
!Kung. Naar gegevens van Wiessner 
(1983) ( g. D. Stapert). 
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Delen in vooral het noorden en westen van noordelijk Nederland zijn afgedekt door Holo-
cene sedimenten zoals klei en veen, zodat eventuele vindplaatsen daar buiten ons bereik 
blijven. Voor een kaartje met geselecteerde vindplaatsen zie  guur 4. De meest wes-
telijke vindplaats, behorende tot de Havelte Groep, is gesitueerd op dekzand rond een 
keileemopduiking op Texel (Stapert 1981). Het is aannemelijk dat er vele vindplaatsen 
bestonden in wat nu de zuidelijke Noordzee is, die droog lag tijdens het Laat-Glaciaal. 
Het Hamburgien in het noorden is grotendeels gelijktijdig met het Laat-Magdalénien in 
Zuid-Nederland. Beneden de grote rivieren kennen we geen Hamburgien in Nederland; de 
zuidelijkste vindplaatsen bevinden zich op de Veluwe (bijvoorbeeld Elspeet, de eerste in 
Nederland ontdekte Hamburgien-vindplaats; Popping 1931).

Opvallend is dat de meerdere honderden vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum in 
noordelijk Nederland uitsluitend te vinden zijn in of op zand. Meestal gaat het om loca-
ties op de  anken van dekzandruggen. Mogelijk waren keileemoppervlakken te nat voor 
bewoning, vooral in de zomers. Toch zullen de mensen in keileemgebieden hun vuurstenen 
en andere stenen verzameld hebben; op zulke plekken zal vooral vuursteenafval van de 
eerste kernpreparatie zijn achtergelaten, waardoor ze niet gemakkelijk te dateren zijn. 
Voorbeelden in noordelijk Nederland van zulke plekken met vooral vuursteenafval, en een 
onzekere datering, zijn Uffelte (Beuker 1981) en Emmen (Niekus 2002).

Verreweg de meeste vindplaatsen liggen langs dalranden. Een voorbeeld van een klas-
sieke locatie is Oldeholtwolde, gelegen op een lage dekzandrug langs de Tjonger, op een 
plek waar een zijdal uitmondt in de hoofdgeul (Stapert 1982). Een ander voorbeeld is de 
vindplaats Sassenhein bij Haren, langs de oever van de Drentsche Aa. Een kleiner aantal 
bevindt zich op de lage walletjes rondom pingo-ruïnes. Een voorbeeld daarvan is de Ham-
burg-vindplaats Oosterhesselen in Drenthe (zie Stapert 1985a: p. 30).

Dekzandruggen vormden zich vooral tijdens de droge stadialen Dryas 2 en 3; de vor-
ming van rivierduinen liep nog enige tijd door in het Preboreaal. Omdat de vindplaatsen in 
zandige bodems gesitueerd zijn is organisch materiaal nauwelijks bewaard, afgezien van 
houtskool en kleine verbrande botfragmenten in relatief weinig gevallen. Het is verheu-
gend dat ook verbrand bot tegenwoordig benut kan worden voor 14C-datering (zie Lanting 
et al. 2002).

In Denemarken is door onderzoek van Petersen & Johansen (1996) aannemelijk 
gemaakt dat vele vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum langs trekroutes van rendieren 
lagen, vaak op markante plekken in het landschap met een goed uitzicht. Op basis van 
hun reconstructie van zulke routes hebben ze zelfs nieuwe vindplaatsen kunnen ontdek-
ken. In Duitsland zijn concentraties van tientallen laat-paleolithische vindplaatsen bekend 
langs landschappelijk gunstige delen van de oevers van dalen of meren: bij Ahrensburg 
(Tromnau 1975a), bij Deimern/Heber (Tromnau 1975b) en bij Ahrensh ft (meer dan twin-

VINDPLAATSEN IN HET 
LANDSCHAP

Figuur 4  Kaart van noordelijk Nederland, 
met geselecteerde laat-paleolithische 
vindplaatsen. Gestippelde gebieden zijn 
bedekt door Holocene sedimenten.

Driehoekjes: Hamburgien; 1. Texel, 2. 
Sassenhein, 3. Ureterp, 4. Kolderwolde, 
5. Oldeholtwolde, 6. Vledder, 7. Havelte, 
8. Oosterhesselen, 9. Luttenberg, 10. 
Elspeet.

Cirkeltjes: Creswellien; 11. Siegers-
woude, 12. Zeijen, 13. Emmerhout.

Vierkantjes: Federmesser Groep; 14. Federmesser Groep; 14.  Groep; 14. Federmesser
Een, 15. Buinen, 16. Usselo, 17. Doetin-
chem.

Ruitjes: Ahrensburgien; 18. Oudehaske, 
19. Gramsbergen. Fig. L. Johansen / D. 
Stapert.
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tig Havelter sites: Hartz 1987; Clausen 1998). Dit zijn ongetwijfeld plekken waar de ren-
dierkuddes met een hoge mate van voorspelbaarheid langstrokken in de lente of herfst. In 
noordelijk Nederland is het reliëf veel vlakker, en tekent een dergelijk beeld zich voorlopig 
nog niet duidelijk af. Wel kan de voorkeur voor enigszins hooggelegen locaties in verband 
gebracht worden met de behoefte aan uitzicht over het landschap om de kansen van de 
jacht te vergroten.

De belangrijkste Hamburgien-vindplaats in Nederland is Oldeholtwolde in Friesland (een 
kilometer of vijf ten zuidoosten van Heerenveen), die ik daarom wat uitgebreider bespreek. 
De door wijlen Jan Boschker in 1980 ontdekte vindplaats kan geplaatst worden in de 
Havelte Groep. De vindplaats was grotendeels ongestoord en kon vrijwel compleet worden 
opgegraven.

Een selectie van de in totaal ongeveer 300 werktuigen is weergegeven in  guren 5-
7. Een uitgebreide studie van gebruikssporen is uitgevoerd door Emily Moss (1988; zie 
ook Johansen & Stapert 2004). Naast (steel)spitsen, krabbers, stekers en boren (meest 
krombekstekers , maar ook  jne boren) komen hier heel veel gekerfde stukken voor; 
deze werden gebruikt om cilindrische objecten (o.m. pijlschachten?) glad te schaven. 
Een speciale categorie vormen vuurstenen met één of twee afgeronde en glanzende uit-
einden; binnen de afgeronde delen komen dichte series parallelle krassen voor. Blijkens 
experimenten werden deze werktuigen (zie  guur 8 voor een aantal voorbeelden) waar-
schijnlijk gebruikt om vuur te maken in combinatie met pyriet (Johansen & Stapert 1995; 
2001; Stapert & Johansen 1999). Zulke werktuigen kennen we ook van andere Hambur-
gien-vindplaatsen (bv. Luttenberg, Vledder; zie ook Hartz 1987 over Ahrensh ft), en van 
andere laat-paleolithische culturen (waaronder het Creswellien in Engeland: bv. Barton 
1997; Leroi-Gourhan & Jacobi 1986). Pyrietknollen met sporen van dit gebruik komen voor 
vanaf het Aurignacien (bv. van Vogelherd).

De werktuigen en klingen lagen in een wijde kring rondom een haard met veel stenen 
(  g. 9). Middenin de haard was een kuiltje van ongeveer een halve meter in doorsnede en 
rond 10 cm diep, geplaveid met platte zandstenen met een dikte van meest ongeveer 1,5-
2 cm (voor een uitgebreide beschrijving met foto s: Stapert 1982). De haard doet sterk 
denken aan de haarden van de befaamde en ongeveer even oude Magdalénien-vindplaats 
Pincevent in Frankrijk (Leroi-Gourhan & Brézillon 1966; 1972).

Vooral onder de zandsteenplaten in het centrale kuiltje, maar ook elders in en bij de 
haard, kwam veel houtskool voor, deels in de vorm van strepen smaller dan 1 cm hetgeen 
wijst op het verbranden van struikgewas. De houtskool is onderzocht door dr. W.A. Caspa-
rie en bleek te bestaan uit wilg. De houtskool bevond zich vooral direct ten oosten van het 
centrale kuiltje, waarschijnlijk als gevolg van herhaald uitruimen van de haard in die rich-
ting. De meeste werktuigen lagen aan de andere, westelijke kant van de haard. Dit wijst 
op een overheersende windrichting uit het westen, omdat de haard waarschijnlijk in de 
open lucht lag (gezien onderzoek met de ring- en sector-methode: Stapert 1990; 1992).

De zandsteenplaten in het centrale kuiltje van de haard werden waarschijnlijk verhit 
om er vlees op te kunnen roosteren. Mogelijk werd er ook vis geroosterd; op meerdere 
vuurstenen zijn door Moss sporen gevonden van het bewerken van vis. Veel haardstenen 
zijn door de hitte in stukken gebarsten, maar rond het centrale kuiltje lagen ook meerdere 
grotere stenen zonder brandsporen. Deze kunnen een voorraadje haardstenen gevormd 
hebben, maar mogelijk fungeerden ze deels als tafelstenen . Nog grotere stenen, die als 
zitstenen  kunnen hebben gediend (zoals bekend van verschillende Magdalénien-vind-
plaatsen, o.m. Pincevent) zijn te Oldeholtwolde niet gevonden. Een waarschijnlijke zit-
steen  is wel gevonden op de Havelter vindplaats bij Luttenberg.

De fragmenten van haardstenen kunnen voor een groot deel weer worden samenge-
voegd. Daarbij bleek dat in een paar gevallen twee platen op elkaar passen; deze zijn 
waarschijnlijk op de plek waar ze verzameld werden gespleten, omdat de mensen graag 
zo dun mogelijke platen wilden hebben. Dat was waarschijnlijk ook de reden voor het ver-
zamelen van vooral zandsteen, dat langs laagvlakken kon worden gespleten. Overigens 
komen ook enkele niet te dikke stukken graniet en gneiss voor. De grootste gereconstru-
eerde zandsteenplaat bestond uit 41 fragmenten en had een maximale lengte van 38 cm; 
het gewicht bedroeg rond 2,5 kilo (zie tekening in: Johansen & Stapert 2004). De bron 
van de stenen en de vuurstenen moet een plek zijn geweest waar keizand en keileem 
dagzoomden, waarschijnlijk op meer dan een halve kilometer afstand.

Behalve de vele haardstenen zijn er ook fragmenten van meerdere kookstenen gevon-
den: kwartsen die na in de haard te zijn verhit in water werden gedompeld om dat aan de 
kook te brengen. De stenen barstten in stukjes uit elkaar door de herhaalde afwisseling 
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van verhitting en afkoeling. Ook zijn er enkele slagstenen en een wrijfsteen  gevonden 
(zie foto s in Stapert et al. 1986). Enkele zandsteenplaten lijken sporen te vertonen van 
het tot poeder wrijven van oker. Een stukje rode oker van 1,5 cm vertoont krassen als 
gevolg van deze handelwijze. 

De verspreiding van de grotere stenen over de vindplaats geeft geen aanleiding om 
te denken aan een tentring (kaarten zijn te vinden in Stapert 1982; Johansen & Stapert 
2004); wel lijkt er een structuur te zijn bestaande uit een halve cirkel van stenen, moge-
lijk gebruikt om dierenhuiden op de grond te drogen. Ongeveer 1 m ten noorden van 
de haardkuil was een kleine kring van stenen, nauwelijks 15 cm in doorsnede (  g. 10), 
geassociëerd met een kooksteen en honderden fragmentjes van enkele andere kookste-
nen (kwartsen). Hier was waarschijnlijk een kookkuiltje met een dierenhuid erin, die met 
grotere stenen op zijn plaats werd gehouden.

Figuur 5  Oldeholtwolde. Spitsen. Een 
sterretje geeft aan dat het werktuig ver-
brand is. Nr. 3 bestaat uit zeven fragmen-
ten; alleen het puntje is niet verbrand. 
Nrs. 10 en 13 zijn Gravette/Tjonger-spit-
sen. Nr. 6 is waarschijnlijk een gekerfd 
werktuig, geen spits (tek. L. Johansen).
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Vlakbij deze mogelijke kookkuil vonden we rond de honderd kleine steenjes (meestal 
een halve cm in doorsnee of wat groter), die deels een beetje glimmend waren. Dit zijn 
waarschijnlijk gastrolithen , maagsteentjes van één of enkele grotere vogels zoals ganzen 
(zie Bottema 1975). Een van de redenen voor deze hypothese is dat ze merendeels heel 
dicht bij elkaar lagen (zie kaartje in Johansen & Stapert 2004).

Tijdens de opgraving is gepoogd van zoveel mogelijk artefacten, waaronder meer dan 
2500 splinters kleiner dan 1,5 cm, de locatie precies in te meten. Zes of zeven dichte 
concentraties in een wijde cirkel om de haard werden zo zichtbaar. Op deze plekken - 
meestal nog geen halve meter in doorsnede - liggen honderden splinters en afslagen 
dicht bij elkaar. Hier werd vuursteen bewerkt (Johansen & Stapert 1996; 1998a). Dat wil 
niet zeggen dat hier zes of zeven vuursteenbewerkers leefden. Op basis van het weer 
aanéén voegen van passende artefacten (re tting-analyse) geloven we dat er drie bewer-
kers waren: een vader en twee zoons. Hoe kun je zoiets weten? Lykke Johansen, die de 

Figuur 6  Oldeholtwolde. 1-7. krab-
bers; 8, 11. stekers; 9, 10, 12. combi-
natiewerktuigen (tek. L. Johansen).
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uiteindelijke analyse uitvoerde (zie Johansen & Stapert 1998b; 2004), op basis van eerder 
werk door Jan Krist, is zelf een geoefende vuursteenbewerker, en dat helpt. De analyse 
was zeer succesvol: bijna de helft van alle artefacten groter dan 1,5 cm kon ingebouwd 
worden in totaal 179 re tting-composities. De grootste bevat ruim honderd artefacten 
(  g. 11). Deze compositie laat een volledig gereconstrueerde kern zien met twee tegen-
over elkaar liggende slagvlakken. Een zijde van de kern is langs twee vlakken (bifaciaal) 
van onder tot boven geprepareerd. Enkele tientallen goede klingen werden vervolgens 
van deze kern geslagen, totdat hij brak langs een interne vorstscheur. Daarna werd hij 
weggegooid naar de periferie van het kampement (zoals dat ook gebeurde met andere 
opgebruikte kernen).

Zulke composities kunnen ons veel leren. In de eerste plaatsen verhelderen ze natuur-
lijk de gebruikte techniek. Maar ze verraden ook het technisch niveau van de individuele 
bewerkers, dat zich met name toonde bij het oplossen van problemen die zich nu eenmaal 
regelmatig voordoen tijdens zulk werk. Ervaren bewerkers kunnen problemen op verschil-
lende manieren benaderen, maar beginners niet. Op basis van het analyseren van grotere 
composities konden drie niveaus van vakmanschap worden vastgesteld. Hier was een mees-
terbewerker actief, en twee mensen die het vak nog niet geheel beheersten: een gevorderde 
leerling en een absolute beginner (zie voor een uitvoerige beschrijving Johansen & Stapert 
2004). Op basis van ethnogra  sche gegevens is het redelijk om te veronderstellen dat dit 

Figuur 7Figuur 7Figuur 7  Oldeholtwolde. 1-7. Zinken
(`krombekstekers’); 8-11. gekerfde werk-(`krombekstekers’); 8-11. gekerfde werk-(`krombekstekers’); 8-11. gekerfde werk-
tuigen (tek. L. Johansen).tuigen (tek. L. Johansen).tuigen (tek. L. Johansen).
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een vader en twee zoons waren, waarvan eentje nog vrij jong was. Een moeder was er ook; 
dit blijkt niet alleen uit de aanwezigheid van een serie krabbers (die werden in het algemeen 
gebruikt om dierenhuiden schoon te maken  meestal vrouwenwerk volgens ethnogra  -
sche bronnen), maar kon ook aannemelijk gemaakt worden door een ruimtelijke analyse 
met behulp van de ring- en sector-methode (Stapert 1992). Dochters lijken archeologisch 
gezien het moeilijkst te traceren. We hebben alles bij elkaar dus goede aanwijzingen voor de 
conclusie dat hier een tijdje een gezin kampeerde, bestaande uit tenminste een vader, een 
moeder en twee zoons.

Re tting leverde nog veel meer interessante gegevens. Zo bleek dat een groot deel van 
de werktuigen en klingen niet op de vindplaats was vervaardigd, maar geïmporteerd  van 
elders. Het meest extreem geldt dit voor spitsen: geen enkele spits past in een compositie. 
De mensen hadden kennelijk een  inke collectie werktuigen (en klingen) bij zich toen ze hier 

Figuur 8  Enkele vuurstenen met afge-
ronde uiteinden: vermoedelijke vuur-
makers in combinatie met pyriet. De 
afgeronde uiteinden zijn aangegeven 
door stippeling. 1, 2. Oldeholtwolde, 
Hamburgien. 3-6. Sassenhein, Hambur-
gien. 7. Gramsbergen I, Ahrensburgien 
(tek. L. Johansen).
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Figuur 9  De stenen in de haard van 
Oldeholtwolde. Het centrale kuiltje is aan-
gegeven door een stippellijn. De meeste 
stenen bestaan uit zandsteenplaten (tek. 
L. Johansen).

Figuur 10  Vermoedelijke kookkuil, Olde-
holtwolde. Deze structuur van stenen, 
waaronder een kooksteen, bevond zich 
ongeveer 1,5 m ten noorden van de 
haard. Stippeling: schematische sprei-
ding van  jne houtskooldeeltjes (tek. L. 
Johansen).
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arriveerden, en deze werden gebruikt tijdens de eerste fase van hun verblijf. Later werden er 
brokken vuursteen in de omgeving verzameld, die op de vindplaats werden bewerkt. Slechts 
een deel van de hier gemaakte klingen en werktuigen werd hier ook gebruikt en vervolgens 
achtergelaten. Een groter deel werd meegenomen, voor gebruik tijdens de trektocht naar 
de volgende bestemming van deze nomadische jagers. Het vuursteenafval op de vindplaats 
blijkt merendeels het resultaat te zijn van vuursteenbewerking tijdens de eindfase van de 
bewoning met als doel het produceren van klingen en werktuigen voor de export .

Figuur 11  De grootste gereconstrueerde 
kern van Oldeholtwolde; de compositie 
bevat ruim 100 artefacten. Rechts is dui-
delijk de bifaciale kernpreparatie zicht-
baar (tek. L. Johansen).
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De werktuigen die tijdens de trek werden meegenomen bestonden (naast minstens hon-
derd klingen) vooral uit spitsen en krabbers: gebruikt voor de jacht of voor de bewerking 
van de jachtbuit. Werktuigen die op de vindplaats werden gemaakt, gebruikt en achterge-
laten zijn vooral gekerfde stukken, boren ( krombekstekers ) en stekers, d.w.z. werktuigen 
waarmee allerlei technische klussen werden uitgevoerd. Een ander interesssant verschil is 
dat de werktuigen en klingen die werden ingevoerd zich vooral ten zuidwesten van de haard 
bevonden, en de werktuigen die op de vindplaats werden gemaakt en achtergelaten ten 
noordwesten en noorden van de haard. Het ziet er daarom naar uit dat de mensen om het 
vuur hebben geroteerd tijdens de bewoning, van zuidwest naar bijna noord, waarschijnlijk 
als reactie op een verandering in overheersende windrichting. Een dergelijke ruiming van de 
wind gebeurt ook nu nog steeds als een depressie over Nederland heen trekt van west naar 
oost (Johansen & Stapert 2004; Stapert 2003).

Hieruit blijkt al dat re tting-analyse één van de weinige technieken is om dynamische 
beelden van een steentijd-kampement te creëren. Je kunt ook kaartjes maken waarin de 
passende artefacten zijn verbonden door lijnen. Je krijgt zo allerlei bewegingen van mate-
riaal over de vindplaats te zien, bijvoorbeeld van productieplaatsen naar activiteitsgebieden 
bij de haard, en van daar naar toss zones: zones waarin afval werd weggegooid (aan de 
periferie van het kamp). Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat opgebruikte of kapotte kernen 
werden weggegooid naar plekken ver van de haard vandaan; ze eindigden vaak op meer dan 
vijf meter van de plek waar ze bewerkt werden.

De vindplaats bij Oldeholtwolde kwam voor in een heldere stratigra  sche context. Het 
vondstniveau bevond zich een centimeter of 30 beneden de top van het Jong Dekzand I, dat 
hier rond 2 m dik was, en dateert dus uit het Dryas 2 stadiaal, kort voor het begin van het 
Aller d Interstadiaal. Meerdere 14C-dateringen vallen rond 11.650 BP, en zijn onverwacht 
laat; deze anomalie  kan in verband gebracht worden met een beduidende wiggle  (  uctu-
atie in het 14C-gehalte in de atmosfeer) rond de overgang Dryas 2  Aller d (zie voor meer 
details Johansen & Stapert 2004). Het onderzoek te Oldeholtwolde leverde ook interessante 
palynologische informatie (Bottema & Mook-Kamps 2000).

Dateringen van enkele Havelter sites bij Ahrensh ft (waarvan één aan houtskool uit een 
haard) zijn iets ouder: tussen 12.200 en 12.000 BP (Clausen 1998; Hartz 1987). Ze wijzen 
waarschijnlijk op bewoning in het tweede deel van de B lling, hoewel Dryas 2 niet is uitge-

Figuur 12  Vledder. Twee stukken rode 
oker, vormgegeven door schaven; het 
bovenste stuk heeft een biconische door-
boring (tek. GIA).
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sloten (vanwege het voorkomen van genoemde wiggle). Te Ahrensh ft komen nog enkele 
kerfspitsen voor, maar Havelter steelspitsen domineren duidelijk; er zijn geen duidelijke 
Tjonger-spitsen.

Een andere belangrijke Hamburgien-vindplaats van de Havelte Groep is Vledder in Drenthe 
(Beuker & Niekus 1996). Hier werd een hangertje van rode oker met een dubbelconische 
doorboring gevonden (  g. 12); een tweede okerstuk was tot een druppelvorm geschaafd 
(halffabrikaat van hanger?). Bovendien is Vledder één van de weinige vindplaatsen in 
Nederland waar barnsteen-fragmenten gevonden zijn (te verweerd om iets te kunnen 
zeggen over de oorspronkelijke vorm; voor een interessant overzicht van barnsteenvonds-
ten kan worden verwezen naar Waterbolk & Waterbolk 1992). Barnsteen werd ook te 
Ureterp geborgen (Bohmers 1947). Overigens is barnsteen ook van meerdere Hambur-
gien-vindplaatsen in het buitenland bekend, zoals Meiendorf (Rust 1937), Siedlnica 17a 
(Burdukiewicz 1986) en Ahrensh ft (Clausen 1998). Barnsteen kennen we ook van Gou-
gh s Cave, een Creswellien-vindplaats in Engeland (Barton 1997; Leroi-Gourhan & Jacobi 
1986), en van Weitsche, een Federmesser-vindplaats in Duitsland (Veil & Breest 1997).

Volgens Rust was in de barnsteen van Meiendorf (o.m.) een paardekop gegraveerd, 
maar Bosinski (1982) schrijft dat hij dat niet kan zien. Het meest interessante kunstvoor-
werp van het Hamburgien is ongetwijfeld de staaf van Poggenwisch, met een maskerach-
tige weergave van een mannengezicht (Bosinski 1978); vergelijkbare stukken zijn bekend 
uit het Magdalénien in het Pyreneeëngebied. Een vogelkop zou zijn uitgebeeld in een 
werktuig van gewei van Meiendorf (zie Bratlund 1994, die ook andere mogelijke Hambur-
gien-kunstuitingen bespreekt).

Figuur 13  Luttenberg. Twee fragmen-
ten van ‘pijlschacht-effeners’, bestaande 
uit scherpkorrelige zandsteen (tek. L. 
Johansen).
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Luttenberg is een Havelter vindplaats in Overijssel (Stapert 1986a; 2000). Hier zijn 
onder meer twee fragmenten van pijlschacht-effeners  gevonden (  g. 13). Deze zijn 
gemaakt van scherpkorrelige zandsteen. Ook hier was een duidelijke stratigra  e, die de 
vindplaats in Dryas 2 dateert (Stapert 1986a).

Ook Sassenhein (bij Haren) is een Havelter vindplaats (verploegd). Hier was zeker 
een haard met stenen aanwezig, en de vindplaats leverde minstens vier waarschijnlijke 
vuurmakers (  g. 8).

Het is uit het werk van Rust te Meiendorf, Stellmoor, Hasewisch en Poggenwisch (Rust 
1937; 1943; 1958) duidelijk geworden dat de Hamburg-mensen vooral rendierjagers 
waren (net als de latere Ahrensburg-jagers). Te Meiendorf werden ruim 70 rendieren buit-
gemaakt. Maar er werden ook botten gevonden van sneeuwhoen (6), haas (2 of 3), snoek 
(1), meerdere zwanen, ganzen en eenden, en ook andere vogels (kraanvogel, meeuw, 
strandloper),  vos (1 of 2), en een paard. Ook in Stellmoor werden botten van een paard 

Figuur 14  Spitsen van Zeijen. 1-6. Ched-
dar-spitsen (nr. 6 is atypisch); 7-9. Cres-
well-spitsen (tek. L. Johansen).
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gevonden (zie verder Bratlund 1994 voor een recent overzicht). De rendier-specialisatie 
was dus niet absoluut. Enige  exibiliteit zal ook wel nodig zijn geweest, omdat er periodiek 
magere jaren zullen zijn geweest wat betreft de rendierjacht (zie daarover bv.: Gr nnow 
1985; Spiess 1979).

Slechts drie of vier vindplaatsen in Noord-Nederland kunnen in deze cultuur geplaatst 
worden. Niet iedereen is er overigens van overtuigd dat er hier zoiets heeft bestaan als een 
aparte Creswellien cultuur (zie bv. Arts 1988; De Bie & Caspar 2000). Toch is het moeilijk 
om in elk geval de belangrijkste vindplaats, Zeijen, ergens anders bij in te delen (Stapert 
& Johansen 2001a; b). Hier werden behalve een tiental Creswell-spitsen en enkele lange 
B-spitsen  ook een vijftal Cheddar-spitsen gevonden (  g. 14). Zeijen, gelegen langs een 
dalrand, werd onderzocht in 1949 onder leiding van J. Luinge (die vaak veldverkenningen 
voor Van Giffen uitvoerde). De grond werd gezeefd per vierkante meter; het merendeel 
van de ruim 4.000 vuurstenen kwam uit de bouwvoor. Toen net onder de bouwvoor een 
vlak werd schoongemaakt, kwamen er dertien tot vijftien grotere stenen tevoorschijn die 
in een kring leken te zijn gerangschikt (  g. 15). De twee grootste stenen lijken de ingang 
te markeren, die uitzicht bood over het dalletje van de Broekenloop. Oorspronkelijk zal de 
kring een diameter van ongeveer 3,5 m gehad hebben (zie voor enkele foto s, genomen 
door A. Bohmers: Stapert & Johansen 2001a). Het is waarschijnlijk dat het een tentring 
betreft: de stenen dienden in dat geval om de tentwanden (dierenhuiden) rondom op de 
grond vast te zetten. Bovendien werd ongeveer 2 m buiten de vermoedelijke ingang een 
zwarte plek  ontdekt: een vermoedelijke haard (houtskool verzameld in deze haard is 
helaas verloren gegaan). Luinge telde de aantallen vuursteen per vierkante meter. Het 
is interessant dat er binnen de tentring nauwelijks vuurstenen voorkwamen; ze concen-
treerden zich rondom de vermoedelijke haard (  g. 15). Het is daarom waarschijnlijk dat 
Zeijen in de zomer werd bewoond (althans niet in de winter). Onder de meer dan 4.000 
vuurstenen waren rond 200 werktuigen; één ervan is een vuurmaker (kling met afgerond 
uiteinde), gevonden dichtbij de vermoedelijke haard.

Twee andere Creswellien-vindplaatsen zijn veel kleiner: Emmerhout (Stapert 1985b) 
en Siegerswoude II (Kramer et al. 1985). Siegerswoude II is een opmerkelijke vindplaats, 
met ca. 190 spitsen en minder dan 20 andere werktuigen (waaronder een vuurmaker). De 
meeste spitsen zijn Creswell-spitsen, naast lange B-spitsen . Slechts twee Tjonger-spitsen 
zijn aanwezig. Hetzelfde soort specialisatie zien we bij Emmerhout, waar 14 van de 23 
werktuigen spitsen zijn (vooral Creswell-spitsen, en enkele lange B-spitsen ; geen Tjon-

HET CRESWELLIEN

Figuur 15  Zeijen. Met zwart zijn de 
stenen aangegeven; ze lijken groten-
deels elementen van een mogelijke tent-
ring te zijn. Het kruisje is de ’zwarte plek’: 
vermoedelijk een haard. De aantallen 
vuurstenen per vierkante meter zijn weer-
gegeven door cirkeltjes (Tek. D. Stapert / 
L. Johansen).

Figuur 16  Usselo. Hangertje, waarschijn-
lijk van  jne kwartsiet (tek. L. Johansen).
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ger-spitsen). In het midden van de kleine concentratie lagen enkele stenen in een kring 
met een diameter van ongeveer 25 cm; hier was waarschijnlijk een haard. De kortdurende 
kampementen bij Emmerhout en Siegerswoude stonden in het teken van de jacht.

Het is niet ondenkbaar dat één van de bewoningsfasen van de meerfasige vindplaats 
bij Usselo (zie hieronder) thuishoort in het Creswellien. Hier werden onder meer 15 Cres-
well-spitsen, 1 (atypische) Cheddar-spits en 4 lange B-spitsen  gevonden; vier van deze 
spitsen waren gemaakt van Maas-vuursteen (Stapert & Veenstra 1988).

We hebben geen 14C-dateringen voor het Creswellien in Nederland. Er zijn enkele stra-
tigra  sche aanwijzingen voor een datering rond de overgang Dryas 2  Aller d of in (de 
eerste helft van?) de Aller d. De Engelse vindplaatsen, voornamelijk grotnederzettingen, 

Figuur 17  Doetinchem. De vijf retou-
choirs, deels fragmentair. Let op de 
groepjes langwerpige beschadigingen 
(tek. L. Johansen).



161De steentijd van Nederland

zijn grotendeels ouder; ze dateren merendeels uit de B lling. Uit de bewaard gebleven 
dierenbotten blijkt dat de Creswelliens daar bij voorkeur op paard en edelhert jaagden 
(Barton 1997).

Vindplaatsen van deze cultuur zijn in het algemeen gebonden aan de Laag van Usselo , 
een bodem uit het Aller d Interstadiaal; ook de weinige betrouwbare 14C-dateringen wijzen 
met name op de Aller d (zie Lanting & Van der Plicht 1996). Ten zuiden van Nederland, 
bijvoorbeeld in Frankrijk en Zwitserland, zijn vindplaatsen bekend die ouder zijn dan het 
begin van de Aller d (zie bv. Bodu & Valentin 1997; Street et al. 2001). Een vindplaats 
in Noord-Duitsland met een dergelijk hoge ouderdom zou Klein-Nordende kunnen zijn (er 
zijn enkele dateringen rond 12.000 BP: Bokelmann et al. 1983). In Nederland zijn weinig 
aanwijzingen voor zo n vroege fase, maar bij Duurswoude-Oud Leger werden artefacten 
die aan de Federmesser Groep kunnen worden toegeschreven (Bohmers & Houtsma 1961; Federmesser Groep kunnen worden toegeschreven (Bohmers & Houtsma 1961;  Groep kunnen worden toegeschreven (Bohmers & Houtsma 1961; Federmesser
Houtsma 1990), ongeveer 20 cm onder de Laag van Usselo aangetroffen.

Men neemt algemeen aan dat de Federmesser Groep zich ontwikkelde uit het (late) Federmesser Groep zich ontwikkelde uit het (late)  Groep zich ontwikkelde uit het (late) Federmesser
Magdalénien, net als eerder de Hamburg- en Creswell-culturen. De mogelijkheid bestaat 
dat er sprake was van een hernieuwde kolonisatie  vanuit het zuiden, dit keer gebonden 
aan de zich naar het noorden uitbreidende bebossing. De Hamburg-jagers zouden zich 
in deze optiek langzaam naar het noorden (Denemarken!) hebben teruggetrokken, de 
rendieren achterna.  Hoewel dit soort modellen moeilijk testbaar zijn, bestaan er toch wel 
enige aanwijzingen dat groepen mensen op drift geraakt waren tijdens vooral Dryas 2, 
waaronder late Creswelliens en Havelter jagersgroepen.

Het Rijnbekken heeft goede gegevens opgeleverd over de jachteconomie van deze 
periode (zie voor recente overzichten: Baales & Street 1996; Baales 2002). De Feder-
messer-mensen joegen vooral op hertachtigen (edelhert, ree en ook eland), maar ook op 
paard en oeros. Resten van bruine beer, vos en wolf zijn ook aangetroffen op Duitse vind-
plaatsen, en niet te vergeten van de bever. Verder deden ze aan visvangst (vooral snoek 
en karper). Eland is ook gevonden op de veel noordelijker vindplaats Klein-Nordende 
(Bokelmann et al. 1983).

We kennen honderden vindplaatsen van deze cultuur in noordelijk Nederland; zo komt 
er een heel cluster voor in het dal van de Hunze (bijvoorbeeld bij Eext). Slechts enkele 
zijn opgegraven; één daarvan is Een-Schipsloot, met een interessante geologie (Houtsma 
et al. 1981); een andere is Buinen, met vooral krabbers als werktuigen (Musch 1974). 
De laatstgenoemde heeft een goede 14C-datering opgeleverd op basis van verbrand bot: 
11.500  70 BP (Lanting et al. 2002). De vindplaats Haule V (Houtsma et al. 1996) is ook 
toegeschreven aan de Federmesser Groep, maar dat is mijns inziens twijfelachtig, onder Federmesser Groep, maar dat is mijns inziens twijfelachtig, onder  Groep, maar dat is mijns inziens twijfelachtig, onder Federmesser
meer gezien het voorkomen van een aantal Zinken-achtige boren. Een Federmesser-vind-
plaats bij Norgervaart zou onder meer drie steelspitsen hebben opgeleverd (Paddayya 
1973); die steelspitsen zijn echter vervalsingen (Stapert 1986b: 21-22).

De vindplaats bij Usselo heeft altijd een sleutelrol vervuld, sinds Van der Hammen 
(1951) de Laag van Usselo kon dateren in het Aller d Interstadiaal; deze bodem ging over 
in veen uit die periode. Later onderzoek van dat veen heeft uitmuntende gegevens opge-
leverd (Van Geel et al. 1989). Grootschalige opgravingen werden uitgevoerd door Hijsze-
ler, maar helaas is de documentatie daarvan erbarmelijk. Hijszeler dacht hier een soort 
kuilhutten te zien, maar dat waren sporen van omgewaaide bomen (Stapert & Veenstra 
1988). Een hangertje met doorboring van Usselo (  g. 16) is helaas verloren gegaan.

Een belangrijke vindplaats bij Doetinchem werd recentelijk opgegraven door een groep 
amateur-archeologen onder leiding van W.-S. van de Graaf en G. van Tuyl (Niekus et al. 
1998; Johansen et al. 2000). De plek ligt op een laag rivierduin langs een zijgeul in de dal-
vlakte van de Oude IJssel. In een slootpro  el werd een haard herkend: een ronde plek met 
roodverkleuring van de grond, die voor de helft bewaard gebleven was. In de haard, en 
in een afvalplek op een paar meter afstand, kwamen veel verbrande botjes voor (in totaal 
wel 3 tot 4 kilo). Het gemiddelde van twee dateringen daarvan is 10.893 BP; dat komt 
uitstekend overeen met een datering van houtskool (den): 10.870  50 BP (zie Lanting et 
al. 2002). De vindplaats kan gedateerd worden op het einde van het Aller d Interstadiaal. 
Onlangs werd in Duitsland een Federmesser-vindplaats opgegraven bij Bad Breisig die 
eveneens zeer laat moet worden gedateerd: rond de overgang van Aller d naar Dryas 3 
(Baales et al. 2001; zie ook Lanting et al. 2002). Van groot belang is dat een aantal ver-
brande botjes van Doetinchem door Roel Lauwerier kon worden gedetermineerd: paard, 
eland, wild zwijn (?), haas, snoek, karperachtige, forelachtige. De vindplaats was een 
jacht- en viskamp waar ook werd geslacht.

DE FEDERMESSER 
GROEP
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Figuur 18  Gramsbergen I. 1-4. Zonhoven-spitsen; 5-8. B-spitsen; 
9-11. krabbers; 12, 13. stekers (Nr. 12 heeft een fragment van een 
passende stekerafslag); 14. `Grossklinge’, bestaande uit meerdere 
fragmenten waarvan de bovenste vier verbrand zijn; deze kling maakt 
deel uit van de compositie in  g. 19 (tek. L. Johansen).
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Meer dan de helft van de rond 13.000 vuurstenen is verbrand. Een deel van de vuurste-
nen artefacten bestaat uit Maas-vuursteen. Een bijzonderheid van de vindplaats bij Doe-
tinchem is het voorkomen van vijf zogenaamde retouchoirs, platte stenen met een dikte 
van ongeveer 1 cm, die gebruikt werden om vuurstenen tot werktuigen te retoucheren 
(  g. 17); karakteristiek zijn de groepjes langwerpige beschadigingen die dit gebruik ople-
vert. Twee ervan zijn gemaakt van Revinien-kwartsiet, een Maasgesteente. Deze stukken 
lagen in een halve cirkel om de haard op een afstand van ongeveer 2 m. De retouchoirs 
van Doetinchem doen sterk denken aan die van de Duitse vindplaats bij Niederbieber 
(Bolus 1992; Winter 1987).

In noordelijk Nederland zijn minder dan tien Ahrensburgien-vindplaatsen bekend. Het ziet 
er naar uit dat ze merendeels thuishoren in een late fase van deze cultuur, het Epi-Ahrens-
burgien , dat waarschijnlijk gedateerd kan worden in de eerste helft van het Preboreaal 
(Gob 1988). Karakteristiek voor deze groep is dat steelspitsen schaars of afwezig zijn, 
terwijl verder de vuursteeninventaris nog een jong-paleolithische  indruk maakt, met  ink 
grote klingen (inclusief Grossklingen: langer dan 12 cm).

Gramsbergen langs de Overijsselse Vecht is een typisch voorbeeld (Johansen & Stapert 
1999, 2000). Hier waren twee concentraties, waarvan één is opgegraven (Gramsbergen 
I). Steelspitsen kwamen hier niet voor, maar wel heel veel (rond 90) microlithische spitsen 
met een schuine afknotting (ruim 50 % van alle werktuigen;  g. 18). Acht daarvan hebben 
ook retouche bij de basis (zogenaamde Zonhoven-spitsen). Zowel lange als korte krabbers 

Figuur 19  De grootste re tting-composi-
tie van Gramsbergen I: een gereconstru-
eerde kern voor grote klingen. Onderaan 
is een hele serie kernvernieuwingsafsla-
gen zichtbaar (tek. L. Johansen).

HET AHRENSBURGIEN
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werden gevonden. Eén kling had een sterk afgerond uiteinde (waarschijnlijke vuurmaker; 
 g. 8). Op de basis van een concentratie verbrande vuurstenen kan geconcludeerd worden 
dat midden in de vondstconcentratie een haard gebrand heeft.

De re tting-analyse, uitgevoerd door Lykke Johansen, was succesvol: rond 21 % van 
de artefacten groter dan 1,5 cm kon in composities worden ingebouwd. De grootste re t-
groep bevat 33 elementen, en is een gereconstrueerde kern voor Grossklingen (  g. 19). 
De bewerking lukte niet erg goed; slechts één kling langer dan 12 cm werd geproduceerd 
(afgebeeld in  g. 18). De analyse toonde verder aan dat minstens twee vuursteenbewer-
kers hier actief waren: een meesterbewerker en een leerling; tijdens één episode klingen-
slaan zaten ze op ongeveer 1 m afstand van elkaar (  g. 20). Het is waarschijnlijk dat het 
hier gaat om vader en zoon. Een moeder was er zeker ook, gezien de aanwezigheid van 
verscheidene krabbers die op een andere plek geconcentreerd waren dan de spitsen.

De tweede vondstconcentratie van Gramsbergen (II) is slechts deels geborgen, maar 
is qua typologie vergelijkbaar met de eerste. Opvallend is een langwerpig retouchoir van retouchoir van  van retouchoir
kwartsiet (  g. 21), vergelijkbaar met een exemplaar van Geldrop (Deeben 1995).

In Friesland is een kleine Epi-Ahrensburgien vindplaats onderzocht bij Oudehaske 
(vlakbij Heerenveen; Johansen & Stapert 2000). Het materiaal kwam helaas geheel uit de 
bouwvoor. Onder de 39 spitsen en spitsfragmenten (64 % van alle werktuigen) bevindt 
zich één steelspits; de rest zijn B-spitsen en Zonhoven-spitsen (waaronder twee exempla-
ren met een hol-geretoucheerde basis; zie  g. 22). Behalve twee hamerstenen (één van 
zandsteen en één van kwartsiet) werden ook twee vuursteen-rolkeitjes gevonden zonder 
beschadigingen (  g. 23). Zulke ronde vuursteentjes zijn ook op andere jong-paleolithi-
sche vindplaatsen geborgen; het bekendste voorbeeld is wel Pincevent. De functie van 
deze rolsteentjes is onbekend; Leroi-Gourhan & Brézillon (1972) opperen onder meer de 
mogelijkheid van kinderspeelgoed.

Behalve Oudehaske en Gramsbergen zijn nog diverse andere vindplaatsen in noorde-
lijk Nederland aan het (Epi-)Ahrensburgien toegeschreven, waaronder Oudega  (Niekus 
& Stapert 1994), omgeving Ede en Lunteren (Wouters 1982; van Noort & Wouters 1987; 
1993), Havelterberg (Wouters 1978; van Noort & Wouters 1989) en Reutum (Wouters 
1990). Bohmers (1947: p. 196) beeldde een vermoedelijke Ahrensburg-steelspits af van 
Appelscha. Uit de omgeving van Veendam stamt een geïsoleerde steelspits.

We hebben geen 14C-dateringen voor Gramsbergen en Oudehaske. In beide gevallen 
is echter op basis van de stratigra  e duidelijk dat de vondsten niet ouder kunnen zijn dan 
eind van Dryas 3; ze lagen aan de top van het Jong Dekzand II. Ik houd het voor waar-
schijnlijk dat de vindplaatsen uit de beginfase van het Preboreaal dateren. Het is hoe dan 
ook op stratigra  sche gronden uitgesloten dat de vindplaatsen dateren van het begin of 
het midden van Dryas 3. Ook het Ahrensburg-niveau van Stellmoor is laat : rond 10.000 
BP. Toch zijn er in noordelijk Europa ook vroege Ahrensburg-sites. Alt-Duvenstedt (LA 
121) kan bijvoorbeeld gedateerd word rond de overgang Aller d  Dryas 3 (Clausen 1996; 
1999). Ook S lbjerg 1 in Denemarken (Petersen & Johansen 1991) zou een vroege vind-

Figuur 20  Een impressie van een mees-
ter-leerling situatie bij het bewerken van 
vuursteen (tek. L. Johansen).

Figuur 21  Langwerpige retouchoir van 
Gramsbergen II, kwartsiet (tek. L. Johan-
sen).
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plaats kunnen zijn (voor de argumenten zie: Johansen & Stapert 2000). Het bestaan van 
zulke vroege sites in het noorden is ook niet zo gek als je bedenkt dat het Ahrensburgien 
waarschijnlijk voortkwam uit het Brommien (zie hierover ook: Lanting & Van der Plicht 
1996).

Baales (1996) postuleerde in zijn prachtige boek een seizoensmodel voor de Ahrensburg-
cultuur, die hij overigens geheel in Dryas 3 dateert (zie ook Street et al. 2001). Het model 
is gebaseerd op een evaluatie van dierlijke resten van de vindplaatsen Kartstein, Remou-
champs en Hohle Stein. De rendierkuddes zouden de zomers vooral hebben doorgebracht 
in het Mittelgebirge (incl. de Ardennen), en de winters in het noorden (onder meer in het 

Figuur 22  Oudehaske. 1. Ahrensburg-
steelspits; 2-3. Zonhoven-spitsen; 4-6. B-
spitsen; 7, 9. krabbers; 8. steker; 10-12. 
grote klingen (in het geval van nr.12 gaat 
het om twee op elkaar passende klingen) 
(tek. L. Johansen).
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toen droogliggende zuidelijke deel van de Noordzee). Dit is trouwens min of meer het 
omgekeerde van het model van Arts & Deeben (1981), die nog niet over gedetailleerde 
faunistische gegevens van Remouchamps konden beschikken.

Ahrensburgien-vindplaatsen bevinden zich vooral in clusters in voor de groepsjacht 
gunstige plekken langs de seizoens-trekroutes van de rendieren. Dit idee is in zijn alge-
meenheid ook van toepassing voor het Hamburgien, en is in Denemarken uitgewerkt door 
Petersen & Johansen (1996). De sites bij Hamburg werden volgens Baales vooral tijdens 
de herfsttrek van de rendieren (naar het noorden) gebruikt; zuidelijker vindplaatsen als 
Kartstein en Remouchamps tijdens de voorjaarstrek (naar het zuiden). Oudehaske zou 
in dit model overigens tijdens de winter zijn bewoond. Hoewel ik het model van Baales 
aantrekkelijk vind, heb ik moeite met dat laatste; ik vermoed dat ook zomerbewoning in 
onze streken voorkwam. Tenslotte is het van belang te vermelden dat tijdens het Ahrens-
burgien de hond reeds voorkwam (Kartstein); mogelijk was de wolf reeds tijdens het Late 
Magdalénien gedomesticeerd (Baales 1992).

Ik ben Lykke Johansen zeer dankbaar voor het prachtige tekenwerk en andere hulp bij het produceren van deze tekst.
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HET LAAT-PALEOLITHICUM IN ZUID-NEDERLAND

Jos Deeben
Eelco Rensink

INLEIDING Het Laat-Paleolithicum begint in Noordwest-Europa omstreeks 35.000 BP en duurt tot 
circa 9.700 BP. Deze periode wordt gekenmerkt door een komen en gaan van groepen 
jagers, vissers en verzamelaars met verschillende culturele tradities. Deze eb- en vloed-
beweging in de bewoning moet voornamelijk gerelateerd worden aan de veranderende 
milieuomstandigheden in de laatste fase van het Weichselien. Tot 13.500/13.000 BP zijn 
gegevens over de laat-paleolithische bewoning van Zuid-Nederland zeer schaars en, mede 
door gebrek aan stratigra  sche informatie en absolute dateringen, moeilijk te interprete-
ren. Vanaf circa 13.000 BP zijn er tenminste drie culturele tradities te onderscheiden: het 
Magdalénien, de Federmesser-traditie en de Ahrensburg-cultuur. Voor een beter begrip 
van de mobiele laat-paleolithische jagers-, vissers- en verzamelaarsgroepen zullen ook de 
gegevens uit de aangrenzende gebieden in dit overzicht betrokken worden.

Absoluut gedateerde bewoningssporen uit de eerste fase van het Laat-Paleolithicum zijn 
aangetroffen in het gebied dat aan Zuid-Nederland grenst: het Duitse Rijnland en de Belgi-
sche Ardennen. De archeologische resten behoren toe aan het Aurignacien. In het Rijnland 
dateert deze bewoning uit de periode tussen 35.000 en 29.000 BP. 14C-gedateerde open-
luchtnederzettingen als Lommersum (Hahn 1989) en de grotnederzetting Wildscheuer III 
(Pettitt et al. 1998) liggen langs zijrivieren van de Rijn. In de Belgische Ardennen liggen de 
grotnederzettingen Grotte Walou te Trooz (Dewez 1989) en Trou Magrite te Pont-à-Lesse 
(Straus & Otte 1996).

Omstreeks 30.000 BP verschijnt het Gravettien op het toneel, dat tot circa 23.000 BP 
voortduurt.[1] Vindplaatsen in het Duitse Rijnland zijn o.a. Hummerich, Sprendlingen en 
Mainz-Linsenberg (Bosinski 2000, 271). In de Belgische Ardennen worden de openlucht-
nederzettingen van L Hermitage te Huccorgne (Straus et al. 1997), de beroemde vind-
plaats van Maisières-Canal (Haesaerts & De Heinzelin 1979) en de grotnederzetting Grotte 
Walou te Trooz (Dewez 1989) aan het Gravettien toegeschreven.

In de verbreiding van de bewoning naar het noordwesten en de keuze van de woon-
plaatsen lijken vooral de Rijn en de Maas en zijrivieren een belangrijke rol te hebben 
gespeeld. De vindplaatsen liggen vooral in gebieden tussen 200 en 500 m boven de hui-
dige zeespiegel. De rivierdalen en grotten boden de laat-paleolithische mens niet alleen 
beschutting. De combinatie van rivierdalen met de omringende hogere delen van het 
landschap maakte het ook mogelijk om op korte afstand verschillende landschapstypen te 
exploiteren. De organische resten die in de Aurignacien en Gravettien nederzettingen zijn 
gevonden, wijzen vooral op de exploitatie van paarden en rendieren.

Het verloop van de 18O/16O-ratio in het Groenlandse landijs laat zien (  g. 1) dat ten tijde 
van de Aurignacien en Gravettien bewoning (35.000-23.000 BP) er een frequente afwis-
seling is van warme en koude perioden. Eén van die warme perioden is het Denekamp-
interstadiaal. Lanting en Van der Plicht veronderstellen een discontinue bewoning, dat wil 
zeggen alleen bewoning tijdens de warmere fasen (Lanting & Van der Plicht 1995/1996, 
89). 

Na 23.000 BP wordt het geleidelijk kouder, de koude en droogte bereiken hun hoogte-
punt omstreeks 18.000 BP ten tijde van de maximale uitbreiding van het Weichselien-land-
ijs. Lange tijd is gedacht dat Noordwest-Europa door de onherbergzame omstandigheden 
tussen circa 20.000 tot circa 13.500 onbewoond is geweest (zie onder andere Bosinski 
1990; Gamble 1986; Straus et al. 1997, 155). Een nieuw licht op het veronderstelde hiaat 
werpt de recente vondst van een openluchtnederzetting te Wiesbaden-Igstadt (Street & 
Terberger 1999; Terberger & Street 2002). De gemiddelde ouderdom van 14C-dateringen 
van paarden- en rendierbotten bedraagt circa 18.720 BP, dus om en nabij het glaciale 
maximum. De stenen artefacten vertonen kenmerken die herinneren aan het Aurignacien, 
maar worden toegeschreven aan het Badegoulien of Magdalénien 0-1. 

DE BEWONING 
TUSSEN 35.000 EN 
13.000/13.000 BP

[1] Het begrip Gravettien wordt in Midden- en Noordwest-
Europa gebruikt. In Zuidwest Europa wordt deze periode 
met Périgordien supérieur aangeduid (Bosinski 1990).
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Op grond van de dateringen van de door rendieren en paarden gedomineerde vind-
plaatsen van Wiesbaden-Igstadt en andere 14C-dateringen uit het westelijke deel van 
Centraal Europa veronderstellen Terberger en Street voor de periode tussen 23.000 en 
14.000 BP geen langdurig hiaat, maar ook geen continue bewoning. Ze zijn van mening 
dat laat-paleolithische groepen alert reageerden op de verbeterde milieuomstandigheden 
(Terberger & Street 2002, 697).

De aanwijzingen voor bewoning van Zuid-Nederland in bovengenoemde periode zijn 
schaars. De gegevens zijn voornamelijk afkomstig van oppervlaktevondsten of slecht gedo-
cumenteerde opgravingen. De ouderdom en culturele verwantschap van de vindplaatsen 
zijn voornamelijk gebaseerd op een typologische vergelijking van de (vuur)stenen artefac-
ten met die uit Aurignacien- en Gravettien-vindplaatsen in Frankrijk, België en Duitsland 
(onder andere Dijkstra 1983; Driessens 1982; Wouters 1984). Een vindplaats met moge-
lijk Gravettien-artefacten, nabij het Limburgse Heythuysen, is in de jaren 1950 en 1960 
door amateur-archeologen opgegraven (Wouters, 1984). De vondsten bevonden zich in 
een pakket dekzand op een diepte van circa 120 tot 140 cm onder het maaiveld. Tot de 
kenmerkende artefacten behoren onder andere steelspitsen van het type Font-Robert (  g. 
2, nr. 5) en verschillende typen steil geretoucheerde spitsen (  g. 2, nrs. 1-3). Een moge-
lijke Gravettien-vindplaats in Venray betreft een oppervlaktevondst van een Font-Robert 
spits (  g. 3) (Driessens 1982, 100).

Indien de Zuid-Nederlandse vondsten inderdaad door Gravettien-jagers, -vissers en 
-verzamelaars zijn achtergelaten, dan zijn ze een aanwijzing dat niet alleen het Duitse en 
Belgische middengebergte in die periode bewoond werd, maar ook het overgangsgebied 
naar de Noordeuropese Laagvlakte. 

Figuur 1  18O-curve van het ijs van de 
GRIP-boorkern (uit: Lanting & Van der 
Plicht 1995/1996,  g. 8).
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Figuur 2Figuur 2Figuur 2  Mogelijke Gravettien-artefacten   Mogelijke Gravettien-artefacten 
uit Heythuysen (tekening P. Dijkstra).uit Heythuysen (tekening P. Dijkstra).uit Heythuysen (tekening P. Dijkstra).
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Het Magdalénien ontleent zijn naam aan de Franse vindplaats La Madeleine nabij Tursac in 
de Dordogne. Dit gebied kent een grote rijkdom aan bewoningssporen uit het Magdalénien 
en een lange onderzoeksgeschiedenis van talrijke grotten. In het begin van de 20e eeuw 
onderscheidt de Franse archeoloog H. Breuil (1912) zes fasen in het Magdalénien (I-VI). 
Deze klassieke fasering baseert zich op de aan- en afwezigheid van bepaalde typen benen 
spitsen en harpoenen in grotten in opeenvolgende lagen uit het Magdalénien. Vindplaat-
sen uit de vroege fasen I-III (tussen circa 18.000 en 15.000 jaren geleden) zijn vooral 
bekend van grotten en abri s in Spanje en Zuid-Frankrijk. Uit deze vroege fasen dateren de 
beroemde schilderingen van dier- en mens  guren in de grotten van Lascaux en Altamira. 

Het onderzoek van het Magdalénien in Noordwest-Europa gaat terug tot in de 19e

eeuw. In de Belgische Ardennen werden tussen 1865-1870 door E. Dupont in het dal 
van de Lesse verscheidene grotten met bewoningslagen uit het Magdalénien onderzocht 
(Dupont 1872). De rijkste vindplaats in dit gebied is Chaleux, waar duizenden vuurstenen 
artefacten en botfragmenten getuigen van een langdurig en/of veelvuldig gebruik van de 
grot. Een nederzetting in het Duitse Middenrijngebied werd in 1888 voor het eerst onder-
zocht te Andernach door Schaaffhausen (1888). Op slechts twee kilometer afstand van 
Andernach, aan de overzijde van de Rijn, bevindt zich G nnersdorf. De vindplaats werd 
tussen 1968 en 1976 opgegraven en kenmerkt zich door een grote rijkdom aan vondsten, 
waaronder diverse kunstuitingen  (Bosinski 1979, 1981; Bosinski & Fischer 1980). 

Het onderzoek van het Magdalénien in Nederland en aangrenzende gebieden neemt 
een aanvang met de opgravingen in 1974 te Alsdorf bij M nchengladbach (L hr 1979). Dit 
onderzoek werd gevolgd door de opgravingen te Orp-le-Grand en Kanne ten westen van 
de Maas in het Belgische l ssgebied (Vermeersch et al. 1985, 1987). In Nederland vond 
de eerste opgraving van een nederzetting uit het Magdalénien in 1982-1983 te Sweikhui-
zen plaats (Arts & Deeben 1983, 1987a). Later werden eveneens in het heuvelgebied van 
Zuid-Limburg opgravingen verricht te Mesch (1986) en Eyserheide (1990-1991) (Rensink 
1991, 1992). De eerste aanwijzingen voor Magdalénien-bewoning in ons land komen niet 
uit Limburg, maar uit Noord-Brabant. In deze provincie werden in de 50er jaren van de 
20e eeuw nabij Griendtsveen in de Brabantse Peel artefacten uit het Magdalénien verza-
meld (Wouters 1983). De Nederlandse vindplaatsen bevinden zich aan de noordwestelijke 
rand van het Magdalénien-verspreidingsgebied. Dit gebied omvat grote delen van Europa, 
vanaf Spanje tot in Polen in de noord-Europese laagvlakte.

De kolonisatie van Noordwest-Europa na het Glaciaal Maximum door Magdalénien-groe-
pen kan worden gedateerd rond 13.000 BP of iets vroeger. Vroege AMS-dateringen zijn 
van toepassing op Andernach in het Midden-Rijnland (circa 13.200-13.100 BP) en Etiolles 
(circa 13.000 BP) in het Parijse Bekken (Housley et al. 1997, 38). Deze vroegste bewo-
ningsfase valt samen met het einde van een relatief koude en vermoedelijk ook droge 
fase: het vroege Dryas-stadiaal. De bewoning breidt zich verder uit in het begin van het 
B lling-interstadiaal, in een periode dat het klimaat en de milieuomstandigheden in korte 
tijd sterk verbeterden. Op basis van AMS-dateringen wordt voor de Belgische Ardennen 
uitgegaan van een bewoningsduur van circa 600 jaar, vanaf circa 12.900 tot 12.300 BP 
(Charles 1996; Housley et al. 1997).

MAGDALENIEN

Onderzoeksgeschiedenis 
en verspreidingsgebied

Datering

Figuur 3  Font-Robert spits uit Venray 
(tekening P.Dijkstra).
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Voor de Nederlandse vindplaatsen zijn geen AMS- of 14C-dateringen beschikbaar. Door 
de ligging van de vindplaatsen in ontkalkte l ss zijn organische materialen vergaan. De 
enige absolute dateringen van een Magdalénien-nederzetting uit het l ssgebied ten noor-
den van de Ardennen zijn afkomstig uit het Belgische Orp-le-Grand. Daar werden verbrande 
artefacten met de thermoluminescentie-methode gedateerd. Voor Orp-West leverde dat 
een gemiddelde datering op van 13.300  1.100 BP en voor Orp-Oost 12.200  800 BP 

Figuur 4  Magdalénien artefacten uit   Magdalénien artefacten uit   Magdalénien artefacten uit 
Sweikhuizen (tekening P. Dijkstra).Sweikhuizen (tekening P. Dijkstra).Sweikhuizen (tekening P. Dijkstra).
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(Vermeersch 1991). Als we rekening houden met de grote standaardafwijkingen, kan de 
bewoning worden gedateerd tussen 14.000 en 10.000 BP (Charles 1996, 4). Mineralogisch 
en sedimentologisch onderzoek te Kanne duidt op een datering van de Magdalénien-bewo-
ningssporen v r het Aller d-interstadiaal (Vermeersch et al. 1985). Voor de vindplaatsen 
op de hooggelegen plateaus (Orp-le-Grand, Mesch, Sweikhuizen, Eyserheide) geldt dat de 
vondsten waren ingebed in de l ss. Op basis van hun stratigra  sche positie kan de bewo-
ning worden gedateerd v r het einde van de periode van sedimentatie van de l ss (De 
Bie & Vermeersch 1998). 

Op vindplaatsen met goede conserveringsomstandigheden, waaronder de talrijke grot-
ten in Zuidwest-Frankrijk, kenmerkt het Magdalénien zich door een zeer rijke materiële 
cultuur en een grote verscheidenheid aan vondstcategorieën. De Nederlandse vindplaat-
sen zijn ten gevolge van post-depositionele processen in ernstige mate aangetast, waar-
door organische materialen niet bewaard zijn gebleven. Vuurstenen artefacten vormen in 
alle vindplaatsen de belangrijkste vondstcategorie. In het krijtgebied van Zuid-Limburg 
kan goede kwaliteit vuursteen relatief eenvoudig in hellingafzettingen en rivierterrassen 
worden verzameld. In Eyserheide werden vier typen lokale vuursteen bewerkt (Rensink 
1992), waaronder zogenaamde Simpelveld-vuursteen (Arora & Franzen 1987). De vuur-
steen te Mesch is grotendeels afkomstig uit grindrijke afzettingen van de Voer (Rensink 
1991). In Sweikhuizen werd vuursteen vooral in een nabijgelegen Maasterras verzameld 
(Arts & Deeben 1983, 1987a). Ook de vindplaatsen in het aangrenzende Duitse gebied 
tonen het gebruik van voornamelijk lokale terrasvuursteen aan (Beeck: J ris et al. 1993). 
Het is waarschijnlijk dat de grondstoffen tijdens jachtexpedities of korte verkenningstoch-
ten in de omgeving van de kampementen werden verzameld. 

In het vondstmateriaal van Sweikhuizen en Griendtsveen bevindt zich een klein aantal 
werktuigen uit exotische zoetwaterkwartsiet. Als herkomstgebied van dit kwartsiet komt 
het Duitse Rijngebied het meest in aanmerking (Arts & Deeben 1987b: 63-66). Voor 
Alsdorf wordt melding gemaakt van artefacten uit Baltische vuursteen en hoornsteen, 
geïmporteerd uit het morenegebied en de omgeving van Mainz over afstanden van respec-
tievelijk 70 km en 200 km (L hr 1979). Een ander exotisch materiaal is hematiet of rode 
oker, waarvan ruim 100 brokjes in Sweikhuizen werden ingemeten. In Eyserheide waren 
enkele steenfragmenten met deze kleurstof bedekt. Waar de oker exact vandaan komt is 
onbekend. Mogelijk werd het tijdens jaarlijkse trektochten meegenomen vanuit het Belgi-
sche Maasgebied (omgeving Namen) of de Duitse Eifel.

In de kampementen werden van de kernen lange en regelmatige klingen geslagen, 
waarbij het slagvlak door middel van en éperon techniek werd voorbewerkt (Karlin 1972). 
Deze techniek is diep geworteld in de Magdalénien-traditie in Noordwest-Europa en ook in 
de Limburgse vindplaatsen vertegenwoordigd. De klingen werden door middel van retou-
cheren bijgewerkt tot onder andere steil geretoucheerde klingetjes (  g. 4 nrs. 1-6), ste-
kers (  g. 4, nrs. 7-9) eindschrabbers (  g. 4, nr. 11) boren, afgeknotte artefacten (  g. 4 
nrs. 12 en 13) en combinatie werktuigen (  g. 4, nrs. 14 en 15). De genoemde typen zijn 
karakteristiek voor het Magdalénien in Nederland en komen in alle vindplaatsen in wisse-
lende aantallen voor. Helaas maakt een sterke patinering van de artefacten het onderzoek 
van gebruikssporen niet mogelijk. Alleen op enkele artefacten, afkomstig uit de opgra-
ving te Eyserheide en gemaakt van een zwarte, zogenaamde Orsbach-vuursteen, waren 
gebruikssporen zichtbaar. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat in het kampe-
ment onder andere gewei en droge huid zijn bewerkt (Van Poecke 1994). 

Een algemeen kenmerk van de Nederlandse Magdalénien-vindplaatsen is dat het om 
relatief kleine nederzettingen gaat. Grote woon- of haardstructuren ontbreken. Alleen in 
Sweikhuizen-Groene Paal werden in het midden van de vondstconcentratie honderden 
stukken kwartsiet ingemeten, waarvan de grotere fragmenten een cirkelvormige struc-
tuur met een doorsnede van drie tot vier meter vormden (Arts & Deeben 1983, 1987a). 
Het is plausibel dat het hier om de restanten van een kleine woonstructuur gaat, waarbij 
de stenen hebben gediend voor het vastzetten van tenthuiden op de grond (  g. 5). Het 
belang van deze vindplaats wordt onderstreept door de ontdekking van twee andere Mag-
dalénien-vondstconcentraties, 400 meter ten westen (Sweikhuizen-Oude Stort) en 200 
meter ten oosten (Sweikhuizen-Koolweg) van de eerste vindplaats (Arts & Deeben 1987a; 
Wouters 1983). Een opmerkelijk resultaat van onderzoek is het passen van artefacten van 
laatstgenoemde vindplaats aan artefacten uit de opgegraven nederzetting Sweikhuizen-
Groene Paal. Dit zou kunnen betekenen dat enkele families gelijktijdig hun tenten op het 
l ssplateau bij Sweikhuizen hebben opgeslagen. 

De vindplaatsen
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In Mesch, aan de rand van het Voerdal vlakbij de Nederlands-Belgische grens, kwamen 
tijdens de opgraving een grote hoeveelheid afval van de vuursteenbewerking en circa 70 
geretoucheerde werktuigen aan het licht (Rensink 1991). Opvallend is het voorkomen van 
grote, ruw bekapte stukken vuursteen, grote afslagen en honderden klingfragmenten. 
De vuursteen is grotendeels afkomstig uit het dal van de Voer en naar de rand van een 
plateau omhooggedragen. De gegevens, waaronder het schaarse voorkomen van gere-
toucheerde werktuigen, wijzen erop dat vooral klingen zijn vervaardigd voor toekomstig 
gebruik op andere locaties. Daarbij kan het gaan om jachtkampementen in het dal van de 
Voer of, op iets grotere afstand, het dal van de Maas. 

Tijdens de opgraving te Eyserheide, ten zuidwesten van Heerlen, werden in een gebied 
van 150 m2 twee kleine concentraties vuurstenen artefacten aangetroffen (Rensink 1992; 
1999). De belangrijkste concentratie was min of meer cirkelvormig en bestond naast afsla-
gen en klingen uit een 20-tal geretoucheerde werktuigen. Uit de resultaten van re tting
kan worden afgeleid dat ter plaatse tenminste 15 brokken vuursteen zijn bewerkt. Enkele 
fragmenten van verbrande stenen in het centrum van de concentratie houden vermoede-
lijk verband met een kleine en door ploegen sterk verstoorde haardstructuur. Een tweede 
concentratie (omvang van 1.5 bij 0.8 meter) bestaat voor een belangrijk deel uit afslagen 
afkomstig van één en dezelfde vuursteenknol. De gegevens wijzen op de overblijfselen van 
een klein jachtkampje, waar een klein aantal jagers kortstondig verbleef. 

De nederzettingen van Sweikhuizen, Mesch en Eyserheide bevonden zich op hoge posities 
in het landschap, op korte afstand van respectievelijk de Geleenbeek, de Voer en een diep 
ingesneden droogdal (Rensink 1998). Deze hoge landschappelijke ligging bood jagers, 
vissers en verzamelaars uit het Magdalénien een wijds uitzicht over de omgeving en de 
mogelijkheid om mobiele  dierlijke voedselbronnen (paard en rendier) en ander jachtwild 
tijdig te signaleren. De keuze van de locatie te Mesch lijkt zelfs primair verband te houden 
met deze activiteit van resource monitoring. Hierop duiden een aantal kenmerken: de 
hoge landschappelijke ligging aan de rand van het Voerdal, het transport van vuursteen 
vanuit het Voerdal naar de rand van het plateau en het feit dat klingen en klingfragmenten 
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Figuur 5  Tentcirkel (gestippeld) Sweik-
huizen-Groene Paal (uit Arts & Deeben 
1987b).
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weer naar andere locaties zijn meegenomen (Rensink 1991). Gezien de grote hoeveelheid 
vuurstenen kernen en bewerkingsafval is men waarschijnlijk herhaaldelijk naar de locatie 
bij Mesch teruggekeerd. 

Het is zeer aannemelijk dat ook in dalen van rivieren en beken (Maas, Gulp, Geul, Voer, 
etc.) kampementen werden opgericht. Een aanwijzing hiervoor vormt het onderzoek bij 
Kanne in België ten zuidoosten van Maastricht (Vermeersch et al. 1985). Tijdens graaf-
werkzaamheden in de dalbodem van de Jeker werden in 1979 vuurstenen artefacten uit 
het Magdalénien in situ ontdekt, afgedekt door sediment dat aan hellingsprocessen onder-
hevig is geweest (colluvium). Dergelijke toevalstreffers  zijn van groot belang om inzicht 
te krijgen in de diversiteit aan nederzettingstypen en het gebruik van het landschap in het 
Magdalénien. 

Voor informatie over de voedseleconomie zijn we aangewezen op gegevens uit Duitse, 
Belgische en Franse vindplaatsen. In G nnersdorf werden onder een metersdikke laag 
vulkanische as van de Maria-Laach vulkaan  resten van paard, poolvos, rendier, wolharige 
neushoorn en hert aangetroffen (Poplin 1976, 1978).[2] Vogels (gans en zwaan) en vissen 
(forel en kwabaal) werden op korte afstand in de Rijn gevangen. De diversiteit in diersoor-
ten wijst op een breed-spectrum economie in het Duitse Middenrijnland ten tijde van de 
bewoning in het B lling-interstadiaal, tussen circa 13.000 en 12.300 jaren geleden. Een 
hoge mate van rijkdom en diversiteit aan voedselbronnen in het B lling-interstadiaal blijkt 
tevens uit het onderzoek van de grot van Chaleux in de Belgische Ardennen. Evenals in 
G nnersdorf komen resten van paard veelvuldig voor, daarnaast werd jacht gemaakt op 
rundachtigen, vos en rendier (Patou-Mathis 1994). De AMS- en 14C-dateringen van Cha-
leux komen overeen met die verkregen voor G nnersdorf en dateren de vindplaats in een 
vroege fase van het B lling-interstadiaal (Charles & Baden-Powell 1994). 

Een kleine grotvindplaats is Bois Laiterie circa 10 kilometer ten zuiden van Namen 
(Straus & Otte 1998). Op basis van AMS-dateringen wordt ook de bewoning van deze grot 
in het B lling-interstadiaal gedateerd, circa 12.600 BP (Charles 1994). De samenstelling 
van de fauna is opnieuw zeer heterogeen en bevat zowel resten van dieren van de arc-
tische steppe (paard, rendier) als van dieren die in meer gematigd bosland (hert, eland) 
leefden. Het onderzoek van pollen wijst op een vegetatie met loofbomen, waarvan wordt 
aangenomen dat ze op de meer beschutte, op het zuiden georiënteerde dalhellingen groei-
den. Op de hogere plateaus was daarentegen (nog altijd) sprake van een steppetoendra 
vegetatie. In hun bespreking gaan Straus & Otte (1998) uit van een mozaïek van vegeta-
tietypen en bijbehorende fauna, die Magdalénien-jagers, -vissers en -verzamelaars op 
korte afstand van de grot konden exploiteren. 

In tegenstelling tot G nnersdorf, Chaleux en Bois Laiterie is in Franse Magdalénien-
vindplaatsen nabij Parijs geen sprake van diversiteit in faunaresten, maar van een sterke 
dominantie van rendier (Audouze & Enloe 1991). De gegevens, onder andere afkom-
stig uit Pincevent en Verberie in het dal van respectievelijk de Seine en Oise, wijzen op 
gespecialiseerde jacht op rendier in het najaar. Blijkbaar werd in opeenvolgende jaren 
naar dezelfde plek teruggekeerd om kuddes rendieren tijdens hun jaarlijkse migraties te 
onderscheppen. De kampementen te Pincevent (Leroi-Gourhan & Brézillon 1966, 1972) 
worden gedateerd in het vroege Dryas-stadiaal (circa 12.000-11.800 BP), in een fase dat 
het klimaat verslechterde en er mogelijk sprake was van een teruggang in de diversiteit 
aan voedselbronnen.

Hoewel de Nederlandse vindplaatsen een marginale positie aan de noordwestelijke rand 
van het Magdalénien-verspreidingsgebied innemen, vormen ze geen aparte of geïsoleerde 
groep. Het onderzoek van grondstoffen wijst op een relatie tussen de Magdalénien-bewo-
ning in Zuid-Limburg en die van het Duitse Middenrijngebied, circa 120 kilometer naar het 
zuidoosten. In de nederzettingen van G nnersdorf en Andernach is op grote schaal gebruik 
gemaakt van vuursteen afkomstig uit Zuid-Limburg (Floss 1994). Onder het vondstma-
teriaal van Sweikhuizen (  g. 4, nrs. 5 en 6) en Griendtsveen bevinden zich artefacten 
uit zoetwaterkwartsiet, dat vermoedelijk uit het Duitse Rijngebied is meegenomen. Een 
verklaring hiervoor is dat beide gebieden deel uit hebben gemaakt van het jaarlijkse ter-
ritorium van dezelfde groepen mensen. Deze groepen leefden gedurende bepaalde seizoe-
nen van het jaar in het Middenrijngebied,[3] maar ook de Belgische Ardennen behoort tot 

De Noordwest-
Europeese context

Voedselvoorziening en 
nederzettingssysteem

[2] Deze vulkaan kwam circa 11.065 jaren geleden in de 
Zuid-Eifel tot uitbarsting (Baales et al. 1998), met als 
gevolg dat het Neuwieder Bekken met een dik pakket vul-
kanische as werd bedekt.

[3] Straus & Otte (1998, 264) veronderstellen dat de 
openluchtkampementen in het Belgisch-Nederlands l ss-

gebied vooral in de zomer werden bewoond. In de winter 
zouden Magdalénien-groepen, evenals belangrijk jacht-
wild, beschutting hebben gezocht in de diep ingesneden 
dalen van de Belgische Ardennen. In deze koude maanden 
van het jaar werd in grotten gewoond.
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de mogelijkheden. In andere perioden van het jaar werden voedsel- en grondstofbronnen 
in meer noordelijke gebieden geëxploiteerd, waaronder het Nederlands-Belgisch l ssge-
bied (Rensink 1993, 1999). Daarbij kan worden gedacht aan een tijdelijke, seizoensge-
bonden teruggang in het aanbod van voedselbronnen in het Middenrijngebied. Maar ook 
andere verklaringen zijn mogelijk. Zo kunnen vanuit de grotten in de Belgische Ardennen 
logistieke expedities naar de rijke vuursteenbronnen van Zuid-Limburg en aangrenzende 
gebieden (Haspengouw) hebben plaatsgevonden (Straus & Otte, 1998). Als laatste moge-
lijkheid willen we verkenningstochten van kleine groepjes jagers noemen, die vanuit hun 
nederzettingen in het Middenrijngebied of de Belgische Ardennen meer noordelijk gelegen, 
nog onbewoonde gebieden hebben verkend.

Voor een relatief kort verblijf van Magdalénien-groepen in het noordelijk l ssgebied 
pleit de kleine omvang van de vindplaatsen en het ontbreken van grote woon- of haard-
structuren of kunstuitingen . Op basis van verschillen in werktuiginventaris kan worden 
gedacht aan verschillende typen special-task-camps (J ris et al. 1993), waar kleine fami-
lies of groepjes jagers, vissers en verzamelaars kortstondig activiteiten uitvoerden.[4] In 
G nnersdorf en Andernach, maar ook in Chaleux en andere Belgische grotvindplaatsen 
zijn overblijfselen van grote structuren en kunstuitingen  wel aanwezig. Een mogelijk-
heid is dat laatstgenoemde vindplaatsen aggregatiesites  representeren, dat wil zeggen 
locaties waar groepen gedurende bepaalde perioden van het jaar samenleefden (Rensink 
1993).[5] Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het om de herhaaldelijke bewoning 
door één en dezelfde groep mensen gaat (Arts & Deeben 1987a, 46-47). Aanwijzingen 
hiervoor zijn de aanwezigheid in G nnersdorf en Andernach van resten van dieren die in 
verschillende seizoenen (zomer en winter) zijn gejaagd en een chronologisch onderscheid 
in het grondstofgebruik (Street 1998). De aanwezigheid van omvangrijke woonstructu-
ren, kookkuilen en stenen vloertjes duidt op een duidelijke investering in energie. Een 
dergelijke investering wijst op een regelmatige terugkeer naar dezelfde plaats, waarbij de 
genoemde faciliteiten telkens opnieuw konden worden gebruikt.

Over de bewoning van Zuid-Nederland na het Magdalénien en voorafgaande aan de Feder-
messer-traditie is weinig bekend. Ook in het aangrenzende Rijnland (Street 1998) en 
België (De Bie & Vermeersch 1998) ontbreken goed gedocumenteerde vindplaatsen die 
met een eventuele tussentijdse bewoning verband houden. Het aantal vindplaatsen is 
schaars, er zijn nauwelijks vindplaatsen absoluut gedateerd en er is een uitgebreide dis-
cussie over de culturele toewijzing van de vindplaatsen. Centraal in de discussie staat 
het begrip Creswell-traditie. De Creswell-traditie of Creswellian (Garrod 1926) is vooral 
bekend van vindplaatsen in grotten in Engeland, waarvan Kent s Cavern en Gough s Cave 
beroemde voorbeelden zijn. Cheddar-spitsen, Creswell-spitsen, klingschrabbers, stekers 
op afknotting, boren en becs zijn belangrijke werktuigtypen in de inventarissen van deze 
vindplaatsen (Campbell 1977; Jacobi 1991; Barton 1999). De dateringen lopen uiteen van 
12.940 BP tot 11.820 BP (Barton 1999). Deze reikwijdte in dateringen plaatst de Cres-
well-bewoning in Engeland in het B lling-interstadiaal, in het Vroege Dryas-stadiaal en 
mogelijk ook in een vroege fase van het Aller d-interstadiaal. Op het Noordwest-Europese 
continent is een bekende vindplaats met Creswell-spitsen Presle in België (Dewez 1987; 
Léotard & Otte 1988).

Voor de Nederlandse vindplaatsen, inclusief Zeijen in Noord-Nederland (Stapert & 
Johansen 2001), ontbreken absolute dateringen.[6] Om deze reden bestaat vooralsnog 
geen duidelijkheid over de ouderdom en eventuele relaties met de Hamburg-traditie, het 
Magdalénien of de Federmesser-traditie. Als we uitgaan van een Creswell-bewoning in 
Zuid-Nederland, lijkt deze in tijd het Magdalénien op te volgen, mogelijk na een bewo-
ningshiaat van enkele honderden jaren. Voor een relatie met het Magdalénien pleit de 
toepassing van en éperon-techniek voor de vervaardiging van klingen in Engelse grot-
vindplaatsen. De introductie van vuurstenen spitsen in het Laat-Paleolithicum van Zuid-
Nederland kan mogelijk worden beschouwd als een technologische aanpassing aan de 
veranderende klimatologische omstandigheden rond de overgang van het Vroege Dryas-
stadiaal naar het Aller d-interstadiaal. Een andere optie is dat, ten gevolge van de koude 
en droogte van het Vroege Dryas-stadiaal, groepen jagers, vissers en verzamelaars van 

INTERMEDIAIR: DE 
CRESWELL-TRADITIE?

[4] Op basis van het hoge aandeel van massieve stekers 
en boorachtige werktuigen (bijna 50% van de gemodi-
 ceerde artefacten) wordt voor Beeck bijvoorbeeld een 
specialisatie in geweibewerking aannemelijk geacht (J ris 
et al. 1993).

[5] Dergelijke kampementen waren een algemeen ver-
schijnsel bij jagers, vissers en verzamelaar samenlevin-

gen, zoals blijkt uit beschrijvingen en beeldmateriaal van 
etnografen en antropologen uit de 18e, 19e en 20e eeuw.

[6] Voor een overzicht van de globale dateringen op grond 
van de dekzandstratigra  e zie Lanting & Van der Plicht 
1995/1996, 99-100.
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de Hamburg-traditie naar meer zuidelijke gebieden trokken. Het voorkomen van kerfspit-
sen, steelspitsen, Cheddar- en Creswell-spitsen in enkele vindplaatsen uit de late fase van 
het Magdalénien (Marsangy, Cepoy) in het Bekken van Parijs zou hiervoor een aanwijzing 
kunnen zijn.

De opvatting van het bestaan van een Creswell-traditie in Zuid-Nederland en België 
wordt niet door iedereen gedeeld (Paddayya 1971; Arts 1988; De Bie & Vermeersch 1998). 
Verscheidene auteurs wijzen op het voorkomen van vaak kleine aantallen Creswell-spitsen 
in Federmesser-context, zodat er geen reden is om van een aparte culturele traditie te 
spreken. 

In Zuid-Nederland wordt een klein aantal vindplaatsen aan de Creswell-traditie toege-
schreven. Hiervan zijn de vindplaatsen Op de Hees  bij Tienray (Stapert 1979) en Neer 
II-A in het Leudal (Wouters 1982) gepubliceerd. Een juiste beoordeling van de gegevens 
wordt bemoeilijkt door de mogelijkheid van meerfasige bewoning van vindplaatsen zoals 
Neer II-A, maar ook van vondstrijke Federmesser-vindplaatsen, waaronder Usselo (Stapert 
& Veenstra 1988). Herhaaldelijk gebruik van deze locaties gedurende een tijdspanne van 
vele eeuwen kan hebben geleid tot vermenging van vroege  Creswell-artefacten, waaron-
der Creswell- en Cheddar-spitsen, met jongere Federmesser-artefacten. Het toeschrijven 
van vindplaatsen aan de Creswell-traditie lijkt dan ook alleen dan zinvol voor vindplaatsen, 
waarvan (bij voorkeur door middel van opgraving) kan worden aangetoond dat ze slechts 
een eenmalige bewoning hebben gekend. Van deze vindplaatsen rekent Stapert (1985) 
de locaties met meer dan 50% Cheddar- en/of Creswell-spitsen onder de geclassi  ceerde 
spitsen tot de Creswell-traditie in de strikte betekenis van het begrip. Als we deze voor-
waarde toepassen op de Zuid-Nederlandse vindplaatsen, blijkt dat geen enkele vindplaats 
met zekerheid aan de Creswell-traditie kan worden toegeschreven. Van de vindplaats 
Neer II-A zijn duizenden artefacten aan de oppervlakte verzameld, die op een langdurig 
en herhaaldelijk gebruik van een dekzandrug nabij de Zelsterbeek wijzen (Wouters 1982). 
De kans op vermenging van artefacten uit verscheidene perioden of culturele tradities is 
hier groot. De publicatie over de vindplaats Op de Hees  bij Tienray baseert zich op een 
beduidend kleiner aantal (N=189) artefacten (Stapert 1979). Dit aantal zou kunnen wijzen 
op een kortstondig en eenmalig gebruikte locatie, maar zekerheid hieromtrent kan feitelijk 
alleen door opgraving worden verkregen. Bovendien bedraagt het aantal spitsen en spits-
fragmenten slechts vijf, waaronder een atypisch exemplaar van een Cheddar-spits en twee 
fragmenten van Creswell-spitsen.
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Figuur 6  Usselo-bodem (tussen 60 en 80 
cm) in de gemeente Geldrop ter hoogte 
van de site Geldrop/Aalsterhut/1985 (foto 
P. Dijkstra).
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Het begrip Federmesser-Gruppen werd in de jaren 1930 geïntroduceerd door de Duitse 
archeoloog Hermann Schwabedissen. In 1954 verscheen van zijn hand een voor die tijd 
omvattend standaardwerk over de Federmesser-Gruppen in de Noordwest Europese Laag-
vlakte (Schwabedissen 1954). Tot de Federmesser-Gruppen rekende Schwabedissen alle 
vindplaatsen in Noordwest-Europa waarin spitsen met een gebogen steil geretoucheerde 
rand ( Tjongerspitsen ), Gravettespitsen en steil geretoucheerde klingen voorkomen (  g. 
7). Binnen de Federmesser-Gruppen onderscheidde hij op grond van de kenmerken van 
de stenen artefacten drie groepen: de Tjonger-groep, de Wehlener-groep en de Risse-
ner groep. De Tjonger-groep was al eerder, in 1947, gede  nieerd door de archeoloog 
A. Bohmers (Bohmers 1947), Schwabedissen beschouwde de Tjonger-groep als een 
regionale variant die voornamelijk in Noord-België en Nederland voorkomt. Door later 
onderzoek is Schwabedissens driedeling verworpen (Houtsma et al. 1996; Ikinger 1997; 
Paddayya 1971) en wordt het gebruik van het begrip Tjonger-groep of -cultuur afgeraden 
(De Bie & Vermeersch 1998). Het begrip Federmesser-groep, -cultuur of -traditie, met als 
onderscheidend bestanddeel de bovengenoemde steil geretoucheerde spitsen en klingen, 
is inmiddels gemeengoed geworden in de studie van het Laat-Paleolithicum. Door nieuwe 
vondsten is het verspreidingsgebied van de Federmesser-traditie sinds 1954 aanzienlijk 
vergroot. Tegenwoordig strekt het zich uit van het zuiden en midden van Groot Brittannië 
in het westen, in het noorden tot in delen van Denemarken, en in het oosten tot aan de 
Oekraïne. In het zuiden ligt de grens in Noord-Frankrijk en langs de Alpen.

In de tijd dat Schwabedissen zijn overzicht schreef, waren er nog nauwelijks absolute 
dateringen voorhanden. De typologische vergelijking was de belangrijkste methode, op 
grond daarvan veronderstelde hij dat de Federmesser-bewoning in het einde van het laat-
Paleolithicum gedateerd moest worden. Ondertussen is door de toepassing van de 14C-
methode en het stratigra  sche onderzoek meer bekend geworden over de ouderdom van 
de Federmesser-traditie. De oudste dateringen van de Federmesser-bewoning uit het aan 
Zuid-Nederland grenzende gebied zijn afkomstig uit het Rijnland. De vindplaats Ander-
nach-Martinsberg dateert van omstreeks 12.000 BP (Street et al. 1994, 7). De oudste 
Federmesser-sporen in Zuid-Nederland zijn rond 11.500 BP te plaatsen; het gaat onder 
andere om de vindplaatsen Westelbeers en Milheeze.[7] De oudste betrouwbare 14C-date-
ring uit België is afkomstig uit Rekem. Hars dat aan een steil geretoucheerde spits kleefde, 
is gedateerd op 11.350  150 BP (De Bie & Caspar 2000, 20). 

De einddatum van de Federmesser-traditie vormt nog een probleem, omdat veel van de 
absolute dateringen zijn gebaseerd op het 14C-gehalte van houtskool. Vooral op vindplaat-
sen die later nauwelijks of niet zijn afgedekt, kan houtskool van latere (bijv. mesolithische) 
activiteiten in oudere sedimenten belanden (Housley 1991, 27). Hierbij speelt de omwer-
king van de dekzandbodem door planten en bodemdieren (bioturbatie) een belangrijke rol. 
Veel van de 14C-gedateerde houtskool is afkomstig uit oudere, slecht gedocumenteerde 
opgravingen, waardoor de associatie met de Federmesser-artefacten vaak niet meer te 
achterhalen is. Hierdoor zijn er voor de Federmesser-vindplaatsen dateringen beschikbaar 
die uitkomen in het Preboreaal en zelfs nog later (voor een overzicht zie Lanting & Mook 
1977; Lanting & Van der Plicht 1995/1996). Een groot aantal van de gedateerde Zuid-
Nederlandse Federmesser-vindplaatsen kan geplaatst worden in het Aller d-interstadiaal, 
een periode met relatief goede milieuomstandigheden tussen 11.800 en 10.800 BP. Maar 
ook dan is de gelijktijdigheid van de houtskool en de artefacten problematisch. Dit geldt 
vooral voor de vindplaatsen die uit de latere fase van het Aller d-interstadiaal dateren. 
In die periode is er een podzolbodem gevormd. Deze bodem bestaat aan de bovenkant 
(A-horizont) uit een laagje houtskool, een witgrijze uitgespoelde E-horizont met daaron-
der een lichtbruine inspoelings(B-)horizont (  g. 6). Het laagje houtskool is mogelijk het 
gevolg van herhaalde bosbranden tijdens het Aller d-interstadiaal en het begin van het 
Late Dryas-stadiaal. De regelmatig terugkerende bosbranden komen ook tot uiting in de 
spreiding van 14C-getallen voor het laagje houtskool (Lanting & Van der Plicht 1995/1996, 
75). Een aantal van die branden zou veroorzaakt kunnen zijn door uitbarstingen van de 
Laacher See vulkaan in het Duitse Eifelgebied omstreeks 11.065  20 BP (Baales et al. 
1998).[8] Deze bodem met houtskool (Laag van Usselo) wordt in Zuid-Nederland vaak aan-

DE FEDERMESSER-
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Onderzoeksgeschiedenis 
en verspreidingsgebied

Datering

[7] Een ongepubliceerde datering van gecremeerd bot uit 
de site Westelbeers-Zuidwest komt uit op 11.510  60 BP 
(GrA-20207). Zie voor het siterapport over Westelbeers-
Zuidwest: Snijders 2000. In Milheeze werden de vondsten 
onder een laag gyttja aangetroffen die gedateerd is op 
11.455  35 BP (GrN-16509). De datering geldt dus als 
een terminus ante quem. (Deeben & Bos 1989; Lanting & 
Van der Plicht 1995/1996, 106).

[8] Bij deze uitbarsting stroomde er 6 km3 magma uit de 
vulkaan. Het merendeel van de Laacher See Tephra (LST) 
werd ten oosten van de vulkaan in het Neuwieder Bekken 
afgezet en dekt een groot aantal Federmesser en oudere 
vindplaatsen af (Schmincke, Park & Harms 1999).
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getroffen in relatie tot Federmesser-nederzettingen. Hierdoor is het vaak onduidelijk of de 
houtskool een natuurlijke oorsprong heeft of het gevolg is van menselijke activiteiten. De 
Bie & Vermeersch (1998, 36) veronderstellen dat het einde van de Federmesser-traditie 
samenvalt met het einde van het Aller d-interstadiaal. Er zijn echter aanwijzingen, zoals 
(de typologisch jonge) Malaurie spitsen en de aanwezigheid van steil geretoucheerde ele-
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Figuur 7Figuur 7Figuur 7  Federmesser-artefacten uit Federmesser-artefacten uit -artefacten uit Federmesser
de site Milheeze-Hutseberg (tekening P. de site Milheeze-Hutseberg (tekening P. de site Milheeze-Hutseberg (tekening P. 
Dijkstra).Dijkstra).Dijkstra).
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menten in Ahrensburg-cultuur,[9] dat de Federmesser-traditie in Zuid-Nederland ook in het 
late Dryas-stadiaal heeft voortbestaan, hoewel dat momenteel nog niet onderbouwd kan 
worden door 14C-dateringen.[10]

In Zuid-Nederland zijn zo n 150 Federmesser-vindplaatsen bekend, waarvan er in de loop 
van tijd circa 30, vaak slechts gedeeltelijk, zijn opgegraven. De vindplaatsen geven een 
goed inzicht in de gebruikte gesteentesoorten en (vuur)stenen artefacten.

Het grootste deel van de gebruikte vuursteen is afkomstig uit de bedding en aangren-
zende terrassen van de Maas en in het dekzandgebied uit oudere Maasafzettingen. Ver-
moedelijk werd de vuursteen aan de oppervlakte verzameld en op plaatsen waar beken en 
rivieren zich in de onderliggende grindrijke afzettingen insneden. In het Zuid-Limburgse 
Waubach is een Federmesser-vindplaats gevonden, waar de samenstelling van de stenen 
artefacten er op duidt dat ter plaatse vuurstenen knollen zijn gedolven en bewerkt (Arts 
1984). Een vuursteensoort die met een zekere regelmaat in Federmesser-vindplaatsen 
wordt aangetroffen, is een homogene,  jnkorrelige zwarte vuursteen van een goede kwa-
liteit. De herkomst van deze vuursteen wordt vaak gezocht in Obourg, juist ten noord-
oosten van Bergen in het Belgische Henegouwen (Hubert 1980) op een afstand van meer 
dan 130 km van Zuid-Nederland.[11] Het gebruik van dit vuursteen varieert sterk, van een 
paar procent tot meer dan 98% in de Federmesser-vindplaats Geldrop 3-4 (Deeben 1999, 
8). Volgens Floss bedraagt de gemiddelde afstand waarover grondstoffen door Feder-
messer-jagers, -vissers en -verzamelaars zijn vervoerd 122,5 km. De grootste afstand 
is vastgesteld voor Poolse chocoladekleurige vuursteen, deze bedraagt 225 km (Floss 
1994, 368).[12] De gemiddelde afstand komt overeen met schattingen over de verspreiding 
van vuursteen door Street voor het Rijnland en Arts voor Waubach die beiden uitkomen 
op circa 100 km (Street 1998, Arts 1984). De afstand van verspreiding van de eerder 
genoemde Obourg-vuursteen komt overeen met die van de Poolse vuursteen. Hierop duidt 
een Federmesser-vindplaats met Obourg-vuursteen in het dal van de Niers bij het Duitse 
Goch. De vindplaats ligt op een afstand van circa 220 km van Obourg (Heinen et al. 1996, 
113). Mogelijk wijst het voorkomen van de zgn. Maas-vuursteen en Obourg-vuursteen op 
twee verschillende mechanismen in het verkrijgen van vuursteen. De Maas-vuursteen en 
andere gesteentesoorten uit Maasafzettingen zijn waarschijnlijk verzameld tijdens regu-
liere jachtexpedities. De Obourg-vuursteen werd mogelijk verkregen door de uitwisseling 
tussen Federmesser-groepen.

De karakteristieke gemodi  ceerde artefacten van de Federmesser-traditie zijn steil 
geretoucheerde spitsen, waarvan vooral Tjongerspitsen en Gravettespitsen veelvuldig 
voorkomen en in mindere mate Creswell, Cheddar, Azilien en Kremserspitsen (  g. 7, nrs. 
1-5). Andere veelvoorkomende categorieën gemodi  ceerde artefacten zijn stekers (  g. 
7, nrs. 12-16) (veelal korte) schrabbers (  g. 7, nrs. 19-22), steil geretoucheerde klingen 
(  g. 7. nrs.7-8), afgeknotte klingen (  g. 7, nr. 9), boren (  g. 7, nr. 10) combinatiewerk-
tuigen en geretoucheerde klingen en afslagen.

Oker komt op vrij veel Federmesser-vindplaatsen voor, zowel in ruwe, onbewerkte 
vorm als met slijpvlakken. In enkele vindplaatsen zijn ook fragmenten met een doorboring 
aangetroffen.

Slijpstenen zijn vaak vervaardigd van zandsteen. Fragmenten van grofkorrelige zand-
steen met een groef worden geïnterpreteerd als pijlschachtslijpers (  g. 7, nr. 17). 

Als klopstenen zijn vaak kwartsieten en zandstenen gebruikt. Voor retouchoirs zijn 
dezelfde gesteentesoorten gebruikt, maar ook platte en veelal ovale stenen van lydiet. Een 
opmerkelijk verschijnsel is dat op verschillende Federmesser-vindplaatsen ovale tot ronde 
kwartskiezels voorkomen, die in grootte variëren van circa 3 tot 5 cm. In vindplaatsen als 
Nederweert-De Banen (Beerenhout et al. 1988/1989) en Milheeze-Hutseberg (Deeben 
1993) gaat het om meer dan honderd exemplaren waarvan er een aantal rood verkleurd 
zijn. De roodkleuring duidt mogelijk op het gebruik van deze kwartskiezels in vuur. Expe-
rimenten met kwarts in vuurhaarden laten zien dat dit gesteente gemakkelijk verwarmd 
kan worden en goed bestand is tegen herhaalde verwarming en afkoeling met een relatief 

ringen bekend geworden die wijzen op de aanwezigheid 
van de Federmesser-traditie in het Late Dryas-stadiaal 
(Deeben et al. in druk).

[11] Wouters (1984, 74) noemt als mogelijke plaats van 
herkomst de toenmalige droogstaande Noordzeevlakte. De 
afstand tot die vlakte is voor het oostelijke gedeelte van 
Zuid-Nederland vergelijkbaar met de afstand tot Obourg.

[12] Het chocoladekleurig vuursteen is voor zover bekend 
nog nooit in Zuid-Nederlandse Federmesser-vindplaatsen 
aangetroffen.

[9] Malaurie-spitsen zijn spitsen met een min of meer steil 
geretoucheerde rug en retouche aan de basis. Dit type 
spits is bekend uit een aantal Zuid-Nederlandse Feder-
messer-vindplaatsen (voor een voorlopig overzicht zie 
Machiels 1994). Ook uit de Rijnlandse vindplaats Bad Brie-
sig zijn Malaurie spitsen bekend. De vindplaats dateert 
van na de uitbraak van de Laacher See vulkaan (Baales 
2003). De 14C-dateringen komen uit in de laatste fase van 
het Aller d-interstadiaal en in het Late Dryas-stadiaal 
(Baales & J ris 2002).

[10] Uit het Overijsselse Wierden zijn onlangs 14C-date-

Grondstoffen en stenen 
artefacten
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geringe kans op breuk (Batchelor 1979; Dittmann 1990). De verwarmde kiezels worden 
uit het vuur gehaald en in een huiden zak of dierenmaag die gevuld is met vloeistof 
(bijv. water) gedompeld waardoor die verwarmd wordt. Dit wordt herhaald tot de vloei-
stof de gewenste temperatuur heeft bereikt. Vanwege de geschiktheid om vloeistoffen 
te verwarmen, worden deze stenen ook kookstenen genoemd (Batchelor 1979; Ditmann 
1990). Gelijkvormige exemplaren, maar dan van gerolde vuursteen (zgn. Maaseieren) zijn 
bekend uit de vindplaats Westelbeers-Kapeldijk (Arts & Deeben 1976). 

Lijngraveringen komen voor in de cortex van vuurstenen artefacten (Wouters 1991) en 
op de grijszwarte steensoort lydiet. De graveringen zijn over het algemeen non-  guratief 
en geometrisch, zoals ruitvormige patronen en zigzaglijnen (  g. 8). Van een gravering in 
een retouchoir uit het Limburgse Linne wordt verondersteld dat het gaat om de afbeelding 
van een tent (Verhart et al. 1998). 

De Zuid-Nederlandse Federmesser-vindplaatsen kunnen in navolging van Stapert (1985) 
onderverdeeld worden in vijf typen, met als onderscheidend criterium de aard van de 
artefacten die groter zijn dan 15 mm. Het eerste type zijn locaties met één geïsoleerde 
vondst, zoals een spits, die bijvoorbeeld bij de jacht verloren kan zijn gegaan. Het tweede 
type zijn locaties waar steenmateriaal is gewonnen en voorbewerkt of uitsluitend is voor-
bewerkt. Tot dit type behoort de eerder genoemde vindplaats te Waubach (Arts 1984) 
en de vindplaats Mook-Eurobloem, waar knollen zijn getest op kwaliteit en een enkele is 
gebruikt voor de productie van klingen (  g. 9). Kenmerkend voor deze vindplaatsen is een 
hoog percentage afval en weinig gemodi  ceerde artefacten. 

Het derde type omvat kleine vindplaatsen met minder dan 1.500 artefacten, waarin 
een bepaald type werktuig overheerst. Voorbeelden hiervan zijn de vindplaatsen Geldrop 
3-4 waar schrabbers domineren (Deeben 1999) en Blerick/Koelbroek/1989-1 met een 
dominantie van stekers (Deeben 1992). Dergelijke nederzettingen zijn mogelijk ingericht 
voor speciale activiteiten, zoals het slachten van prooidieren en het bewerken van bot 
of gewei. Als vierde onderscheidt Stapert middelgrote vindplaatsen met 1.500 tot 5.000 
artefacten, waarin het merendeel van de werktuigklassen in ongeveer dezelfde verhou-
dingen vertegenwoordigd is. Dergelijke vindplaatsen worden gezien als residentiële of 
basisnederzettingen, bewoond door één of enkele families van circa 5 tot 20 personen. 
Voorbeelden zijn de vindplaatsen van Bakel-De Rips (Heesters & Wouters 1970), Westel-
beers-Kapeldijk (Arts & Deeben 1976) en Westelbeers-ZW (Snijders 2000). Het vijfde 
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Figuur 8  Lijngraveringen uit Brabant en 
Limburg: nrs. 1-2, 5-6 en 11 Budel II, nr. 
3 Oostelbeers, nrs. 4,7 en 8 Nederweert-
De Banen, nrs. 9 en 10 Deurnese Peel 
(naar: Wouters 1991,  g. 6).
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type zijn grote tot zeer grote vindplaatsen, die respectievelijk meer dan 5.000 en 20.000 
artefacten bevatten. Dit laatste type is vooral als oppervlaktevindplaats bekend. Tot op 
heden is er in Zuid-Nederland maar één terrein van deze omvang, zij het slechts gedeelte-
lijk, opgegraven. Het gaat om de vindplaats Milheeze-Hutseberg, die een oppervlakte van 
enkele duizenden m2 beslaat (Arts 1988). Oppervlaktevindplaatsen met de omvang van 
enkele hectaren en tienduizenden vondsten zijn onder andere bekend uit Nederweert-De 
Banen en Oirschot-Oostelbeers (Arts & Deeben 1978). De verspreiding van de vondsten 
binnen de grote en zeer grote vindplaatsen is echter niet gelijkmatig. Veelal zijn er duide-
lijk concentraties aan te wijzen. 

In de literatuur zijn er twee interpretaties ten aanzien van dergelijke omvangrijke 
vindplaatsen. De Bie & Caspar (2000, zie ook Arts 1988) veronderstellen op grond van 
een voorbeeldige analyse van de Belgische vindplaats Rekem, waar op een oppervlakte 
van 1,7 ha. in circa 16 concentraties meer dan 25.000 stenen artefacten werden opgegra-
ven, een eenmalig bewoonde nederzetting. De verschillende concentraties weerspiegelen 
wooneenheden, plaatsen waar men werktuigen vervaardigde, locaties van vuursteen-
bewerking en plekken waar afval gedumpt werd. De Bie & Caspar (2000) baseren het 
argument van gelijktijdigheid voornamelijk op re ts van stenen artefacten tussen de 
verschillende concentraties. Een andere interpretatie van de omvangrijke vindplaatsen 
(Stapert 1985; Deeben 1988) is dat het gaat om een herhaalde bewoning. Het zou dan 
gaan om een favoriete plek waar een familie regelmatig terugkeerde, maar die ook met 
enige regelmaat door enkele leden van een familie (bijv. een taakgroep) bezocht werd. 
De omvangrijke vindplaatsen zouden dan een opeenstapeling  of palimpsest zijn van resi-
dentiële en taakgerichte nederzettingen. Het idee van hergebruik voor de omvangrijke 
vindplaats Milheeze-Hutseberg wordt ondersteund door een paleobotanisch onderzoek van 
organische afzettingen uit een nabijgelegen (voormalig) meer. De palynologische analyse 

Figuur 9  Kern met passende artefacten 
uit de Federmesser-traditie uit Mook-Federmesser-traditie uit Mook--traditie uit Mook-Federmesser
Eurobloem (tekening P. Dijkstra).
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duidt er op dat in een periode van circa 500 14C-jaren de begroeiing viermaal veranderde 
van een open vegetatie naar een (open) dennenbos (Bos & Jansen 1996). Waarschijnlijk 
werden bij de herbewoning de dennen verwijderd om plaats te creëren voor de nederzet-
ting en voor de winning van bijv. brandhout of constructiehout. Nadat de nederzetting was 
verlaten, kon het bos regenereren tot het moment dat de Federmesser-jagers, -vissers en 
-verzamelaars terugkeerden. 

Sporen van hutten of tenten zijn tot op heden op Zuid-Nederlandse Federmesser-vind-
plaatsen niet teruggevonden.

Federmesser-vindplaatsen komen in geheel Zuid-Nederland voor. De dichtheid aan vind-
plaatsen is vooral groot in het oosten van Noord-Brabant en Midden Limburg. Het aantal 
in het westen van Noord-Brabant, Zeeland en het Zuid-Limburgse l ssgebied is aanzienlijk 
geringer.[13] De Federmesser-vindplaatsen in Zeeland en het westen van Noord-Brabant 
liggen vermoedelijk begraven onder dikke pakketten holocene afzettingen. 

De vindplaatsen komen vooral voor op ruggen en terrasranden met een goed draine-
rende ondergrond van dekzanden in de omgeving van open water, zoals meren en afge-
sneden meanders van de Maas. Bij de locatiekeuze nabij open water lijkt er een voorkeur 
te zijn geweest voor de west- en de noordoever (  g. 10). Waarschijnlijk waren er ook in en 
nabij rivier- en beekdalen nederzettingen die later zijn geërodeerd of afgedekt met sedi-
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[13] In Zeeland gaat het om vindplaatsen te Axel en 
Nieuw-Namen (schriftelijke mededeling Hans Jongepier, 
assistent-provinciaal archeoloog van Zeeland).

Figuur 10  Locatie van Federmesser
vindplaatsen in Oost Brabant en Noord-
Limburg (uit: Deeben 1992).
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menten. Zo n afgedekte Federmesser-vindplaats is in 2001 aangetroffen bij een opgraving 
in oude rivierklei aan de Hoenderweg in Ottersum (gem. Gennep). Nadat deze nederzet-
ting werd verlaten, is deze afgedekt door een pakket rivierklei.

Omdat de afgedekte vindplaatsen slechts zelden bij agrarische activiteiten worden 
aangeploegd, is het waarschijnlijk dat er nog veel meer van deze afgedekte nederzettin-
gen aanwezig zijn. Hierdoor is slechts een gedeelte van het nederzettingssysteem bekend. 
Opmerkelijk is ook dat in het Zuid-Nederlandse Maasgebied omvangrijke vindplaatsen, die 
vergelijkbaar zijn met Rekem, tot op heden ontbreken. Vergelijkbare vindplaatsen komen 
alleen voor in het Brabantse dekzandgebied.

Over de benutte voedselbronnen heeft Zuid-Nederland niet veel informatie te bieden. In 
sommige vindplaatsen is gecremeerd bot aangetroffen, maar door de sterke fragmen-
tatie van het bot kan slechts in uitzonderlijke gevallen de diersoort bepaald worden. In 
de nederzetting Milheeze-Hutseberg zijn resten van een snoek gevonden (Rensink et al. 
1996). Voor een indruk van de bejaagde dieren en vissen zijn we aangewezen op de Fe-
dermesser-nederzettingen in het Duitse Rijnland (Street 1998; Street & Baales 1999). 
Deze laten zien dat de Federmesser-jagers, -vissers en -verzamelaars daar vooral jaagden 
op paard, edelhert, eland, oeros en bever. Ook kleinere herbivoren als ree, gems en steen-
bok werden regelmatig gedood evenals pelsdieren, waaronder das, marter, bruine beer, 
wolf en vos. Tot de vissen behoorden snoek, baars en karperachtigen. Ook zijn uit deze 
periode, evenals uit het Magdalénien, resten van hond of gedomesticeerde wolf gevonden 
(Baales 2002, 216). Afgezien van het paard dat een mobiel kuddedier is, zijn de andere 
diersoorten gebonden aan een bepaald areaal en min of meer gelijkmatig over het land-
schap verspreid. Mogelijk zijn de meeste van de diersoorten die uit het Rijnland bekend 
zijn, ook beschikbaar geweest voor Federmesser-jagers, -vissers en -verzamelaars in 
Zuid-Nederland. Ook hier kon waarschijnlijk in het gevarieerde landschap van rivier- en 
beekdalen en dekzandvlakten met meren op een groot aantal verschillende diersoorten 
worden gejaagd.

Volgens Wilmsen (1973) kan de exploitatie van relatief stabiele en min of meer gelijk-
matig verspreide voedselbronnen het meest optimaal geschieden door kleine groepen 
jagers. De groepjes jagers zijn afkomstig uit één of meer families. Dit resulteert in twee 
typen nederzettingen: residentiële nederzettingen bewoond door één of twee families en 
nederzettingen voor speci  eke activiteiten gebruikt door een taakgroep. Nederzettingen 
met speci  eke activiteiten spelen veelal een rol in het onderhoud en bevoorrading van de 
bewoners van de residentiële nederzetting (Binford 1982). Het kan hierbij gaan om de 
benutting van voedselbronnen en het verzamelen van (vuur)steenmateriaal, maar ook 
om de inspectie van gebieden op de aanwezigheid van voedselbronnen, informatie die 
van belang is voor een toekomstige verplaatsing van de residentiële nederzetting. Dit 
hypothetische nederzettingssysteem sluit goed aan bij de archeologisch bekende kleine 
en middelgrote vindplaatsen. Problematisch is de interpretatie van de eerder genoemde 
zeer grote vindplaatsen. In afwachting van verder onderzoek, nemen we voorlopig aan 
dat deze vindplaatsen het gevolg zijn van herhaalde occupaties. Deze plekken in het land-
schap voldeden door de tijd heen aan de woonwensen. Bovendien was men door eerdere 
bezoeken goed op de hoogte van de omgeving en de aanwezigheid van (voedsel)bronnen. 
Deze nederzettingen hebben mogelijk ook gediend als knooppunten in de uitwisseling van 
informatie, mensen (bijv. huwelijkspartners) en materialen (Deeben 1988, 370).

De herkenning van en de kennisvorming over de Ahrensburg-cultuur speelt zich in de jaren 
1920 en 1930 af in Sleeswijk-Holstein. In de jaren 1920 introduceerde de Duitse archeo-
loog Gustav Schwantes het begrip Ahrensburg Zivilisation voor vindplaatsen waar kleine 
steelspitsen voorkomen (Schwantes 1927, 1928). Een  inke stap vooruit in de kennis 
over de Ahrensburg-cultuur is te danken aan het onderzoek van Alfred Rust in de jaren 
1934-1936 in het Ahrensburger Tunneldal te Stellmoor (Duitsland) (Rust 1943). Dankzij 
de goede conserveringsomstandigheden in het tunneldal zijn vele organische voorwerpen 
bewaard gebleven, zoals circa 1.300 geweistangen van rendieren, circa 15.000 botten, 
enkele honderden werktuigen van bot en gewei, duizenden geweifragmenten en 100 pijlen 
(Rust 1943, 164). De toename in kennis was niet alleen het gevolg van de opzienbarende 
vondsten, maar vooral door een voor die tijd opmerkelijke multidisciplinaire aanpak van 
het onderzoek, waarin niet alleen de geologie van de vindplaats maar ook de paleobotani-
sche en archeozo logische resten betrokken werden. Dankzij deze aanpak kon de Ahrens-
burg-cultuur geplaatst worden in de laatste koude fase (late Dryas-stadiaal) van de meest 
recente ijstijd (Weichselien). Rendieren speelden een belangrijke rol in het dieet van de 
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Ahrensburg-jagers, -vissers en -verzamelaars. Bij de jacht werd gebruik gemaakt van pijl 
en boog. Verder kwam men veel te weten over organische artefacten en de wijze waarop 
deze vervaardigd waren.

In de jaren 1950 en het begin van de jaren 1960 inventariseerde Wolfgang Taute de 
Ahrensburg-vindplaatsen als onderdeel van een omvangrijke studie naar de Stielspitzen-
Gruppen in het noorden van Midden Europa (Taute 1968). Op zijn verspreidingskaart van 
de Ahrensburg spitsen (Taute 1968, kaart 4) staat een opmerkelijke concentratie vind-
plaatsen ten westen van de Rijn en dan vooral in Zuid-Nederland. De Zuid-Nederlandse 
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Figuur 11  Ahrensburg artefacten uit Gel-
drop uit Geldrop 3-1 (uit: Deeben 1995).
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vindplaatsen zijn onderdeel van een verspreidingsgebied waarvan de grens in het westen 
door Nederland en Midden-België loopt en in het noorden door het zuiden van Denemar-
ken. In het oosten vormt de westgrens van Polen en in het zuiden de 200 m hoogtelijn de 
begrenzing van het verspreidingsgebied.

De beschikbare 14C-dateringen voor de Ahrensburg-cultuur in Zuid-Nederland liggen 
tussen 10.610  100 BP (Geldrop/Mie Peels/1985-2) en 9.770  60 BP (Geldrop 3-2 Oost) 
(Deeben et al. 2000/2001, 18). Dateringen met een vergelijkbare ouderdom (10.800-
10.320 BP) zijn ook bekend uit de grot van Remouchamps in de Belgische Ardennen 
(Charles 1993, 1994; Dewez 1974), het Duitse Kartstein (10.220-9.530 BP) (Baales et 
al. 2002) en Bedburg-K nigshoven (10.670-9.600 BP) (Street 1991; Street et al. 1994). 
Dit betekent dat de bewoning plaatsvond in het Late Dryas-stadiaal en het begin van het 
Preboreaal.

Als gidsartefact voor de Ahrensburg-cultuur is lange tijd de steelspits beschouwd (  g. 11 
nr. 1-6). In Zuid-Nederland varieert de lengte van dit spitstype van 19 tot 59 mm met een 
gemiddelde lengte van 30,7 mm.[14] Daarnaast komen er steil geretoucheerde spitsen (  g. 
11 nrs. 7 en 8) en microlithische spitsen (  g. 11 nrs. 9-12,  g. 14, nrs. 1-25) voor. Bij 
de microlithische spitsen gaat het vooral om b-spitsen, maar ook om a-spitsen, trapezia, 
rhombische trapezia en driehoeken. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de microlieten 
al volgens de kerfsnedetechniek of microburijntechniek vervaardigd werden. Het aandeel 
spitsen bedraagt vaak 25 tot 50% van de gemodi  ceerde artefacten. Verder komen afge-
knotte klingen, schrabbers, stekers, gekerfde artefacten, diverse geretoucheerde klingen 
en afslagen en - in mindere mate - steil geretoucheerde klingen en boren voor. 

Als klopsteen en retouchoir zijn vaak kwartsieten en zandstenen gebruikt, voor het 
retoucheren van artefacten ook vaak ovale en langwerpige stenen van lydiet. Ook kennen 
we slijpstenen van  jnkorrelige en grofkorrelige zandsteen, waarvan sommige met groeven 
(  g. 12) die mogelijk dienden voor het slijpen van pijlschachten en benen spitsen (Arts & 
Deeben 1981). Oker komt zowel als ruwe onbewerkte brokken als met slijp- of wrijfsporen 
voor, maar ook in poedervorm. Sporen van oker worden ook aangetroffen op stenen arte-
facten. Het is echter niet duidelijk of die sporen te maken hebben met het gebruik van de 
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[14] Deze gegevens zijn gebaseerd op de 87 complete 
steelspitsen uit de sites Vessem-Rouwven, Geldrop 1, Gel-
drop 2 en Geldrop 3-1.

Figuur 12  Stenen van grofkorrelige zand-
steen met groeven (pijlschachtenslijpers) 
uit Geldrop 3-1 (uit: Deeben 1995).
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artefacten op de oker of dat de oker er later op terecht is gekomen. In sommige nederzet-
tingen als Geldrop 1 (Deeben 1994), Geldrop 3-1 (Deeben 1995), Vessem-Rouwven (Arts 
& Deeben 1981) en Mook (Van Noort & Wouters 1987) zijn doorboorde steentjes van lydiet 
(  g 13, nrs. 1 en 2) en rode oker (  g 13, nrs. 3 en 4) aangetroffen. Soms zijn die versierd 
met lijngraveringen (  g. 13, nr. 2). Graveringen in de cortex van vuurstenen artefacten 
zijn zover bekend nog niet aangetroffen. Graveringen komen wel voor op andere gesteen-
tesoorten. Behalve geometrische motieven (Deeben 1995; Van Noort & Wouters 1987) 
zijn er twee stenen gevonden met graveringen van menselijke  guren. Ze zijn gevonden in 
de nabijheid van de nederzetting Geldrop 3-1 (Bohmers & Wouters 1962) en te Wanssum 
(Verhart & Wansleeben 1990).

De grondstofvoorziening voor de vervaardiging van de stenen artefacten vertoont sterke 
gelijkenissen met die van de Federmesser-traditie. Het merendeel van het gesteente werd 
verzameld op oudere Maasterrassen en de grindrijke beddingen van (verwilderde) rivie-
ren. In enkele Ahrensburg-nederzettingen komt ook Obourg-vuursteen voor, maar dan in 
relatief geringe percentages. Een andere vuursteensoort die regelmatig in Ahrensburg-
nederzettingen wordt aangetroffen, is de zogenaamde Chalcedoon-vuursteen, een gele tot 
witte doorschijnende soort met een  jnkorrelige structuur. Mogelijk is deze vuursteensoort 
afkomstig uit Muffendorf in het Duitse Rijnland op een afstand van circa 150 km (Arts & 
Deeben 1981). De afstand waarover de grondstoffen in deze periode getransporteerd 
werden, bedraagt volgens Floss (1994, 368) gemiddeld 227 km, de maximale afstand 650 
km.[15]

Uit Zuid-Nederland is een veertigtal Ahrensburg-vindplaatsen bekend, waarvan er negen, 
vaak slechts gedeeltelijk, opgegraven zijn. De opgegraven nederzettingen behoren vooral 
tot Stapert s categorie middelgrote nederzettingen (Stapert 1985). Een uitzondering 
hierop vormt de nederzetting Vessem-Rouwven met meer dan 8.000 artefacten (Arts & 
Deeben 1981). Oppervlaktevondsten en vondsten aangetroffen bij graafwerkzaamheden 
(Van Noort & Wouters 1987) doen vermoeden dat er ook kleine vindplaatsen aanwezig 
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[15] Schild (1984, 259) noemt zelfs een afstand van 1000 
km op grond van de aanwezigheid van een steelspits van 
Poolse chocoladekleurige vuursteen in de site Geldrop 

3-1. De determinatie van de vuursteensoort is echter 
onjuist; het gaat hier om de zwartbruine (Obourg) vuur-
steen (Deeben 1995, 29-31).

De vindplaatsen

Figuur 13  Foto’s doorboorde en ver-
sierde steentjes uit Geldrop 3-1, nrs. 1 en 
2 schaal 2:1, nrs. 3 en 4 schaal 3:2 (uit: 
Deeben 1995).
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Figuur 14  Ahrensburg artefacten uit Geldrop 3-2 Oost 
(uit: Deeben 1996).
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zijn. Ze geven echter niet de indruk dat het gaat om nederzettingen die werden inge-
richt voor taakgerichte activiteiten, zoals het verzamelen en bewerken van (vuur)steen of 
een gespecialiseerd gebruik van schrabbers of stekers. De zeer grote vindplaatsen, zoals 
bekend van de Federmesser-traditie, ontbreken tot op heden eveneens. Een opmerkelijk 
verschijnsel is dat in sommige Ahrensburg-vindplaatsen, zoals Geldrop 1 en Geldrop-Mie 
Peels, grondsporen van relatief grote vlekken rode oker voorkomen. In de nederzetting 
Mie Peels zijn dit mogelijk de resten van een windscherm dat was vervaardigd van met 
oker bewerkte huiden. Sporen van hutten of tenten zijn tot op heden niet in Ahrensburg-
vindplaatsen in Zuid-Nederland aangetroffen.

In de verspreiding van Ahrensburg-vindplaatsen zijn in Zuid-Nederland vier concentraties 
van relatief dicht bijeen gelegen vindplaatsen waarneembaar. Twee liggen er in het dek-
zandgebied in de omgeving van Vessem en Geldrop en twee in het Maasgebied. Eén ligt 
er aan de oostkant van de Maas in Echt en omgeving, de andere aan de westkant in de 
omgeving van Kessel en Neer.[16]

Ook Ahrensburg-jagers, -vissers en -verzamelaars hebben voor de vestiging van hun 
nederzettingen een voorkeur gehad voor (dek)zandruggen en terrasranden met een goed 
drainerende, zandige ondergrond in de omgeving van meren en afgesneden meanders. 
Evenals bij de Federmesser-traditie liggen de nederzettingen vooral langs de noordelijke 
en westelijke oever. Tot op heden zijn er nog geen door rivier- of beeksedimenten afge-
dekte Ahrensburg vindplaatsen aangetroffen. Op grond van bot- en geweifragmenten die 
zijn opgebaggerd uit de Maas en die worden toegeschreven aan de Ahrensburg-cultuur 
(Van Noort & Wouters 1987) mogen die wel verwacht worden.

Over de herkomst en ontwikkeling van de Ahrensburg-cultuur in Zuid-Nederland zijn 
twee theorieën geformuleerd. De eerste theorie is afkomstig van Wolfgang Taute (1968, 
247). Hij gaat uit van een migratie van vertegenwoordigers van de Bromme-cultuur uit 
Zuid-Zweden en Denemarken naar Noordwest-Duitsland en Nederland. De migratie zou 
veroorzaakt zijn door de verslechtering van het klimaat aan het begin van het late Dryas-
stadiaal. De nieuwelingen kwamen in Zuid-Nederland terecht in een gebied waar voorheen 
groepen van de Federmesser-traditie woonden. Taute bespeurt ook enkele ontwikkelingen 
in de Ahrensburg-cultuur van Zuid-Nederland en de aangrenzende regio. Vooral op grond 
van de kenmerken van de stenen artefacten onderscheidt hij de Geldrop-Callenhardt 
groep, de Budel-Neer groep en de industrie van Remouchamps. De Geldrop-Callenhardt 
groep beschouwt hij als de oudste, die dateert uit het begin van het late Dryas-stadiaal. 
Door de aanwezigheid van steil geretoucheerde artefacten bespeurt Taute relaties met de 
Federmesser-traditie. Ook in de Budel-Neer groep zijn die aanwezig, maar de vindplaatsen 
bevatten ook driehoeken. De gemodi  ceerde artefacten zijn over het algemeen wat klei-
ner dan in de Geldrop-Callenhardt groep. De industrie van Remouchamps bevat geen steil 
geretoucheerde artefacten, maar wel driehoeken. De Budel-Neer groep en de industrie 
van Remouchamps ziet hij als jongere fasen in de Ahrensburg-cultuur, die hij in een latere 
fase van het late Dryas-stadiaal plaatst.

De tweede theorie gaat er van uit dat er in Zuid-Nederland een overgang heeft plaats-
gevonden van de Federmesser-traditie naar de Ahrensburg-cultuur. Vertegenwoordigers 
van deze theorie zijn onder anderen Paddayya (1971) en Rozoy (1978, 126-7). Paddayya 
onderscheidt een oudere groep, die de overgang zou vormen van de Federmesser-traditie 
naar de Ahrensburg-cultuur. De tweede groep zou de volledig ontwikkelde Ahrensburg-cul-
tuur representeren. Steil geretoucheerde spitsen en steil geretoucheerde klingen komen 
regelmatig in de oudste groep en slechts sporadisch in de jongste groep voor. In de oudste 
groep vertegenwoordigen de steelspitsen maximaal 20% van het aantal spitsen, in de jon-
gere groep is het aandeel hoger. Trapezia en driehoeken ontbreken nagenoeg in de oudste 
groep, terwijl ze in de jongere groep regelmatig voorkomen. 

Aan de theorieën van Taute, Paddayya en Rozoy liggen dezelfde ontwikkelingen ten 
grondslag; een afname van de steil geretoucheerde (Federmesser-) elementen en een 
toename van het microlithische element in de assemblages. Hun ideeën stroken echter 
niet met nieuwe 14C-dateringen (Deeben et al. 2000/2001). Hoewel 14C-dateringen voor 
het late Dryas-stadiaal en het begin van het Preboreaal lastig te interpreteren zijn door 
 uctuaties in het atmosferische 14C-gehalte, kan er in combinatie met stratigra  sche gege-
vens toch een algemene trend in de ontwikkeling van de gemodi  ceerde artefacten vast-
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[16] Een vijfde concentratie is mogelijk aanwezig ten 
westen van de Maas in de gemeente Venlo. Voor een 

gedateerde verspreidingskaart zie Arts & Deeben (1981).



193De steentijd van Nederland

gesteld worden. Verschillende typen microlithische spitsen evenals steil geretoucheerde 
spitsen zijn vanaf het begin van de Ahrensburg-cultuur aanwezig. Het aandeel steelspitsen 
neemt in de loop van de tijd af en lijkt in het begin van het Preboreaal in Zuid-Neder-
land verdwenen. Het aandeel microlithische spitsen wordt dan steeds belangrijker. Daarbij 
komen er in de jonger gedateerde vindplaatsen steeds vaker afgeknotte klingen voor (  g. 
14, nrs. 11-15) (Deeben et al. 2000/2001). Naast bovengenoemde ontwikkelingen is er 
tot in het Preboreaal een continuïteit waarneembaar in de gestandaardiseerde productie 
van klingen (  g. 15). Deze laat-paleolithische  wijze van klingproductie of Long Blade 
Technology (Barton 1991) vertoont een grote uniformiteit over grote gebieden, zoals Technology (Barton 1991) vertoont een grote uniformiteit over grote gebieden, zoals  (Barton 1991) vertoont een grote uniformiteit over grote gebieden, zoals Technology
Zuidoost Engeland (Barton 1991, 1998), Noordwest Frankrijk (Fagnart 1991), het Duitse 
Rijnland (J ris & Thissen 1997) en Noord-Nederland (Johansen & Stapert 1997/1998). 
In Zuid-Nederland is uit Eersel een vindplaats met dergelijke klingen opgegraven (  g. 
15), gecremeerd bot uit deze vindplaats is 14C-gedateerd op 9.810  70 BP (GrA-15175) 
(Deeben et al. 2000/2001).

Door de vele rendierresten uit het Ahrensburger tunneldal heeft de Ahrensburg-cultuur 
lang het stempel gekregen van een cultuur van rendierjagers. Afgezien van enkele opge-
baggerde stukken rendiergewei zijn er in de Zuid-Nederlandse Ahrensburg vindplaatsen 
nauwelijks aanwijzingen voor de benutte voedselbronnen. Een uitzondering hierop is de 
Preboreale vindplaats Eersel-Panberg, waar gecremeerd botmateriaal van gans en ree is 
opgegraven (Deeben et al. 2000/2001, 14). Voor een nader inzicht in de voedselbron-
nen uit deze periode zijn we wederom aangewezen op vindplaatsen uit het aangrenzende 
gebied zoals de Duitse vindplaatsen Hohler Stein bij Kallenhardt,[17] Kartstein (Baales 
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[17] Kallenhardt is dezelfde vindplaats als de naamge-
vende vindplaats in de Geldrop-Callenhardt groep.

Figuur 15  Long Blade kern uit Eersel 
(uit Deeben, Dijkstra & Van Gisbergen 
2000/2001).
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1992, 1996), Bedburg-K nigshoven (Street 1998) en het Belgische Remouchamps (Baales 
1996). De relatief hooggelegen vindplaatsen van Hohler Stein, Kartstein en Remouchamps 
worden gedomineerd door resten van het rendier. Ook komen paard, gems, wolf, vos, 
sneeuwhaas en moeras- of sneeuwhoen voor. In Kartstein zijn mogelijk tevens resten 
van een hond gevonden. Honden konden voor verschillende doeleinden gebruikt worden, 
zoals in de jacht op dieren, als bewakers van de nederzetting en ze droegen bij aan de 
hygiëne in de nederzetting door het verorberen van slachtafval. Ook konden ze in tijd van 
voedselschaarste gegeten worden. De Rijnlandse vindplaats Bedburg-K nigshoven die uit 
het Preboreaal dateert, laat een geheel ander beeld van de voedselbronnen zien. Het 
rendier is daar afwezig en afgezien van de resten van een paard wordt de zoogdierfauna 
gedomineerd door oerrund, edelhert en ree, soorten die indicatief zijn voor een beboste 
omgeving. Op de botten van een hond in de vindplaats Bedburg zijn snijsporen aanwezig, 
volgens Street (1989, 214) is dit een aanwijzing dat de hond niet alleen gevild, maar ook 
gegeten werd.

Bij de reconstructie van het mobiliteitspatroon en nederzettingssysteem is men vooral 
uitgegaan van een afhankelijkheid van het rendier als voedselbron. Het rendier is een dier-
soort met een grote mobiliteit, die in het voor- en najaar in omvangrijke kudden migreert. 
In de zomer en winter splitsen de kudden en leven de rendieren verspreid. Uitgaande van 
etnogra  sche gegevens wachten groepen jagers, vissers en verzamelaars, die bestaan 
uit verscheidene families (macrobands), de rendierkudden op, waarna massale slachting 
plaatsvindt. De nederzettingen die in het voor- en najaar bewoond worden, zijn dan ook 
omvangrijk en worden aangeduid als aggregatienederzettingen (Arts & Deeben 1981). In 
de perioden dat de rendieren verspreid leven, wonen de jagers, vissers en verzamelaars 
in groepen van één of twee families bijeen. Daarnaast bewonen ze door het jaar heen 
verschillende extractie- en migratienederzettingen. Deze uitgangspunten hebben ook ten 
grondslag gelegen aan de reconstructie van het gedrag van de Ahrensburg-jagers, -vissers 
en -verzamelaars ten westen van de Rijn (Arts & Deeben 1981). In dit model migreren de 
Ahrensburg-jagers, -vissers en -verzamelaars tussen de Ardennen, waar ze in de winter 
verbleven, en het zomerterritorium in Zuid-Nederland. In Zuid-Nederland zou er massaal 
op de migrerende rendieren zijn gejaagd. In de migratie tussen beide gebieden vormde de 
Maas een belangrijke route. Van Noort & Wouters (1987) hebben dit model enigszins aan-
gepast door de Noordzee in de jaarcyclus te betrekken. Op grond van de daar opgeviste 
botresten veronderstellen ze dat ook de Noordzee tot het territorium behoorde. Volgens 
beide auteurs trokken de Ahrensburg-jagers, -vissers en -verzamelaars in de winter naar 
de toen droogliggende Noordzee. 

Beide reconstructies zijn gedeeltelijk weerlegd door nader onderzoek van de rendier-
resten uit Remouchamps, Kartstein en Kallenhardt (Baales 1996, 1999). Baales komt tot 
de conclusie dat de rendieren daar niet in de winter, maar in het voorjaar aanwezig waren. 
Op grond van deze uitkomsten veronderstelt hij dat de rendieren in de winter in de Laag-
vlakte en de droog gelegen Noordzee verbleven en in het voorjaar naar de Eifel en Arden-
nen migreerden. Ook de aanwezigheid van een veronderstelde aggregatienederzetting in 
Geldrop, waar massaal op rendieren zou zijn gejaagd, is weerlegd. De daar onderzochte 
vindplaatsen zijn niet de neerslag van een eenmalige bewoning door een omvangrijke 
groep mensen, maar het resultaat van een herhaalde terugkeer van Ahrensburg-jagers, 
-vissers en -verzamelaars in de periode tussen 10.610 en 9.970 BP. Afgezien van de 
vindplaats Vessem-Rouwven (Arts & Deeben 1981) waar 251 spitsen en spitsfragmenten 
zijn gevonden, zijn er tot op heden in Zuid-Nederland geen nederzettingen bekend die 
op grond van de stenen artefacten met een intensieve jacht in verband gebracht kunnen 
worden.

Als de diersoorten uit Bedburg-K nigshoven representatief zijn voor Zuid-Nederland 
en andere lager gelegen gebieden, dan lijkt er in het Preboreaal een belangrijke omslag te 
hebben plaatsgevonden in de voedselvoorziening. Een overgang van de jacht op mobiele 
en periodiek sterk geconcentreerd levende diersoorten naar een meer breed spectrum 
economie, die gericht was op meer stabiele en min of meer gelijkmatig verspreide soorten. 
Het is verleidelijk om deze transformatie te relateren aan de eerder vastgestelde veran-
dering in de pijlbewapening; het verdwijnen van de steelspitsen en de dominantie van 
pijlen die waren voorzien van microlieten. Een bewapening die mogelijk beter geschikt was 
voor de jacht op verschillende diersoorten in een landschap, waar de bebossing geleidelijk 
toenam. Hiermee lijkt de trend gezet voor ontwikkelingen die in de loop van het Mesoli-
thicum plaatsvonden.
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De aanwijzingen voor een laat-paleolithische bewoning van Zuid-Nederland zijn tot 
13.500/13.000 BP spaarzaam en slecht gedocumenteerd. Wanneer de gegevens over die 
periode uit het Duitse Rijnland en de Belgische Ardennen indicatief zijn voor de bewonings-
mogelijkheden van Zuid-Nederland, dan zal de bewoning vooral een discontinu karakter 
hebben gehad. Vooral omdat beschutte locaties voor nederzettingen, zoals grotten en 
diep ingesneden rivierdalen, in Zuid-Nederland nagenoeg ontbreken. Behalve voldoende 
voedselbronnen lijken beschutte plaatsen van belang om in de koude perioden van het 
Pleniglaciaal te kunnen overleven.

Sedert 13.500/13.000 BP lijkt Zuid-Nederland continu onderdeel te hebben uitgemaakt 
van de cultuurgebieden van Magdalénien- Federmesser- en Ahrensburg-jagers, -vissers 
en -verzamelaars. De culturele duiding van de bewoners tussen het einde van het Mag-
dalénien en circa 11.500 BP is nog een probleem. Hoewel er op typologische gronden wel 
enkele vindplaatsen aan die periode zijn toe te wijzen, ontbreken uit die periode van circa 
1.500 14C-jaren opgegraven en gedateerde vindplaatsen.

Hoewel het relatief grote aantal vindplaatsen sedert het Aller d-interstadiaal wijst op 
een succesvolle adaptatie van de jagers, vissers en verzamelaars aan het Zuid-Neder-
landse landschap, is dat succes voor de voorafgaande periode nog maar moeilijk te duiden. 
Dit heeft onder meer te maken met de erosie en afdekking van de vindplaatsen. Waar-
schijnlijk zijn in de loop van tijd vele van de oudere nederzettingen door erosie verdwe-
nen, terwijl andere door dikke pakketten (dek)zand en l ss zijn bedekt, in het Limburgse 
heuvelland en langs rivierdalen door colluvium. Hierdoor zijn ze moeilijk detecteerbaar en 
kunnen ze alleen per toeval bij graafwerkzaamheden worden aangetroffen. De processen 
van erosie en sedimentatie bepalen ook in sterke mate ons beeld van de verspreiding en 
nederzettingspatronen van de Federmesser-traditie en de Ahrensburg-cultuur. Dat beeld 
wordt voornamelijk bepaald door de vindplaatsen in het hoger gelegen dekzandlandschap. 
In dat landschap liggen de vindplaatsen vaak op geringe diepte, waardoor ze door ontgin-
ningen en agrarische bodembewerking verstoord zijn geraakt en door veldverkenningen 
relatief eenvoudig kunnen worden opgespoord. Het lijkt dan ook raadzaam om in toe-
komstig onderzoek meer aandacht te besteden aan de afgedekte landschappen. Door het 
onderzoek van die landschappen kunnen we niet alleen meer gegevens over de oudere 
laat-paleolithische bewoning verzamelen en een beter beeld vormen van de nederzet-
tingpatronen, het levert vermoedelijk ook beter bewaarde nederzettingen op. Kwalitatief 
hoogwaardige vindplaatsen met een grote informatiewaarde kunnen mogelijk een nieuwe 
impuls geven aan het onderzoek van de laat-paleolithische bewoning van Zuid-Neder-
land.

Dit artikel had niet geschreven kunnen worden zonder de hulp van Pieter Dijkstra uit Veldhoven die een groot aantal 
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HET MESOLITHICUM IN NOORD-NEDERLAND

Hans Peeters
Marcel J.L.Th. Niekus

INLEIDING Lange tijd werd het beeld van het Mesolithicum ten noorden van de grote rivieren in sterke 
mate bepaald door het onderzoek van bekende vindplaatsen als Bergumermeer, Havelte, 
Dalfsen, Mariënberg en Swifterbant (Newell 1980; Newell & Vroomans 1972; Price 1981; 
Price, Whallon & Chappell 1974; Verlinde 1974, 1979) (  g. 1). Ook de studie van het 
Mesolithicum van het Drents Plateau, met als voornaamste uitgangspunt de vindplaatsen 
bij Havelte, speelde een belangrijke rol (Newell 1984; Price 1975, 1978, 1980), evenals 
enkele materiaalgerichte overzichtsartikelen en typologische studies (Bohmers & Wouters 
1958; Harsema 1978; Hulst & Verlinde 1976). Met uitzondering van de bekende kano van 
Pesse  (Beuker & Niekus 1997; Van Zeist 1957) bestond de basis voor de beeldvorming 
vrijwel uitsluitend uit strooiïngen van vuurstenen artefacten, al dan niet gevonden tijdens 
opgravingen. Vanaf het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de set gege-
vens echter sterk uitgebreid door een toename van het aantal opgravingen en regionale 
inventarisaties.[1] Daarnaast is het zwaartepunt van archeologisch onderzoek verschoven 
van de vondstrijke hoger gelegen delen in het landschap (plateaus, dekzandruggen) naar 
andere landschapszones, zoals beekdalen, met potentie voor de conservering van orga-
nische resten.

In deze bijdrage wordt op basis van oude en nieuwe gegevens een overzicht gegeven 
van de stand van zaken met betrekking tot de kennis over het Mesolithicum in Noord-
Nederland. In een aantal gevallen kon beschikt worden over meer of minder gedetailleerde 
onderzoeksrapporten, maar in veel gevallen betreft het nog lopend en/of grotendeels 
ongepubliceerd onderzoek. We zullen beginnen met een beknopte schets van de land-
schappelijke ontwikkeling van noordelijk Nederland gedurende het Preboreaal tot en met 
het Midden-Atlanticum. Gedurende deze tijdspanne hebben zich ingrijpende veranderin-
gen voorgedaan met vergaande consequenties voor de mogelijkheden van landschapsge-
bruik door mesolithische jager-verzamelaars. Vervolgens wordt een algemeen overzicht 
gegeven van het Mesolithicum in Noord-Nederland in termen van vindplaatsverspreiding. 

[1] Als voorbeeld kunnen we onder meer het werk van 
Groenendijk en Smit in de Groninger Veenkoloniën 
noemen en het RAAP-onderzoek van het Houtwallen- en 
Elzensingelgebied  in Friesland. Momenteel worden nog 

niet geregistreerde particuliere steentijdcollecties in het 
Drentse Aa-gebied geïnventariseerd (J. Beuker en M. 
Niekus).

�
�

�

�

�
� �

���

�� ��

�

��

��

Figuur 1  Geogra sche ligging van in de 
tekst besproken vindplaatsen.

1.  Bergumermeer
2.  Jardinga
3.  Nieuwe-Pekela
4.  Uffelte
5.  Havelte
6.  Pesse
7. Emmen
8.  Nieuw-Schoonebeek
9.  Mariënberg
10.  Dalfsen
11.  Urk
12.  Swifterbant
13.  Hoge Vaart
14.  Zutphen
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Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan factoren die de representativiteit van dit 
verspreidingsbeeld beïnvloeden. Daarna wordt nader ingegaan op een aantal sleutelvind-
plaatsen , waarbij de diversiteit aan materiële cultuur, vindplaatstypen en andersoortige 
archeologische fenomenen wordt belicht. Ten slotte zullen de gegevens worden samenge-
bracht en zal worden getracht deze te interpreteren in termen van nederzettingssystemen 
en exploitatiestrategieën, sociale organisatie en belevingswereld.

In de loop van het Mesolithicum hebben zich in Noord-Nederland grote veranderingen in 
het landschap voorgedaan.[2] Noord-Nederland vormde tijdens een belangrijk deel van het 
Mesolithicum in feite het hogere achterland  van een uitgestrekter landschap, dat grote 
delen van de huidige Noordzee omvatte. Met het afsmelten van de ijskappen tegen het 
einde van het Weichselien liep het Noordzeebekken in snel tempo vol. Tussen 10.000 BP 
en 6.000 BP - de periode waar het hier om gaat - steeg de zeespiegel van circa 55 m -NAP 
naar 8 m -NAP. Er trad dus een verschuiving van de kustlijn naar het oosten en zuiden 
op (  g. 2). De klimatologische veranderingen gingen gepaard met temperatuurstijging en 
vernatting, en daarmee samenhangende veranderingen in de vegetatie en fauna.

Tijdens het Preboreaal (10.000-9.000 BP)[3] vond vernatting in essentie op een meer 
locaal/regionaal niveau plaats onder invloed van locale en regionale hydrologische syste-
men. Slechte afwatering speelde hierbij een belangrijke rol, wat plaatselijk tot de ontwik-
keling van veen leidde. Tijdens deze periode bestond het landschap vooral uit graslanden 
met door berken gedomineerde bossen. Hierin zou vervolgens steeds meer ruimte worden 
ingenomen door naaldbossen.

Tegen het einde van het Preboreaal was de rol van berk in sterke mate afgenomen, en 
tussen 9.000-8.000 BP (Boreaal) zien we warmere soorten verschijnen, zoals iep, haze-
laar, els en wat eik. Mogelijk trad onder invloed van de verdichting van het vegetatiedek 
(grotere onttrekking van grondwater en hogere verdampingssnelheid) relatieve verlaging 
van de grondwaterstand op. Tegelijkertijd was er vermoedelijk sprake van een afname in 
de hoeveelheid water die via beken en rivieren werd afgevoerd. Tijdens het Boreaal waren 
hydrologische systemen nog steeds sterk door locale omstandigheden gereguleerd, met de 
Hunze, de Tjonger, de IJssel, de Overijsselse Vecht en de Eem als grootste waterlopen.

Pas in de loop van het Atlanticum (8.000-6.000 BP) werd de waterhuishouding in 
Noord-Nederland direct door de zeespiegelstijging beïnvloed (  g. 3). In het Vroeg-Atlanti-
cum (8.000-7.000 BP) zal deze invloed nog redelijk beperkt zijn geweest, maar de kustlijn 
naderde in snel tempo de huidige Nederlandse kustlijn, totdat deze aan het begin van 
het Midden-Atlanticum (7.000-6.100/6.000 BP) werd bereikt. Langzaam maar zeker ver-
loren grote delen van Noord-Nederland hun positie als hoger gelegen achterland en was 
er sprake van een geleidelijke, maar structurele verandering van het grondwaterregime. 
In combinatie met verdere temperatuursstijging, nam het aandeel van linde en eik in de 

[2]  Zie de bijdrage van Vos & Kiden elders in deze 
bundel.

LANDSCHAPPELIJK 
ONTWIKKELING

[3] De dateringen in dit hoofdstuk volgen de chronostra-
tigra  sche indelingen zoals deze worden gepresenteerd 
door Lanting & Van der Plicht (2000).

Figuur 2  Verschuiving van de kustlijn 
gedurende het vroege Holoceen (naar 
Beets & Van der Spek 2000).
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bosvegetatie sterk toe. In lagere delen van het landschap ontwikkelden zich uitgestrekte 
moerasgebieden met veenvegetaties (basisveen) en was in toenemende mate sprake van 
permanente vernatting.

In de nabijheid van de toenmalige kustgebieden zal in toenemende mate getijdenwer-
king merkbaar zijn geweest, met als gevolg sterkere  uctuaties in het grondwaterpeil.  
Bovendien zal hierdoor ook de dynamiek in de belangrijkste afwateringssystemen (Hunze, 
Tjonger, IJssel/Vecht, Eem) beïnvloed zijn. In hoeverre deze veranderingen verder van 
invloed zijn geweest op de hydrologie van het achterland is echter slecht bekend. Boven-
dien zullen we hier rekening moeten houden met regionale verschillen. De ontwikkelingen 
op het Drentse keileemplateau zijn zeker anders van karakter geweest dan bijvoorbeeld in 
de Achterhoek, de Flevo-lagune of het stuwwallengebied in Midden-Nederland. Over het 
geheel genomen kunnen we stellen dat de algemene trend er één van vernatting is.

De structurele veranderingen in het landschap hebben voor de mesolithische mens in 
Noord-Nederland dus vooral betekenis gehad met betrekking tot de beschikbaarheid van 
droog  landoppervlak en de samenstelling van de vegetatie. Voor wat de fauna betreft is 
het waarschijnlijk dat vanaf het begin van het Mesolithicum al zeer snel de meeste holo-
cene soorten hun intrede zullen hebben gedaan, zeker voor wat de zoogdieren (edelhert, 
eland, ree, oeros, wild zwijn, bruine beer, kleine roofdieren, bever en kleinere pels- en 
knaagdieren) betreft (Andersen et al. 1990; Jelsma 1990). De belangrijkste verschuivin-
gen zullen vooral met de geleidelijke vernatting in verband staan. De beschikbaarheid 
van een grote variatie aan watervogels en vissen zal van toenemend belang zijn geweest, 
vooral in de kuststrook en gebieden waar door sterke grondwaterstijging moerassen ont-
stonden. Een beeld voor de structureel drogere gebieden, zoals het stuwwallengebied, is 
moeilijk te schetsen door het ontbreken van gegevens.

Figuur 3  Paleogeogra sche situatie 
rond 6500 BP (Laat-Mesolithicum) (naar 
De Mulder et al. 2003).
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Uit Noord-Nederland is een groot aantal vindplaatsen uit het Mesolithicum bekend. Het 
gaat zonder twijfel om duizenden vindplaatsen, die we vooral van oppervlaktevondsten 
kennen. Een exacte schatting van het aantal is nauwelijks te geven, door het vrijwel ont-
breken van grootschalige inventarisaties en zekere  dateringen. Enkele regionale studies 
bieden echter de mogelijkheid om toch enig inzicht te krijgen in de geogra  sche versprei-
ding van mesolithische vindplaatsen en iets te zeggen over de representativiteit van dit 
verspreidingsbeeld. Dit is van belang voor de uiteindelijke interpretatie van de archeologi-
sche gegevens in termen van gedrag van groepen mesolithische jager-verzamelaars. Alvo-
rens het beeld voor enkele regio s te bespreken, zullen we eerst aangeven welke factoren 
van invloed zijn op het verspreidingsbeeld.

Ten eerste vormt de geologische genese van Noord-Nederland een belangrijke factor. 
Zoals aangegeven, hebben klimatologische ontwikkelingen vanaf het begin van het Holo-
ceen geresulteerd in de geleidelijke vernatting van een uitgestrekt gebied. Hierdoor ver-
dwenen toegankelijke delen van het landschap onder water. Dit betekende in de eerste 
plaats dat daar in de loop van het Mesolithicum een einde kwam aan de depositie van 
bewoningsafval. Door afzetting van veen, gyttja, klei en zand raakten bewoningsresten 
in grote gebieden afgedekt door meer of minder dikke pakketten sediment met variabele 
dikte. Zeker op plaatsen waar verdrinking plaatsvond kort na de bewoning, is de kans 
op een goede conservering van organische resten zeer groot. Anderzijds konden resten 
door erosieve processen worden opgeruimd. Dit geldt in het bijzonder voor de holocene  
delen van Noord-Nederland. Elders, waar het pleistocene oppervlak steeds aan/nabij de 
oppervlakte heeft gelegen, is de bewoningsgeschiedenis in theorie veel langer, en heeft 
voortdurende accumulatie van bewoningssporen in het landschap plaatsgevonden. De 
conserveringsomstandigheden voor organische resten zijn hier, met uitzondering van de 
rivier- en beekdalen, minder gunstig. Bovendien zijn hier de bewoningsresten, door de 
ligging aan of nabij het huidige oppervlak, zeer kwetsbaar voor erosie en menselijk ingrij-
pen.

Een tweede factor van belang is de zichtbaarheid van vindplaatsen. In grote delen van 
Noord-Nederland liggen resten van mesolithische landschappen met bewoningssporen op 
grote diepte onder het maaiveld (  g. 4). Hierdoor komen ze bij moderne vormen van 
grondgebruik niet of hoogst zelden aan het oppervlak en kunnen ze dus ook niet getra-
ceerd worden. Een vergelijkbare situatie doet zich voor in gebieden waar sprake is van 
bebossing of waar de nadruk ligt op veeteelt in plaats van akkerbouw. Zowel bossen als 
weilanden reduceren de traceerbaarheid van mesolithische vindplaatsen aanzienlijk.

Op de derde plaats speelt ook de intensiteit van onderzoek een belangrijke rol. Het 
aantal amateur-archeologen dat actief is op het gebied van de steentijd is relatief beperkt 
en bovenal ongelijkmatig over het land verspreid. Grote dichtheden vindplaatsen cor-
responderen dikwijls met de aanwezigheid van één of meer zeer actieve amateurs in de 
omgeving. Ook universitaire en andere onderzoeksprogramma s zijn vaak op een speci-
 eke regio gericht, met als gevolg een grotere dichtheid aan vindplaatsen in dat gebied.

De laatste factor die we hier willen noemen is de herkenbaarheid van mesolithisch 
vuursteen. Zoals bekend, bestaat het overgrote deel van de mesolithische bewonings-
resten in Nederland uit bewerkt vuursteen. In veel gevallen is mesolithisch materiaal 
typologisch en technologisch vrij goed herkenbaar, waarbij vooral het brede scala microli-
thische spitsen en het gebruik van vrij kleine klingen en klingkerntjes als indicatief wordt 
beschouwd. Bij het ontbreken van deze karakteristieke elementen wordt het een stuk 
moeilijker om een mesolithische ouderdom te veronderstellen. Bovendien is het de vraag 
of typo-/technologische indicatoren wel zo betrouwbaar zijn. Uit recent onderzoek van 
goed geconserveerde vindplaatsen is namelijk gebleken dat microlithische spitstypen niet 
exclusief mesolithisch zijn. Trapezia bijvoorbeeld lopen tot ver in het Neolithicum door, 
terwijl b-spitsen frequent voorkomen in de laat-paleolithische Ahrensburg-cultuur. Door 
deze onzekerheden in het typologisch kader is de kans op vertekening zeer groot. De 
typo-chronologische indeling van het Mesolithicum is nog steeds niet goed verankerd in 
een absoluut dateringskader, dat gebaseerd is op een omvangrijke reeks 14C-dateringen 
van organisch materiaal uit betrouwbare contexten.

Als we deze factoren voor Noord-Nederland bezien, dan kunnen verschillende regio s 
worden onderscheiden. De quasi afwezigheid van vindplaatsen in Noord-Holland en de 
holocene  delen van Friesland en Groningen is duidelijk een gevolg van de geologische 
ontwikkeling van deze gebieden (verdrinking, sedimentatie, erosie) en de daarmee 
samenhangende beperking van de zichtbaarheid. Hoewel deze factoren ook een rol spelen 
in Flevoland, is hier toch een relatief groot aantal vindplaatsen bekend. Deze zijn echter 
vooral op rivierduinen in het Vecht-stroomgebied gelegen, of in gebieden (zoals in Zui-

VINDPLAATS-
VERSPREIDING EN 

REPRESENTATIVITEIT
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delijk Flevoland) waar intensief booronderzoek indicaties voor menselijke activiteit heeft 
opgeleverd. De diepte van deze resten en de stratigra  sche context maken het mogelijk 
hier een mesolithische ouderdom aan te koppelen. Maar misschien belangrijker nog dan 
de stippen op de kaart, is dat uit dit onderzoek is gebleken dat de mate van erosie van 
deze verdronken landschappen  beperkter is dan lang werd gedacht.

In de provincie Utrecht zijn het beboste stuwwallengebied en de Gelderse Vallei met 
veenafzettingen gebieden met beperkte zichtbaarheid. Op plaatsen waar de zichtbaar-
heid gunstiger is, bijvoorbeeld door de hogere ligging van dekzandruggen, zijn frequent 
mesolithische vindplaatsen aangetroffen. Andere gebieden, zoals het deel van Gelderland 
ten noorden van de grote rivieren en grote delen van Overijssel, golden lange tijd als vrij 
leeg.[4] Dit had vooral te maken met de beperkte interesse van amateur- en beroepsar-
cheologen. De laatste jaren is de belangstelling in enkele gebieden toegenomen, wat in 
korte tijd heeft geleid tot een sterke toename van het aantal vindplaatsen, waarvan een 
aanzienlijk deel bovendien (deels) is opgegraven.

De grote aantallen vindplaatsen in de pleistocene  delen van Friesland, Groningen 
en Drenthe zijn vooral het gevolg van de zichtbaarheid van resten uit de steentijd en de 
grote belangstelling van amateur-archeologen. Vooral Friesland en Drenthe kennen een 
lange traditie op het gebied van de amateur-archeologie, waarbij we kunnen denken aan 
mensen als Popping, Siebinga en Voerman, maar ook Vermaning, die met hun vondsten 
vele latere amateur-archeologen hebben gestimuleerd. In de jaren 50 en 60 is het aantal 
steentijdvindplaatsen (zowel Laat-Paleolithicum als Mesolithicum) ook toegenomen door 

[4] Zie Musch (1991) voor een inventarisatie van laat-
paleolithische en mesolithische bewoningssporen in Cen-
traal-Overijssel.

Figuur 4  Diepteligging van het pleisto-
cene oppervlak. De gearceerde gebie-
den ontwikkelden zich in de loop van het 
Holoceen als sedimentatie-/getijdenbek-
kens (naar De Mulder et al. 2003).
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het onderzoek van Bohmers en in de jaren 70 door het werk van Newell (opgraving Ber-
gumermeer en inventarisatie Bergumermeer/De Leijen) en Price (inventarisatie vondsten 
Drents Plateau). In de provincie Groningen is het werk van Groenendijk en dat van de in 
1997 overleden John Smit van groot belang geweest voor de kennis van het Mesolithicum 
in het veenkoloniale gebied (Groenendijk 1997; Smit 1995). Ondanks het feit dat inven-
tarisaties van het gebied hebben geleid tot een databestand van honderden mesolithische 
vindplaatsen, waarvan enkele tientallen in meer of mindere mate zijn onderzocht, heeft dit 
nauwelijks geleid tot uitgebreide publicaties. Een van de meest bijzondere aspecten van 
dit gebied is het feit dat vooral in de Oude Veenkoloniën sprake is van zuiver mesolithische 
vindplaatsen, d.w.z. zonder bijmenging uit het Laat-Paleolithicum en latere perioden van 
de prehistorie. We kunnen in dit geval ook wel spreken van een mesolithisch landschap.

Het aantal opgegraven mesolithische vindplaatsen is in Noord-Nederland relatief groot. 
In totaal gaat het om ca. 70 locaties, die gedurende de afgelopen 50 jaar door diverse 
personen en instellingen zijn onderzocht. Sommige vindplaatsen zijn volledig onderzocht, 
andere slechts ten dele, terwijl ook de gebruikte opgravingsmethoden nogal verschillen. 
Een klein aantal opgravingen is gepubliceerd in redelijke omvang. In veel gevallen zijn 
slechts summiere vermeldingen in de literatuur voorhanden.[5]

Zoals gezegd vormen locaties die vrijwel uitsluitend bestaan uit strooiïngen lithisch materi-
aal de hoofdmoot van de tot dusver opgegraven mesolithische vindplaatsen. Deze zogehe-
ten vuursteenvindplaatsen  kenmerken zich door lage dichtheden aan grondsporen en het 
ontbreken van organisch materiaal anders dan wat houtskool, fragmenten van verkoolde 
hazelnootdoppen of, in zeldzame gevallen, gecalcineerde botfragmenten. Door de ligging 
in zure zandgronden met een lage grondwaterspiegel en andere post-depositionele pro-
cessen zijn andere, meer vergankelijke materialen al lang verdwenen. Het één en ander 
is uiteraard sterk afhankelijk van het speci  eke karakter van de site. Op bijvoorbeeld een 
steenbewerkingslocatie zal waarschijnlijk minder organisch materiaal zijn achtergelaten 
dan op een slachtplaats.[6] Ook structuurvormende elementen (paaltjes, kuilen, haarden) 
zullen veelal aanwezig zijn geweest, maar zijn dikwijls moeilijk of niet herkenbaar, of zelfs 
volledig verdwenen. Ondanks de vele beperkingen spelen dergelijke sites een belangrijke 
rol in de beeldvorming van het Mesolithicum.

Tussen 1970 en 1972 werden bij Havelte zes dicht bij elkaar gelegen vuursteencon-
centraties onderzocht (  g. 5) door de Universiteit van Michigan in samenwerking met 
het Biologisch-Archeologisch Instituut van de Universiteit Groningen (Price, Whallon & 
Chappell 1974). In totaal werd ongeveer 750 m2 opgegraven, waarbij vele duizenden 
vuurstenen artefacten werden verzameld en 33 voornamelijk antropogene grondsporen. 
Het percentage werktuigen ligt voor drie concentraties rond de 3%, terwijl het percentage 
voor twee andere concentraties rond de 1% en 7% ligt.[7] Op basis van de typologische 
samenstelling van de werktuigen kan aannemelijk worden gemaakt dat er functionele 
verschillen tussen de concentraties zijn geweest. Zo ligt het percentage spitsen tussen ca. 
4% en 24% en het percentage steilgeretoucheerde klingetjes tussen 14% en 26%. Boren 
en stekers zijn ofwel afwezig, of slechts in lage aantallen aanwezig, met een maximum 
van bijna 10%. Schrabbers komen in alle concentraties voor (minimaal 14%), waarbij het 
relatieve aandeel toeneemt naarmate er minder spitsen en steilgeretoucheerde klingetjes 
aanwezig zijn.

De vraag dringt zich natuurlijk op of we hier te maken hebben met sites uit verschil-
lende fasen van het mesolithicum of met één grotere site waarbinnen verschillende acti-
viteitenzones onderscheiden kunnen worden. Uitgaande van Newell s typochronologie van 
het Nederlandse Mesolithicum (Newell 1973), is door Price e.a. aangegeven dat verschil-
lende mesolithische fasen vertegenwoordigd zouden moeten zijn, maar dat de 14C-date-
ringen dit niet hebben bevestigd. Twee dateringen op Pinus(den)-houtskool vielen uit rond 
9.145 en 8.725 BP, een derde op Quercus(eik)-houtskool rond 6.050 BP. Als verklaringen 
voor de discrepantie werden vier mogelijkheden naar voren gebracht: de dateringen zijn 
te oud, de gedateerde grondsporen (haarden) moeten worden geassocieerd met de typo-
logisch oudere concentraties, er heeft herbewoning plaatsgevonden of de typochronologi-
sche indeling is niet juist.

VINDPLAATSEN: 
EEN THEMATISCH 

OVERZICHT

Vuursteenstrooiïngen: 
Havelte, Nieuw-

Schoonebeek, 
Swifterbant en Zutphen-

Ooijerhoek

[5] Voor een overzicht van opgravingen en waarnemingen 
tot ca. 1997 waarvoor 14C-dateringen voorhanden zijn zie 
Lanting & Van der Plicht (2000).

[6] Zie bijvoorbeeld de vindplaatsen Uffelte (Beuker 1981) 
en Emmen (Niekus 2002).

[7] Eén van de concentraties bleek voor de helft ver-
stoord.
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De onderzoekers associëren de jongere datering van ca. 6.050 BP niet met de meso-
lithische bewoning, maar beargumenteren dit niet. Met het oog op de discussie over de 
bruikbaarheid van Newell s typochonologie is dit wel van groot belang. Onder de spitsen 
komen behalve ongelijkbenige driehoeken ook brede trapezia voor. Volgens Newell ver-
schijnen brede trapezia pas in het Laat-Mesolithicum en gaat dit gepaard met een lichte 
afname van het aantal driehoeken. Twee concentraties bij Havelte (H1:III, H2:II) hebben 
alleen driehoeken, twee (H2:I, H3) driehoeken en trapezia en twee (H1:I, H1:II) alleen 
trapezia. Inmiddels weten we dat het gebruik van trapezia tot ver in het Vroeg-Neoli-
thicum door gaat (Hogestijn & Peeters 1996; Peeters, Schreurs & Verneau 2001). De 
mogelijkheid dat we bij Havelte dus ook met een laat-mesolithische/vroeg-neolithische 
component te maken hebben is dan ook niet ondenkbeeldig. In die zin is de datering van 
ca. 6.050 BP dan ook geenszins verrassend. Het probleem van Havelte is echter dat het 
om slechts weinig dateringen gaat, waardoor niet duidelijk is in hoeverre sprake is van 
chronologische, ruimtelijke trends. We moeten ons dan ook afvragen of de gedateerde 
haarden wel met de vuursteenconcentraties in verband staan, wat de mogelijkheid voor 
ruimtelijke differentiatie en interpretatie bemoeilijkt.[8]

Een vergelijkbaar probleem deed zich voor bij Nieuw-Schoonebeek, waar een ca. 230 
m2 grote, aaneengesloten strooiïng vuursteen werd opgegraven (Beuker 1989). Drie 14C-
dateringen van ca. 7.725 BP, 6.175 BP en 6.075 BP wijzen op herhaald gebruik van het 
onderzochte areaal gedurende het Vroeg- en Midden-Atlanticum. Door vergelijking van 
het verspreidingsbeeld van de verschillende artefactcategorieën en bepaalde materiaal-
kenmerken, kon Beuker in elk geval twee fasen ruimtelijk isoleren , waarbij één fase werd 
gekenmerkt door trapezia met rechte basis, de andere fase door asymmetrische trapezia. 
Deze typen bleken ruimtelijk gescheiden van elkaar voor te komen (zones A en C), terwijl 
in één zone (B) van overlap sprake was.

Uitgaande van de hypothese dat dit patroon een chronologisch verschil re  ecteert, 
is gekeken in hoeverre andere artefacttypen en materialen zich aan deze zonering con-
formeren. Hieruit kwam naar voren dat zeven van de 15 categorieën (rechthoekige en 
asymmetrische trapezia, steilgeretoucheerde klingen, schijfvormige kernen, kernvernieu-
wingsafslagen en kerncorrectieklingen, zandsteen/kwartsiet) aan de zonering te relateren 
waren. Steeds was hetzij zone A, hetzij zone C ondervertegenwoordigd, terwijl zone B in 
alle gevallen meedeed . Voor de resterende categorieën (vooral kerntypen, kernprepara-
tieklingen en schrabbers) onderscheidde zone B zich vrijwel steeds als accumulatiezone. 
Opvallend was dat kernvernieuwingsafslagen en kerncorrectieklingen vooral met zone C 
geassocieerd bleken en schijfvormige kernen met zone A.

Hieruit kon geconcludeerd worden dat de vindplaats is ontstaan uit tenminste twee 
overlappende concentraties met bewoningsafval. De eerste concentratie beslaat de zones 
A en B en wordt gekenmerkt door het voorkomen van rechthoekige trapezia, schijfvormige 
kernen, steilgeretoucheerde klingen en vrij veel gecraqueleerde zandsteen/kwartsiet, ter-
wijl de vuursteentechnologie minder op de productie van klingen was gericht. De tweede 
concentratie beslaat de zones C en B, gekenmerkt door het voorkomen van asymmetri-
sche trapezia, kernvernieuwingsafslagen en kerncorrectieklingen, wat wijst op een grotere 

[8] Om meer duidelijkheid in deze kwestie te scheppen 
is door de tweede auteur een aantal houtskoolmonsters 
van Havelte ingediend voor AMS-datering. Zie Crombé et 
al. (1999) voor een discussie over de relatie tussen vuur-

steenconcentraties en haarden. Een poging om de ruimte-
lijke spreiding van Havelte nader te interpreteren, is door 
Musch (1981) ondernomen.

Figuur 5  Plattegrond van de vuursteen-
concentraties te Havelte (tekening GIA, 
voormalig BAI).
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nadruk op klingproductie. Met betrekking tot de ouderdom bleek echter geen uitsluitsel te 
kunnen worden gegeven. Gezien de nadruk op trapezia lijkt een relatie van deze concen-
tratie met de jongere 14C-dateringen voor de hand te liggen. Het is niet duidelijk of, en zo 
ja welke typen geassocieerd zijn met de oudere, vroeg-atlantische datering.

Voor de rivierduinvindplaatsen S11 en S21-24 die in de jaren 70 van de vorige eeuw 
bij Swifterbant zijn onderzocht, speelt het probleem van typochronologische indelingen 
op een andere manier een rol (Price 1981; Whallon & Price 1976) (  g. 6). Ook hier is 
steeds sprake van meerdere bewoningsfases, waarbij mesolithische bewoning (Vroeg- en 
Midden-Atlanticum) wordt opgevolgd door neolithische bewoning (Laat-Atlanticum). De 

Figuur 6  Opgravingsplattegrond van 
vindplaats S22 te Swifterbant. De begra-
vingen (zwart met nummers) zijn van 
neolithische ouderdom en behoren tot de 
Swifterbantcultuur (naar Price 1981).
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beschikbare 14C-dateringen vallen in het Mesolithicum (tussen 7.745 BP en 6.240 BP).[9]

De menselijke graven zijn in het Neolithicum te dateren, gezien de conserveringsgraad 
van de skeletten in relatie tot het moment dat de duintjes onder de grondwaterspiegel 
moeten zijn verdwenen (ca. 5.000 BP). Op de vindplaats is behalve veel vuursteen ook 
aardewerk aangetroffen. Voor Price was de aanwezigheid van een klein scherfje aarde-
werk in een mesolithische kuilhaard aanleiding om de mogelijkheid van een ceramisch 
Mesolithicum  te postuleren, maar dit is door velen sterk in twijfel getrokken gezien het 
voorkomen van neolithische bewoningssporen (Lanting & Van der Plicht 2000; Price 1981; 
De Roever 1976).[10]

Het probleem van herhaaldelijke bewoning speelt niet altijd een rol. Vooral kleine dis-
crete vuursteenvindplaatsen vertegenwoordigen niet zelden de archeologische neerslag 
van kortstondige enkelvoudige bewoningsmomenten. In tegenstelling tot grote vuursteen-
vindplaatsen zijn ze echter moeilijk te vinden en zeer kwetsbaar, terwijl juist dit soort 
locaties mede van groot belang zijn voor het opstellen van een goede typochronologie. Een 
fraai voorbeeld van zo n klein vuursteencluster (ca. 25 m2) werd in 1998 bij toeval ontdekt 
binnen een vroeg-middeleeuws nederzettingsterrein op de top van een rivierduin bij Zut-
phen (Verneau 1999; Verneau & Peeters 2002) (  g. 7). De inventaris bestaat uit nog geen 
400 stuks vuursteen en een kleine hoeveelheid verkoolde hazelnootfragmentjes. Onder 
het vuursteenmateriaal bevonden zich slechts vier werktuigen (drie spitsfragmenten en 
één mesje), wat dus neerkomt op ca. 1% van het vuursteenassemblage. De rest van het 
materiaal bestaat uit bewerkingsafval, waaronder kerntjes, klingfragmenten, afslagen en 
een kerfrest. Zeer bijzonder is een klein doorboord rolsteentje, dat als hangertje wordt 
beschouwd. Dergelijke ornamenten zijn uit het Nederlandse Mesolithicum nog maar weinig 
bekend.

Uit de ruimtelijke analyse van het vuursteen is gebleken dat de site vrijwel intact was 
en dat het verspreidingspatroon sterk gerelateerd was aan een haardje dat kennelijk in het 
centrum van de concentratie aanwezig was. De locatie van de haard kon gereconstrueerd 
worden aan de hand van de verticale en horizontale verspreiding van de verkoolde hazel-
nootdoppen en het verbrande vuursteen. De eenzijdigheid van het werktuigenspectrum 
en de kleine hoeveelheid bewerkingsafval wijst op een klein, eenmalig en kortstondig 
gebruikt jachtkampje. Een 14C-datering van ca. 8.840 BP plaatst het kampje aan het begin 
van het Boreaal.
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[9] Zie Lanting & Van der Plicht (2000) voor een over-
zicht.

[10] Een vergelijkbaar probleem speelt voor de vindplaats 

Urk-E4 waar in enkele mesolithische kuilhaarden even-
eens enkele scherfjes zijn aangetroffen. Het is onduidelijk 
of het een gesloten context betreft, of dat de scherfjes 
door post-depositionele processen (bioturbatie) in de 
kuilen beland zijn (Peters & Peeters 2001).

Figuur 7  Ruimtelijke verspreiding van 
afslagen, klingen, kernen en werktuigen 
van de één-fase vindplaats te Zutphen 
(naar Verneau & Peeters 2002).



210 ARCHEOLOGIE NO. 11/12, 2005

Meerdere vindplaatsen vallen op door grote aantallen diepe kuilhaarden. De bekendste 
site is zonder twijfel Nieuwe-Pekela 3 (NP-3) in de Groninger Veenkoloniën. In verschil-
lende campagnes tussen 1984 en 1997 zijn ruim 500 kuilhaarden opgegraven (Groenen-
dijk 1986, in druk; Groenendijk & Smit 1989; Niekus & Groenendijk 1998; Smit 1995). 
Een andere grote, deels onderzochte, vindplaats met ca. 400 kuilhaarden ligt bij Mari-
enberg in de provincie Overijssel (zie verder onder Vindplaatsen met graven ) (Verlinde 
1979, 2002; Verlinde & Newell in prep.). De afgelopen jaren zijn ook elders in noordelijk 
Nederland vindplaatsen met grote aantallen kuilhaarden onderzocht, o.a. bij Almere (Hoge 
Vaart-A27; ruim 100 kuilhaarden), Urk (Urk-E4; 35 kuilhaarden) (Hogestijn & Peeters 
2001; Peters & Peeters 2001) en Zwolle (Vrouwenlaan/Energieweg; circa 60 haardkuilen) 
(Klomp 2004). Analyse van verkoolde macrobotanische resten en geochemisch onderzoek 
heeft verder inzicht geboden in de mogelijke functie en levensduur van dergelijke kuilen 
(Jansen & Peeters 2001; Kubiac-Martens 2002; Perry 1997, 1999, 2002).

De vindplaats NP-3 is één van de meest uitgestrekte mesolithische nederzettingster-
reinen die we kennen, en beslaat ca. 6 ha. De vindplaats ligt op een 1,5 km lange, smalle 
dekzandrug in de Groninger Veenkoloniën. Over vrijwel de gehele lengte van de zandrug 
is bewerkt steen en vuursteen aanwezig, terwijl ook in de directe omgeving verschillende 
vindplaatsen liggen, waaronder S-51 die enkele honderden meters naar het oosten ligt.[11]

De vindplaats Hoge Vaart-A27 ligt op een langgerekte dekzandrug langs een watervoe-
rende laagte. Het onderzochte areaal beslaat bijna 1 ha, maar de site is vrijwel zeker 
groter. De vindplaats Urk-E4 is gesitueerd op een vrij klein rivierduin in het stroomgebied 
van de Overijsselse Vecht.

Diepe kuilhaarden vormen een karakteristiek verschijnsel op bovengenoemde vind-
plaatsen. In de meeste gevallen bevatten de kuilen weinig anders dan verkoold plant-
aardig materiaal (  g. 8), hoewel zo nu en dan ook verbrand vuursteen of ander steen 
( kooksteenfragmenten ) wordt gevonden. De vraag is in deze gevallen, wat nu precies 
de relatie met de kuilhaarden is. Slijpplatenonderzoek van een aantal kuilen op de Hoge 
Vaart heeft laten zien dat homogenisatie van de kuilvulling niet uitzonderlijk is, en dat dit 
het gevolg is van het legen van dergelijke haarden (Exaltus 2001; Hamburg et al. 2001). 
Slijpplatenonderzoek van drie kuilhaarden van NP-3 heeft uitgewezen dat die kuilen een-
malig werden gebruikt en vervolgens opzettelijk dichtgegooid zonder dat er sprake was 
van uitruimen of hergebruik (Exaltus et al. 1993). Hierbij kan aan het oppervlak liggend 
materiaal uiteindelijk in een kuil terechtkomen. Een dergelijk effect is bijvoorbeeld aan-
getoond op de Belgische vindplaats Verrebroek Dok  bij Antwerpen, waar dateringen van 
hazelnootfragmenten uit oppervlaktehaarden en kuilhaarden structureel ouder uitvielen 
dan van houtskool uit kuilhaarden (Crombé et al. 1999). Anderzijds viel op NP-3 op dat 
vuursteen uit kuilhaarden vrijwel altijd verbrand is, wat zou kunnen duiden op vuursteen-
bewerking nabij de haarden (Groenendijk & Smit 1989).

Vooralsnog is de meest gangbare interpretatie dat dergelijke kuilhaarden een functie 
hadden in de voedselbereiding, bijvoorbeeld voor het prepareren van vlees of plantaardig 
voedsel. Een dergelijke interpretatie berust echter op aannames, en is gebaseerd op etno-
gra  sche parallellen. Directe aanwijzingen zijn echter nog maar nauwelijks voorhanden. 
Geochemische analyse van grond- en houtskoolmonsters uit kuilen van de Hoge Vaart 
heeft in de vorm van speci  eke aanrijkingen (met name fosfaat, calcium en strontium) 
mogelijk aanwijzingen gegeven voor de toevoeging  van dierlijk materiaal.[12] Bestude-
ring van verkoold plantaardig weefsel uit kuilen van NP-3, NP-9 en S-51 heeft verder 
aangetoond dat een grote diversiteit aan eetbare planten/wortels vertegenwoordigd is, 
waaronder bies (Scirpus sp.), lisdodde (Typha sp.), wilde of strandbiet (Beta vulgaris
ssp. maritima) en schildvaren (Dryopteris felix-mas) (Perry 1997, 1999, 2002).[13] Houts-
koolanalyses hebben voor NP-3, NP-9, S-51, Hoge Vaart en Mariënberg aangetoond dat 
bij voorkeur op bepaalde houtsoorten werd gestookt (den of eik), maar ook dat zeer 
hoge temperaturen in het spel waren (Groenendijk 1987; Groenendijk & Smit 1990; Perry 
1997; Van Rijn & Kooistra 2001).

Een opvallend verschijnsel in relatie tot de grote aantallen kuilhaarden is dat op alle 
vindplaatsen oversnijdingen slechts bij hoge uitzondering voorkomen. Op basis van een 
statistische analyse kon worden vastgesteld dat binnen een gegeven oppervlak de kans 

Kuilenclusters: Nieuwe-
Pekela 3, Hoge Vaart-

A27 en Urk-E4

[11] Het meest westelijke deel van de zandrug is in 1997 
onderzocht waarbij ruim 80 kuilhaarden werden ontdekt. 
Deze locatie staat bekend als S-1 (Niekus & Groenendijk 
1998).

[12] De interpretatie van de geochemische gegevens 
blijft echter zeer lastig (Jansen & Peeters 2001). Het slijp-
platenonderzoek van de vulling van drie kuilhaarden van 

NP-3 heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor andere 
componenten dan houtskool en vuursteen (Exaltus et al. 
1993).

[13] Het voorkomen van deze soorten wil overigens niet 
zeggen dat ze ook daadwerkelijk zijn geconsumeerd of 
doelbewust gebruikt. Voor een aantal soorten is het goed 
mogelijk dat ze tijdens het verzamelen van brandhout zijn 
meegekomen naar de nederzetting.



211De steentijd van Nederland

op het ontstaan van oversnijdingen 100% is vanaf ongeveer de honderdste haard. Op 
NP-3 werden binnen een vergelijkbaar oppervlak maar liefst 142 kuilhaarden aangetrof-
fen en slechts één oversnijding (  g. 9). Dit lijkt aan te geven dat bij de aanleg van een 
nieuwe haardkuil, de locaties van oude kuilhaarden nadrukkelijk werden vermeden. Moge-
lijk waren dergelijke oude kuilhaarden nog lange tijd als kleine depressies aan het opper-
vlak zichtbaar, of was er sprake van afwijkende vegetaties. Naar het waarom kunnen we 
alleen maar gissen, maar het is waarschijnlijk dat de functie van de kuilen een speci  eke 
warmteontwikkeling/-verdeling vereiste, en dat deze alleen maar in een verse  bodem 
bereikt kon worden. Voor NP-3 en de Hoge Vaart kon aannemelijk worden gemaakt dat 
ook bodemvochtigheid een rol speelde. Op NP-3 werden natuurlijke depressies in het ter-
rein gemeden, terwijl op de Hoge Vaart een einde kwam aan het gebruik van kuilhaarden 
als gevolg van versterkte  uctuaties in de grondwaterspiegel (Groenendijk & Smit 1989; 
Peeters & Hogestijn 2001).

Zoals meestal op (dek)zandgronden, beperken de mobiele vondsten zich tot vuursteen, 
natuursteen, verkoolde plantaardige resten en sporadisch gecalcineerde botfragmenten. 
Onverkoold organisch materiaal is door chemische en biologische processen verdwenen. 
Een bijkomend probleem is dat de meeste vindplaatsen in de loop van de tijd ook nog eens 

Figuur 8  Een kuilhaard met op de bodem 
grote brokken houtskool (eik), aangetrof-
fen op de vindplaats Hoge Vaart-A27 
(foto ROB).

Figuur 9  Verspreiding van kuilhaarden 
op de vindplaats NP-3, opgraving 1997 
(tekening GIA, voormalig BAI)
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zijn verstoord door natuurlijke erosie en/of latere, antropogene activiteiten (herbewoning, 
verploeging), waardoor veel van het oorspronkelijk aanwezige materiaal is verplaatst of 
zelfs geheel verdwenen. Hierdoor is het lastig, soms ondoenlijk om een goed beeld te 
krijgen van de ruimtelijke relaties tussen de kuilhaarden en het bewoningsafval. Alleen op 
NP-3 werden meerdere concentraties vuursteen opgegraven aan de rand van de zone met 
kuilhaarden. Enkel de twee redelijk bewaard gebleven concentraties uit de campagne van 
1997 zijn tot nu toe gepubliceerd (Niekus 1999; Niekus & Veldhuis 2001). Het betreft vrij 
discrete clusters met ieder een omvang van ca. 50 m2. Het karakter van de concentraties 
is op basis van het vuursteenmateriaal echter verschillend. In één geval was het werktui-
genspectrum vrij breed (spitsen, schrabbers, stekers, boren/priemen, geretoucheerde en 
gekerfde stukken) en moet gedacht worden aan een relatief breed activiteitenpakket. In 
het andere geval was het spectrum smaller (spitsen, mesjes, geretoucheerde en gekerfde 
stukken) en lijkt de nadruk mede gezien het karakter van het productieafval (kerfresten) 
op onderhoud van de jachtinventaris te hebben gelegen.

Een belangrijke vraag is natuurlijk hoe dit soort omvangrijke complexen nu geïnter-
preteerd moet worden. In het geval van NP-3 werd aanvankelijk gedacht aan een groot 
residentieel kamp of zelfs een aggregatiekamp (Smit 1995). Als de twee onderzochte 
vuursteenconcentraties gelijktijdig zijn, zouden we dus te maken kunnen hebben met 
verschillende activiteitenzones. De ruim 20 14C-dateringen die momenteel beschikbaar 
zijn maken duidelijk dat de kuilen in de loop van vele honderden jaren (8.500-7.800 BP), 
gedurende het Boreaal/Vroeg-Atlanticum, zijn aangelegd.[14] Ook op de andere genoemde 
vindplaatsen is dat het geval: voor de Hoge Vaart liggen de dateringen tussen 7.800 en 
6.100 BP, voor Urk-E4 tussen 7.850 en 6.270 BP en voor Mariënberg tussen 8.620-6.110 
BP.[15] Er is dan ook geen twijfel mogelijk dat we hier met accumulaties van meerdere 
gebruiksmomenten te maken hebben (palimpsesten). Het is echter moeilijk de individuele 
gebruiksmomenten in termen van aantallen haarden en bijbehorend vuursteen ruimtelijk 
te begrenzen, zodat de aard van de geassocieerde activiteiten onduidelijk blijft. Wel is 
duidelijk dat het gebruik van diepe kuilhaarden een structureel onderdeel vormde van het 
activiteitenspectrum op mesolithische nederzettingen.

Een aspect dat in het onderzoek van mesolithische vindplaatsen altijd een belangrijke 
plaats heeft ingenomen, is de herkenning van woonstructuren. Desondanks zijn dergelijke 
structuren tot dusver nog maar mondjesmaat bekend, terwijl bovendien de interpretatie 
in sterke mate aan discussie onderhevig is. Een belangrijke belemmering vormt het fre-
quente hergebruik van terreinen in de loop van de prehistorie, waardoor de onderlinge 
relatie tussen grondsporen moeilijk of zelfs helemaal niet vastgesteld kan worden, en 
de associatie met mobiele vondsten onduidelijk is. Daarnaast is het onderscheid tussen 
antropogene grondsporen (paal- en staaksporen, komvormige kuilen) en natuurlijke 
sporen (wortelsporen, mollengangen, boomvallen) dikwijls moeilijk te maken (Crombé 
1993; Kooi 1974; Langohr 1993; Newell 1980). Ten gevolge van bodemkundige proces-
sen zoals podzolvorming kunnen antropogene grondsporen vervagen of zelfs compleet 
onzichtbaar worden.

De bekendste Noord-Nederlandse vindplaats waar mesolithische woonstructuren 
zouden zijn aangetroffen is Bergumermeer S-64B (  g. 10). Deze vindplaats is in de peri-
ode 1970-1974 door het voormalige Biologisch-Archeologisch Instituut (BAI) opgegraven. 
Hoewel één van de bekendste mesolithische nederzettingen van ons land, is de hoeveel-
heid gepubliceerde gegevens beperkt (Casparie & Bosch 1995; Newell 1980; Newell & 
Vroomans 1972). Op basis van de associatie van bodemkundige verschijnselen met paal-
sporen en grotere stenen (structuurstenen), zijn hier middels een statistische analyse van 
metrische gegevens door Newell zes eenheden onderscheiden die als hutplattegronden 
worden gezien. Vijf van de hutten  zijn elliptisch van vorm en variëren in lengte tussen 7,2 
en 8 meter, terwijl de breedte tussen de 4 en 5,2 meter is. De zesde hut  is incompleet. 
Tot dusver zijn lang niet alle aspecten van de vindplaats - zoals vuursteeninventaris en 
ruimtelijke verspreiding van de verschillende vondstcategorieën - gepubliceerd, zodat het 
niet mogelijk is om de relatie tussen de mobiele vondsten en de elliptische structuren te 
bestuderen. Het blijft dan ook lastig om met enige zekerheid te kunnen stellen dat het 
werkelijk woonstructuren betreft.

Woonstructuren: 
Bergumermeer S-64B en 

Baarn-‘De Drie Eiken’

[14] Sinds kort is er ook een serie dateringen van de vind-
plaats S-1 (op dezelfde zandrug) beschikbaar, die door 
de bank genomen ouder uitvallen dan de dateringen van 
NP-3. Dit zou er op kunnen wijzen dat het zwaartepunt  
van de bewoning zich in de loop van een paar duizend jaar 
over de zandrug heeft verplaatst (Niekus in prep.).

[15] Voor de locatie Zwolle-Vrouwenlaan/Energieweg zijn 
momenteel slechts drie dateringen beschikbaar: 7.110  
20 BP, 7.100  20 BP en 6.980  60 BP (Lanting & Van 
der Plicht 2000). Een aanvullende serie dateringen is in 
voorbereiding.
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Figuur 10  Overzicht van het opgravings-
areaal te Bergumermeer met de vermoe-
delijke hutplattegronden. De plattegrond 
rechts geeft aan welke vakken met welke  
hutstructuur worden geassocieerd (naar 
Newell 1980).
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Een andere, mogelijke hutstructuur werd in 1988 door de ROB opgegraven bij Baarn-
De Drie Eiken .[16] Behalve mesolithische sporen (waaronder kuilen en vuursteen) werden 
ook sporen uit latere perioden aangetroffen (waaronder een Enkelgrafcultuur-crematie-
graf, een Klokbekergraf en sporen uit de Middeleeuwen). Er zijn in eerste instantie twee 
zones onderscheiden: één concentratie van haardkuilen en vuurstenen artefacten en één 
zone met veel vuursteen en brokken natuursteen ( kookstenen ). Daarnaast is een ca. 5 bij 
4 meter ovale kuil (?) aangetroffen met daarbinnen zware paalkuilen in een cirkelvormig 
patroon met een diameter van ca. 4 meter. In de kuil zijn houtskool, vuurstenen arte-
facten en brokjes oker aangetroffen. Vondsten uit jongere perioden werden in de kuil en 
vermoedelijke paalsporen niet aangetroffen. Helaas lijken er geen mogelijkheden voor 14C-
datering meer aanwezig, zodat de mesolithische ouderdom vooralsnog onzeker is, maar 
het vuursteenmateriaal (waaronder 4 spitsen, 2 schrabbertjes, kerntjes en klingetjes) is 
zonder twijfel en zonder uitzondering mesolithisch. Vooralsnog is het is zeer wel mogelijk 
dat het hier een woonstructuur betreft. Vergelijkbare structuren zijn onder meer bekend 
van de mesolithische vindplaatsen Howick and East Barns (Engeland), Tågerup (Zweden), 
Mollegabet II en Nivå 10 (Denemarken) en mogelijk ook van Hardinxveld-Giessendam 
Polderweg en De Bruin (Gr n 2003; Gr n & Skaarup 1991; C. Cronberg, in Karsten & 
Knarrstr m (2001), 82-155; Hamburg & Louwe Kooijmans 2001; Jensen 2003; Louwe 
Kooijmans & Nokkert 2001).

De vindplaats Mariënberg werd tussen 1975 en 1978 door de ROB over een areaal van 
ca. één ha onderzocht. De vindplaats is gelegen op een dekzandrug langs de Overijsselse 
Vecht en heeft bewoningssporen uit het Mesolithicum, het Laat-Neolithicum en de late 
Bronstijd opgeleverd. Net als in het geval van veel andere mesolithische opgravingen is 
de hoeveelheid gepubliceerde gegevens (nog) vrij beperkt (Verlinde 1979, 2002; Ver-
linde & Newell in prep.). Toch is Mariënberg een bekende vindplaats vanwege zes kuilen 
die door de opgravers als graven zijn geïnterpreteerd. Hiermee is het één van de zeer 
weinige locaties in Nederland waar mesolithische graven zijn aangetroffen. Opmerkelijk 
genoeg bevindt zich, eveneens op een dekzandrug langs de Overijsselse Vecht, in het 
nabij gelegen Dalfsen een tweede vindplaats met een mesolithisch graf, hoewel de opgra-
ver aanvankelijk twijfelde aan deze interpretatie (Verlinde 1974). De vindplaats is in 1973 
gedeeltelijk onderzocht door de ROB. 

Zowel te Mariënberg als te Dalfsen werden behalve vuurstenen artefacten en de 
genoemde graven ook grote aantallen kuilhaarden aangetroffen, respectievelijk ongeveer 
400 en ruim 20 exemplaren. Vanuit dit perspectief passen beide vindplaatsen goed in het 
beeld van de eerder besproken sites. Hoewel de grote aantallen haarden de suggestie 

Vindplaatsen met 
graven: Mariënberg en 

Dalfsen

[16] Een eerste melding is gepubliceerd door Van Haaff 
et al. (1988), maar een nadere uitwerking heeft nog 
niet plaatsgevonden. De mogelijke plattegrond en geas-
socieerde vondsten zullen door drs. J.W.H. Hogestijn en 

de eerste auteur nader worden geanalyseerd. Het hier 
besprokene moet dan ook met de nodige voorzichtigheid 
worden betracht.

Figuur 11  Eén van de grafkuilen van 
Mariënberg. De donkergrijze vlek onge-
veer in het midden is sterk rood van kleur 
(foto ROB).
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wekken dat de locaties intensief zijn gebruikt, lijkt de geringe hoeveelheid vuursteen hier-
mee in tegenspraak. Te Mariënberg werd echter vastgesteld dat het mesolithische loopvlak 
zeker 25 cm hoger heeft gelegen, maar in de loop der tijd in het esdek is opgenomen. Uit 
de bouwvoor zijn dan ook honderden stuks vuursteen verzameld. Dit maakt het echter 
onmogelijk om een idee te krijgen van ruimtelijke verbanden tussen de kuilhaarden en 
het vuursteen. In de haarden zelf is, met uitzondering van een incidenteel steenfragment, 
uitsluitend houtskool aangetroffen. Verbrand botmateriaal of verkoolde zaden ontbreken.

In Dalfsen werd in enkele kuilen echter wel verbrand bot gevonden, maar in de meeste 
gevallen was een bepaling op soort niet mogelijk. Van een aantal fragmenten uit één van 
de kuilen kon worden vastgesteld dat het menselijk bot betrof. Waarschijnlijk zijn het de 
resten van een vrouw, terwijl mogelijk ook een tweede, jonger individu (kind?) verte-
genwoordigd is. Een 14C-datering op collageen leverde voor het bot een ouderdom van 
ca. 5.465 BP op, maar dit resultaat lijkt op grond van de hoge 13C-waarde niet betrouw-
baar. Houtskool uit dezelfde kuil leverde echter een datering rond 7.685 BP op. Indien we 
accepteren dat de houtskool en het botmateriaal werkelijk met elkaar in verband staan, 
dan impliceert dit een vroeg-atlantische ouderdom. Dit betekent overigens niet dat alle 
sporen uit deze periode dateren, wat ook blijkt uit een kuil met een ouderdom van rond 
8.830 BP (Boreaal). Meer dateringen zijn helaas niet voorhanden. Het is dan ook de vraag 
of de veronderstelde relatie tussen de houtskool en het bot wel terecht is. Een belangrijke 
vraag is verder of het hier een bijzetting betreft of dat er een andere verklaring gezocht 
moet worden. Mesolithische crematiegraven zijn nauwelijks bekend. Door Verlinde is wel 
geopperd dat het om etensresten (kannibalisme) zou kunnen gaan, gezien de situering 
in een nederzettingscontext (Verlinde 1974, 116). In de synthese zullen we op dit punt 
terugkomen.

De zes als graf geïnterpreteerde kuilen van Mariënberg lagen in een cluster en vielen op 
door hun afwijkende vorm, kleur en inhoud. Ze zijn cilindervormig met een platte bodem, 
terwijl ze naar boven verwijden in een ovale tot afgerond rechthoekige vorm. De vulling 
bestaat waarschijnlijk uit de oorspronkelijke, uitgegraven grond. Onder in de kuilen was 
sprake van extreme roodkleuring, veroorzaakt door rode oker (hematiet) dat als huidjes 
om de zandkorrels was afgezet (  g. 11). Tijdens de opgraving zijn de kuilen vlaksgewijs 
verdiept en op de vlaktekeningen lijken zich de contouren van personen in zithouding af te 
tekenen. Afgezien van normaal  nederzettingsafval waren ook steeds bijzondere voorwer-
pen in de kuilen aanwezig: grotere klingen, kernen, vuursteenknollen en klopstenen. Het 
meest opvallend waren drie zandstenen pijlschachtpolijsters die met de vlakke kant op de 
bodem van twee kuilen waren geplaatst. Alle bovengenoemde kenmerken lijken, ondanks 
het ontbreken van botresten, voldoende reden om een andere interpretatie dan brandkuil  
te rechtvaardigen en ze als grafkuil te interpreteren. Dergelijke zit- of schachtgraven zijn 
een (nog) zeldzaam verschijnsel in het Mesolithicum.[17]

Voor de Mariënbergse graven zijn geen directe dateringen beschikbaar. Een groot 
aantal 14C-dateringen van houtskool laat echter een fasering in het gebruik van de kuil-
haarden toe. De vroegste fase, met dateringen tussen ca. 9.000 en 8.000 BP, valt in het 
Boreaal en wordt gekenmerkt door sterk vervaagde kuilen met houtskool van den (Pinus

[17] Te Hardinxveld-Giessendam werd op de vindplaats 
De Bruin  echter een zitgraf inclusief botmateriaal opge-

graven (Smits & Louwe Kooijmans 2001; zie ook Verhart 
& Arts, deze bundel).

Figuur 12  Ligging van de grafkuilen 
binnen het kuilencluster van Mariënberg 
(tek. ROB).

Open cirkels: boreale kuilhaarden
Zwarte cirkels: atlantische kuilhaarden
Kruisarcering: graven
Diagonaalarcering: graven uit het Laat-
Neolithicum
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sp.). De jongere fase heeft dateringen tussen 7.000 en 6.000 BP en valt daarmee in het 
Midden-Atlanticum. Deze jongere kuilen zijn donkerder van kleur en bevatten houtskool 
van eik (Quercus sp.). De grafkuilen zelf zijn aangetroffen in de zone met kuilhaarden uit 
de jongere fase (  g. 12). Bovendien is in één van deze kuilhaarden een fragment van een 
pijlschachtpolijster aangetroffen. Vooralsnog wordt door de onderzoekers dan ook aange-
nomen dat de graven in het latere deel van het Midden-Atlanticum (6.500-6.100 BP), dus 
in het laatste deel van het Mesolithicum moeten worden gedateerd.

Maar er is ook een ander scenario mogelijk. Hoewel graven zeker binnen het normale  
gebruiksgebied werden aangelegd, zijn er ook situaties bekend waar dit op enige afstand 
gebeurde.[18] De ruimtelijke associatie van de grafkuilen met jongere kuilhaarden hoeft 
dus niet te betekenen dat er ook een werkelijk verband bestaat. Dat er in één van de jon-
gere kuilen een fragment van een pijlschachtpolijster is aangetroffen, kan ook het gevolg 
zijn van het dichtgooien waarbij dit fragment (mogelijk uit de oudere fase) secundair in de 
vulling van de jongere kuilhaard is terechtgekomen. Maar misschien is er wel een ander, 
door de opgravers niet eerder genoemd argument om de graven relatief laat te dateren. 
De grotere klingen zijn namelijk regelmatig van vorm en lijken te zijn geslagen door indi-
recte percussie (punch-techniek). Ze vertonen daarmee een grotere af  niteit met een 
laat-mesolithische/vroeg-neolithische vuursteentechnologie.

Het vondstmateriaal van de tot dusver besproken vindplaatsen bestond in hoofdzaak uit 
anorganische grondstoffen, zoals vuursteen en andere gesteenten. Organische resten zijn 
meestal wel aangetroffen, maar vrijwel altijd betreft het verkoolde plantenresten of gecal-
cineerde botfragmentjes. Onverbrande organische resten zijn wel als losse vondsten van 
verschillende locaties bekend,[19] maar in opgravingscontext nog maar recentelijk aan het 
licht gekomen, hoewel de eerste vondsten in feite ruim 20 jaar geleden werden gedaan. 
Naar aanleiding van de ontdekking van een deel van een oerosschedel in associatie met 
een vuurstenen schrabber, vond bij Jardinga in de gemeente Oost-Stellingwerf (Friesland) 
in 1981 een opgraving plaats door het Biologisch-Archeologisch Instituut (nu Groninger 
Instituut voor Archeologie), waarbij meer botten, botfragmenten, (vuur)steen, hazelnoten 
en hout werden aangetroffen (Prummel et al. 1999, 2002). Destijds werd het belang van 
de vindplaats niet onderkend en raakte de vindplaats in vergetelheid. Pas in 1997 werd 
het materiaal aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen en bleken de botten uit het 
Laat-Mesolithicum te dateren. In 2002 en 2003 werd de vindplaats aan een nader onder-
zoek (opgravingen en boringen) onderworpen, waarbij meer dierenbotten, vuurstenen 

Mesolithische wetland-
contexten: Jardinga en 

Zutphen-Ooijerhoek

[18] Een goed voorbeeld is de vindplaats Tågerup in Zuid-
Zweden, waar enkele Kongemose-graven (met dateringen 
tussen 7.500-7.000 BP) op enige afstand van de nederzet-
tingszone werden aangetroffen en Erteb lle-graven (met 

dateringen tussen 5.900-5.800 BP) tegen/in de nederzet-
tingszone (Karsten & Knarrstr m 2001, 2003).

[19] Bijvoorbeeld de kano van Pesse  en diverse benen 
voorwerpen in Overijssel (Musch 1991).

Figuur 13  Gezicht op de Tjonger bij Jar-
dinga. Niets doet vermoeden dat zich hier 
een mesolithische wetland-vindplaats wetland-vindplaats -vindplaats wetland
bevindt (foto GIA, voormalig BAI).
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artefacten en bewerkt hout werden gevonden (zie hieronder). In 1999 werd tijdens een 
ROB-opgraving van een serie mesolithische sites bij Zutphen ook een deel van een oud 
beekdal onderzocht, waarbij mesolithisch botmateriaal aan het licht kwam (Groenewoudt 
et al. 2001).

De vindplaatsen bij Jardinga (  g. 13) en Zutphen (  g. 14) zijn gelegen aan fossiele 
meanders van respectievelijk de Tjonger en de Ooijerhoekse Laak. Het stroomgebied van 
de Tjonger is bekend om zijn rijkdom aan laat-paleolithische en mesolithische vindplaat-
sen die vooral op de hogere ruggen langs het riviertje liggen. Het gebied bij Zutphen was 
tot voor kort echter nog relatief leeg aan vindplaatsen, maar grootschalig onderzoek in het 
kader van de stedelijke ontwikkeling heeft duidelijk gemaakt dat van een grote rijkdom 
aan (vooral) vroeg-mesolithische sites sprake is (Groenewoudt & Deeben 2001; Verneau 
1999; Verneau & Peeters 2002). Hoewel de situering in grote lijnen vergelijkbaar is, is het 
karakter en de ouderdom van beide vindplaatsen zeer verschillend.

Bij Jardinga werden in de fossiele bedding van de Tjonger en aan de oever tiental-
len botten en botfragmenten van oeros (Bos primigenius) aangetroffen, evenals zes bot-
fragmenten (drie ribfragmenten en drie melkkiezen) van edelhert (Cervus elaphus), een 
scheenbeen van bever (Castor  ber), resten van ten minste twee moerasschildpadden 
(Emys orbicularis), vier visresten, 35 bewerkte vuurstenen, enkele natuurstenen (waar-
van één met mogelijke klopsporen), bewerkte en onbewerkte stukken hout, houtskool 
en onverkoolde hazelnoten (Baak et al. 2005; Bottema 2005; Bottema-Mac Gillvry 2005; 
Prummel & Niekus 2005). De botten van Bos primigenius vertegenwoordigen ten minste 
vier laat-mesolithische individuen. Verschillende botten vertonen snijsporen of zijn opzet-
telijk gebroken (  g. 15). De locatie van de snijsporen aan de middenvoetsbeenderen en op 
de oerosschedel lijkt aan te geven dat de huiden zijn afgestroopt. De ondervertegenwoor-
diging van vleesdragende skeletelementen wijst erop dat het vlees naar elders is vervoerd. 
Ook één van de ribben van Cervus elaphus en de tibia van bever vertonen snijsporen. Op 
basis van een serie 14C-dateringen is duidelijk geworden dat de locatie ten minste twee-
maal werd bezocht door laat-mesolithische jager-verzamelaars, namelijk rond 6.500 BP 
en rond 6.200 BP. Een deel van het bewerkte hout (vier paaltjes) dateert eveneens uit 
het Laat-Mesolithicum. De paleolandschappelijke context in combinatie met de vondsten 
maakt aannemelijk dat de vindplaats als een slachtplaats en mogelijk ook visplaats geïn-
terpreteerd moet worden.

De vindplaatsen te Zutphen-Ooijerhoek zijn gelegen op een groot rivierduin langs de 
Ooijerhoekse Laak. Het gaat om zeven clusters vuursteen, waarvan er zes dicht bijeen 
liggen (  g. 16). De op grotere afstand gelegen zevende vindplaats (site S) leverde een 
datering op van ca. 8.840 BP. De 14C-dateringen van de andere vindplaatsen geven een 
range aan tussen ca. 9.110 en 8.820 BP en vallen daarmee in de overgang Preboreaal/
Boreaal (Groenewoudt et al. 2001). Site S valt dus binnen dezelfde tijdspanne. Het karak-

Figuur 14  De opgraving in het beekdal 
bij Zutphen-Ooijerhoek in volle gang (foto 
ROB).
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ter van deze sites is verschillend, gezien de grotere variatie in het werktuigenspectrum. 
De locaties die het verst van de meander af liggen (sites A en Q) zijn duidelijk geïsoleerd 
van de andere sites (B, C, H, K), welke een min of meer aaneengesloten strooiïng vormen. 
Op dit moment is de onderlinge relatie tussen de concentraties nog onduidelijk. Het is 
nog de vraag of de sites verschillende gebruiksmomenten in de tijd vertegenwoordigen 
of dat het om gelijktijdig gebruikte activiteitszones gaat. Maar gezien de ca. 300 jaar die 
de 14C-dateringen beslaan, kan gesteld worden dat het terrein in ieder geval herhaaldelijk 
gebruikt is door meerdere generaties jager-verzamelaars.

Dit laatste blijkt eens te meer als we kijken naar de vondsten uit de meanderzone 
zelf. Hier werden in een zone (site M), waar meerdere insnijdingen tegen de oostelijke 
 ank van de rivierduin konden worden onderscheiden, behalve 244 stenen artefacten 
(waaronder 232 stuks vuursteen) ruim 90 botfragmenten geborgen. Hoewel aanvanke-
lijk werd gedacht aan een relatief kortstondige periode van afval-dumping, hebben 14C-
dateringen en gedetailleerde stratigra  sche analyses in combinatie met pollenonderzoek 
duidelijk gemaakt dat meerdere fasen onderscheiden moeten worden. De oudste fase ligt 
tussen 9.400 en 9.200 BP en heeft geen tegenhanger in de vindplaatsen op de rivierduin. 
Daarentegen hebben de rivierduinsites Q, H en C dateringen rond 9.100 BP, een periode 
die in de meander ontbreekt. Alleen dateringen tussen 8.900 en 8.700 BP komen in beide 
contexten voor. In deze zin zijn de verschillende contexten dus complementair en wijzen 
op vroeg-mesolithische activiteit gedurende de periode 9.400-8.700 BP.

De zoogdierresten uit de meander, waarvan sommige met snij- en schraapsporen, zijn 
toegeschreven aan klassieke  soorten, zoals wild zwijn (Sus scrofa), edelhert (Cervus 
elaphus), ree (Capreolus capreolus), bruine beer (Ursus arctos), wilde kat (Felis silvestris) 
en bever (Castor  ber). Tevens zijn enkele botjes van vogel (Aves), blankvoorn (Ruti-
lus rutilus) en snoek (Esox lucius) aangetroffen, evenals van kleinere knaagdieren, zoals 
woelrat (Arvicola terrestris). Onder het botmateriaal bevindt zich ook een melkkies van 
een 9-10 jaar oud kind. Het soortenspectrum sluit goed aan bij wat van andere Noord-
west-Europese vindplaatsen, zoals Star Carr, Friesack en Hohen Viecheln bekend is (Clark 
1954; Gramsch 1987; Mellars & Dark 1998; Schuldt 1961).

Onder het botmateriaal bevinden zich ook enkele fragmenten van werktuigen; delen 
van een harpoen of priem, het schachtingsdeel van een hak of bijlhouder en een ander 
hakfragment (  g. 17). Het vierde object is identiek aan een T-bijl, maar is niet voorzien 
van een doorboring, zoals we die kennen van laat-atlantische (na 6.000 BP) T-bijlen. Het 
werktuig lijkt gezien de aard van de beschadigingen aan de snede  echter een vergelijk-

Figuur 15  Vertegenwoordiging van oer-
osskeletelementen in het assemblage 
van Jardinga (tek. GIA, voormalig BAI).
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bare functie te hebben gehad. Opvallend is verder een stuk wortelhout (mogelijk wilg; 
Salix) met een ronde doorboring. Het gat was opgevuld met een pek-achtige substantie 
die is ontstaan bij een temperatuur boven 200 oC. Waarschijnlijk betreft het hier een frag-
ment van een composietwerktuig, maar parallellen zijn ons niet bekend.

Tenslotte heeft de wetland-context van Zutphen-Ooijerhoek nog andere sporen van 
mesolithische activiteit opgeleverd. In de eerste plaats zijn dat houtresten met sporen 
van menselijke activiteit (een bekapte eikenstam en een verkoold stuk eikenhout) met 
dateringen tussen 7.480 en 7.455 BP. Samen met een concentratie verkoolde hazelnoot-
doppen met een datering van ca. 7.200 BP wijzen deze resten op jagers-verzamelaars 
activiteiten tijdens het Vroeg-Atlanticum. In het preboreale pollenbeeld van Zutphen zijn 
hoge waarden voor brandnetel (Urtica) aangetroffen, die mogelijk wijzen op manipulatie 
van de vegetatie (Bos et al. in prep.). Dit kan een gevolg zijn van regelmatig afbranden 
van bepaalde vegetatiezones, zoals dat inmiddels ook elders in Noordwest-Europa bekend 
is (zie o.a. Zvelebil 1994).

De voorgaande thematische beschrijving van vindplaatsen diende vooral om de kenmerken 
van mesolithische bewoningssporen in Noord-Nederland te belichten, evenals de belang-
rijkste problemen die hieraan verbonden zijn. In dit laatste hoofdstuk zullen we op enkele 
meer algemene aspecten ingaan, te weten de chronologie van het Mesolithicum in Noord-
Nederland, nederzettingssystemen en exploitatiestrategie, sociale organisatie en ideolo-
gie. Op sommige punten is hier in het voorgaande op site-niveau al aan gerefereerd.

Lange tijd is de chronologische indeling van het Mesolithicum gebaseerd op een typolo-
gische seriatie van vuursteencomplexen in combinatie met 14C-dateringen (Arts 1988; 
Newell 1973; Price 1975). De typomorfologische variatie binnen microlithische spitsen 
stond hierin centraal. Naarmate meer 14C-dateringen beschikbaar kwamen, is duidelijk 
geworden dat deze typochronologieën niet langer te handhaven zijn.[20] Een groot pro-
bleem bij deze indelingen, vooral ook bij Newell s typochronologie (  g. 18), is het feit dat 
deze deels is gebaseerd op oppervlaktecollecties maar ook op ongepubliceerde opgravin-
gen, waardoor het niet goed mogelijk is om zijn indelingen in fasen op waarde te schatten. 
Tegenwoordig is de houding van archeologen ten opzichte van de daterende waarde van 

SYNTHESE

Chronologie

[20] Voor een discussie zie Lanting & Van der Plicht (2000) 
en Verhart & Groenendijk (in druk).

Figuur 16  Locatie van de sites ten 
opzichte van de oude meander te Zut-
phen-Ooijerhoek (tek. ROB).
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oppervlaktevondsten veel kritischer en gaan we er niet voetstoots van uit dat het vuur-
steen allemaal bij elkaar hoort. Zelfs wanneer het gaat om een opgegraven vuursteenin-
ventaris met kuilhaard, dan nog staat de relatie tussen beide ter discussie (Crombé et al. 
1999; Van Strydonck et al. 2001). Daar in de Nederlandse situatie zelden stratigra  sch 
gescheiden vondstassemblages worden aangetroffen, hebben we dan ook in de regel met 
vermengde complexen te maken.

Voor Lanting & Van der Plicht is dit aanleiding om het gebruik van typochronologieën te 
verwerpen (Lanting & Van der Plicht 2000, 135-136). Hoewel ze erkennen dat er in grove 
lijnen wel een zekere waarschijnlijkheid met betrekking tot de opeenvolging van bepaalde 
microlithische spitstypen is, hechten ze er weinig of geen waarde aan, daar er nog te veel 
onzekerheid bestaat over het verschijnen van bepaalde vormen. Beide onderzoekers gaan 
dan ook niet veel verder dan het onderscheid tussen een vroeger Mesolithicum zonder, en 
een later Mesolithicum met trapezia.

Figuur 17  Benen werktuigen en botten 
met snij-/slachtsporen van Zutphen - 
Ooijerhoek (tek. ROB).

a.  Voorloper van een T-vormige bijl
b.  Harpoenfragment
c.  Fragment met schachtgat van een 

geweidissel
d-f.  Gewei- en botfragmenten met snij-

/knaagsporen
g.  Tand van een bruine beer
h.  Bot met schraapsporen
i-j.  Botfragmenten met slachtsporen
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Verhart & Groenendijk gaan iets verder in hun indeling (Verhart & Groenendijk in 
druk). Zij onderscheiden drie fasen, waarbij het Vroeg-Mesolithicum wordt gekenmerkt 
door steilgeretoucheerde spitsen (a-, b-spitsen, driehoeken) en het Laat-Mesolithicum 
door trapezia. Het Midden-Mesolithicum zou vooral c-spitsen en/of spitsen met oppervlak-
teretouche te zien geven. Omdat spitsen met oppervlakteretouche in Noord-Nederland 
vrijwel niet voorkomen, met als uitzondering onder andere de vindplaatsen Swifterbant 
en Hoge Vaart, zouden hier vooral c-spitsen als gidsartefact  moeten gelden. Lange tijd 
golden kern- en afslagbijlen als kenmerkend voor een latere fase (vanaf ca. 7.500 BP) van 
het De Leijen-Wartena Complex  (Newell 1970), maar dit idee is niet langer te handha-
ven.[21] Inmiddels zijn er genoeg aanwijzingen dat deze werktuigtypen al vanaf circa 8.800 
BP in Noord-Nederland voorkomen, waardoor het DLW  als aparte fase binnen het Mesoli-
thicum in Noord-Nederland geen bestaansrecht meer heeft (Niekus et al. 1997; Lanting & 
Van der Plicht 2000; Verhart & Groenendijk in druk).

Vooral op basis van het grootschalige onderzoek op de vindplaats Hoge Vaart-A27 is 
echter duidelijk geworden dat trapezia (variërend van smal tot breed) in ieder geval tot 
ver in het Vroeg-Neolithicum doorlopen (Peeters et al. 2001). Hiermee vervaagt de grens  
tussen het Mesolithicum en Neolithicum op basis van typomorfologische indicatoren van 
spitsen. In feite geldt dit ook voor de overgang Paleolithicum-Mesolithicum, waarbij het 
verschijnen van b-spitsen in de Ahrensburg-cultuur roet in het eten gooit. In navolging 
van Lanting & Van der Plicht moet dan ook de vraag worden gesteld of het gebruik van 
typochronologieën wel zinvol is. Uiteraard zouden we graag houvast hebben om ook niet 
14C-dateerbare vindplaatsen in de tijd te kunnen plaatsen, maar de huidige kaders lijken 
wel erg wankel.

[21] Newell s mening werd destijds niet door iedereen 
gedeeld. Harsema (1978) wilde bijlen op typologische 
gronden al vanaf circa 8.800 BP laten optreden, maar 

dateringen die dit idee ondersteunden waren destijds niet 
beschikbaar.

Figuur 18  Typochronologie van mesoli-
thische spitsen volgens Newell (1975).
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Een belangrijke, nog niet eerder genoemde tekortkoming bij het opstellen van der-
gelijke relatieve chronologieën is de erg smalle basis waarop ze gebouwd  worden. 
Microlithische spitsen, kern- en afslagbijltjes vormen slechts een klein deel van het werk-
tuigenspectrum, maar worden blijkbaar trend-/stijlgevoelig geacht. Een enkele keer wordt 
ook de regelmatigheid of de lengte van klingen in de discussie betrokken (zie bijv. Niekus 
& Stapert 1994). Wat tot nu toe ontbreekt, is een meer integrale benadering van de 
vuursteentechnologie. Enkele voorlopige analyses van 14C-gedateerde complexen, lijken 
aan te geven dat er verschuivingen optreden in de toepassing van productiemethoden en 
-technieken. Hoewel hieraan natuurlijk de nodige problemen gekoppeld zijn (bijv. kwaliteit 
van de beschikbare grondstof, de variabele kennis en ervaring van vuursteenbewerkers), 
loont het de moeite om technologische informatie systematisch in kaart te brengen en te 
zien hoe deze zich verhoudt tot de typologische variatie in tijd en ruimte.

Indien technologische variabelen een chronologisch oplossend vermogen blijken te 
hebben, dan levert dit ook handvaten voor de relatieve datering van vondstcomplexen 
zonder chronologisch gevoelige werktuigtypen of 14C-dateerbaar materiaal. Tenslotte is 
natuurlijk altijd de vraag wat de juiste schaal is waarop dergelijke relatieve dateringska-
ders kunnen worden opgesteld. In toenemende mate wordt duidelijk dat er van een veel 
grotere ruimtelijke differentiatie sprake is dan steeds werd aangenomen (Crombé 2002). 
Wat een laat verschijnsel in het ene gebied lijkt te zijn, kan een vroeg verschijnsel in het 
andere gebied zijn.

Al met al concluderen we dat het tijd wordt om mesolithische vuursteencomplexen niet 
langer op grond van alleen microlithische spitsen te dateren. De voorkeur gaat uit naar 
14C-datering van complexen, maar dan nog dient een voldoende groot aantal dateringen 
te worden uitgevoerd om greep te krijgen op de aanwezige tijdsdiepte. Om relatieve 
chronologieën beter te onderbouwen, willen wij pleiten voor een integrale, technologische 
benadering, waarin productieconcepten, -methoden en -technieken als leidende factoren 
in het ontstaan van variabiliteit steeds met elkaar in verband worden gebracht (Newell 
1973, 1975; Price 1975, 1978).

Omdat het Mesolithicum traditioneel wordt geassocieerd met jager-verzamelaarssamenle-
vingen, is het denken over nederzettingssystemen en daaraan gerelateerde exploitatiestra-
tegieën sterk beïnvloed door etnogra  sche studies van (sub)recente jager-verzamelaars. 
Deze zouden worden gekenmerkt door een meer of minder sterke mate van mobiliteit 
en een sterke afhankelijkheid van het aanbod natuurlijke voedsel- en grondstofbronnen. 
Een vrij lage bevolkingsdichtheid in relatie tot het voedselaanbod zou hebben geleid tot 
periodieke  uctuaties in de groepsgrootte/-samenstelling en verschillen in de nederzet-
tingsomvang. Vanuit dit perspectief is de mesolithische archeologie in belangrijke mate 
gepreoccupeerd geweest met het de  niëren en het herkennen van nederzettingstypen als 
basis voor de reconstructie van nederzettingssystemen en exploitatiestrategieën.

Een belangrijke rol in het onderzoek naar nederzettingssystemen hebben de inde-
lingen van nederzettingstypen van Newell en Price gespeeld (Newell 1973, 1975; Price 
1975, 1978) (  g. 19). Beide onderzoekers gingen hierbij mede uit van de omvang en 
typologische samenstelling van opgegraven vuursteenconcentraties. Leidend element voor 
deze indelingen (resp. vier en vijf typen) waren de economisch getinte modellen afkom-
stig uit de antropologie. Vergelijkbare modellen werden ontwikkeld door Binford (1980) 
en Jochim (1976, 1998). In Newell s nederzettingstypologie wordt onderscheid gemaakt 

Nederzettingssystemen 
en exploitatiestrategie

Figuur 19  Nederzettingstypologie vol-
gens Newell (1973) op basis van de 
lengte/breedte-verhouding van vuur-
steenconcentraties..



223De steentijd van Nederland

tussen een basiskamp (type A), twee typen special purpose kampen (typen B en C) en een 
aggregatiekamp (type D). Dit laatste type zou alleen in het De Leijen-Wartena Complex  
(maar zie de discussie hierboven) voorkomen en verband houden met een toename in 
de bevolkingsomvang en afname van de mobiliteit tijdens het latere Mesolithicum. Price 
onderscheidde extractiekampen en kleine basiskampen (small sites), kortdurig gebruikte 
basiskampen (medium sites), langdurig gebruikte basisnederzettingen (large sites) en een 
aggregatiekamp (very large site).

De betekenis van deze indelingen is beperkt (zie ook Verhart & Groenendijk in druk). 
Veel problemen komen voort uit het gegeven dat slechts weinig sites compleet  zijn opge-
graven en opgravingen zich veelal hebben beperkt tot de grootste dichtheden vuursteen-
afval. Tevens is uit de beschikbare 14C-dateringen gebleken dat herbewoning van terreinen 
eerder regel dan uitzondering is (Lanting & Van der Plicht 2000). In deze gevallen is het 
zeer lastig, zo niet onmogelijk dergelijke aggregaten van formatieprocessen uiteen te 
trekken. Bovendien ontbreekt het aan organisch materiaal, zodat de economische con-
text (aard van activiteiten, seizoen van bewoning) van de nederzettingen veelal onduide-
lijk blijft. Gebruikssporenonderzoek op vuursteen kan hierin wel enig inzicht verschaffen, 
maar de basis blijft dan toch nog smal, al was het maar omdat exacte functionele duiding 
door gebruikssporenonderzoek dikwijls lastig is en bovendien alleen aan activiteiten waar-
bij vuursteen betrokken was, gerefereerd kan worden.

Het probleem gaat echter nog veel verder. Dit heeft te maken met de archeologische 
de  nitie van een site  en de veronderstelde relatie met een nederzettingstype. Zoals al is 
aangegeven, is veel onderzoek beperkt tot de zones met de grootste neerslag aan herken-
baar bewoningsafval; in Noord-Nederland dus vooral vuursteen. Blijkbaar stond (en staat 
nog steeds) voor velen de grote dichtheid aan afval gelijk aan de kern van een nederzet-
ting. Ondanks inzichten uit etnogra  sch onderzoek (zie o.a. Kroll & Price 1991), worden 
lege ruimten  binnen een groter areaal niet of zelden betrokken in de de  nitie van sites 
en nederzettingen. Aggregatienederzettingen bijvoorbeeld, kunnen grote oppervlakken 
beslaan, waarbij individuele, maar gelijktijdig gebruikte wooneenheden door lege zones 
worden gescheiden. In de archeologische traditie worden deze individuele eenheden als 
aparte, discrete sites opgegraven en geïnterpreteerd. Mede door het probleem van de 
beperkte chronologische resolutie van onze dateringskaders, lijkt het zo goed als onmo-
gelijk om de werkelijke context van, en onderlinge relatie tussen dergelijke eenheden te 
doorgronden.

Maar misschien is onze beeldvorming van mesolithisch landschapsgebruik - en dus ook 
van nederzettingssystemen en exploitatiestrategieën - in het geheel wel aan hervorming 
toe. Mogelijk zijn we op zoek naar zaken die niet hebben bestaan en vertegenwoordigt 
het beeld een realiteit waarin aggregatiekampen niet voorkwamen. Daarnaast wordt nog 
steeds gedacht in termen van sites en off-site  verschijnselen, terwijl het archeologische 
landschap bestaat uit een continue strooiïng van archeologisch traceerbare verschijnselen 
( lithic landscape ), waarbij sprake is van verschillen in dichtheden (scatters & patches) 
(Isaac 1981; Green & Zvelebil 1993). We moeten eerst beter begrijpen welke processen 
op welke manier hebben bijgedragen aan de vorming van dit archeologische landschap. 
Pas dan kunnen patronen ook worden geïnterpreteerd in termen van menselijk gedrag.

Het gebruik van etnogra  sche modellen kan hierbij natuurlijk behulpzaam zijn, maar 
tegelijkertijd ook interpretaties frustreren. Het is duidelijk geworden dat het landschaps-
gebruik veel meer dimensies had dan tot voor kort werd verondersteld, zoals bijvoorbeeld  
het bewust ingrijpen in de vegetatie vanaf het Preboreaal (Zutphen-Ooijerhoek). Ook 
buiten Nederland komen hiervoor steeds meer aanwijzingen (Dark 1998;  Zvelebil 1994). 
Het lijkt er sterk op dat bepaalde zones in het toenmalige landschap regelmatig werden 
platgebrand met het oog op het open houden van de vegetatiestructuur, waardoor een 
speci  eke plantengroei ontstond en de faunasamenstelling in sterke mate kon worden 
beïnvloed (Dods 1998; Mellars 1976; Zvelebil 1994). Een dergelijke vorm van exploitatie 
kan wel eens van fundamentele betekenis zijn voor het karakter van het nederzettings-
systeem.

Afgezien van deze methodische en conceptuele beperkingen, hebben we voor de beeld-
vorming van nederzettingssystemen en exploitatiestrategieën nog met andere problemen 
te maken. Zoals gezegd zijn grote delen van het  mesolithische landschap in de loop 
van het Holoceen onder water verdwenen of afgedekt met dikke pakketten sediment. We 
hebben dan ook geen  auw idee hoe het Noord-Nederlandse beeld voor het Mesolithicum 
gerelateerd is aan de nu (vrijwel) onbereikbare delen van het voormalige landschap. Hoe 
representatief is de beschreven variatie aan vindplaatstypen en archeologische verschijn-
selen voor de oorspronkelijke variatie? Is de schijnbare afwezigheid van aggregatiekam-
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pen nu een gevolg van ons onvermogen om deze archeologisch berhaupt te herkennen, 
of lagen dergelijke nederzettingen in landschapszones die thans niet meer bereikbaar zijn? 
En aan welke dynamiek waren mesolithische nederzettingssystemen in de loop van de tijd 
onderhevig; is ons beeld hiervan niet veel te statisch?

In alle pogingen om tot een reconstructie van nederzettingssystemen te komen, is de 
feitelijke interpretatie van diverse verschijnselen enigszins ondergesneeuwd. In Noord-
Nederland kennen we bijvoorbeeld het opvallende fenomeen van clusters kuilhaarden. 
Zoals we hebben gezien kan het om honderden exemplaren gaan, die in de loop van vele 
eeuwen met tussenpozen zijn aangelegd en gebruikt. De exacte functie van deze structu-
ren is nog steeds niet duidelijk, hoewel ze doorgaans met de bereiding van (plantaardig) 
voedsel in verband worden gebracht (Groenendijk 1987; Groenendijk & Smit 1990; Perry 
1997). Wel weten we, gezien het algemene voorkomen op veel vindplaatsen, dat het een 
structurele activiteit moet betreffen. Naar het zich laat aanzien betreft het een typisch 
Noord-Nederlands fenomeen. Ondanks de opgravingsintensiteit, blijft zuidelijk Nederland 
leeg waar het gaat om het voorkomen van diepe kuilhaarden, met uitzondering van enkele 
geïsoleerde gevallen.

De vraag werpt zich natuurlijk op waarmee dit verschil zou kunnen samenhangen. 
Verschillen in bodemkundige processen en/of onderzoeksmethoden lijken hiervoor geen 
verklaring te kunnen geven. Twee mogelijkheden dienen zich op het eerste gezicht aan: 
verschillen in landschapsgebruik en/of culturele verschillen. Laten we eerst kijken naar de 
ouderdom van dergelijke kuilhaarden. Op basis van 191 14C-dateringen van 62 sites uit 
Noord-Nederland blijkt dat kuilhaarden pas in de tweede helft van het Preboreaal verschij-
nen. De frequentie van dateringen loopt in het Boreaal sterk op, waarbij het maximum 
aan het begin van het Vroeg-Atlanticum wordt bereikt. Daarna treedt een sterke daling 
op, met een dieptepunt in de eerste helft van het Midden-Atlanticum, om vervolgens weer 
te stijgen tegen het einde van het Midden-Atlanticum. We moeten ons echter realiseren 
dat het beeld sterk wordt bepaald door enkele sites waarvoor veel dateringen beschikbaar 
zijn (NP-3, Mariënberg), hoewel deze locaties meermalig en over lange tijdstrajecten zijn 
gebruikt. De frequenties kunnen echter uiteen getrokken worden naar provincie, waaruit 
naar voren komt dat de frequentieverdeling niet evenredig is (  g. 20).

Figuur 20  Frequentie van 14C-dateringen 
van kuilhaarden, opgesplitst naar provin-
cie. Drenthe, Utrecht en Gelderland zijn 
hier vanwege de lage aantallen daterin-
gen buiten beschouwing gelaten.
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Het lijkt er dus op dat er enerzijds sprake is van chronologische trends en anderzijds 
van regionale verschillen. Zo zou het ontbreken van diepe kuilhaarden in het preboreale/
vroeg-boreale complex van Zutphen-Ooijerhoek samen kunnen hangen met chronolo-
gische factoren. Maar de vraag is natuurlijk waar dit dan mee samenhangt. Onze sug-
gestie is dat de kuilhaarden met een speci  ek aspect van het landschapsgebruik verband 
houden, waarbij ontwikkelingen in de waterhuishouding en daaraan gekoppelde vegetatie 
van betekenis zijn. Opvallend is bijvoorbeeld, dat in het gebied bij Zutphen, ondanks de 
grote onderzoeksinspanningen van de laatste jaren, nauwelijks aanwijzingen zijn gevon-
den voor bewoning in het latere deel van het Boreaal en het Atlanticum. Elders, waar dat 
wel het geval is, zien we dan ook kuilhaarden, zij het zeker niet op iedere locatie.

Door Waterbolk is de hypothese geponeerd dat de geogra  sche verschuivingen die de 
14C-dateringen laten zien, verband houden met de bewoningsintensiteit in relatie tot ver-
anderingen in het vegetatiedek.[22] De leegloop  van de hogere gronden in de loop van het 
Mesolithicum zou vooral een gevolg van de afname van het wildbestand zijn door de ver-
dichting van het bos en de decimering van open water door veengroei in het Atlanticum. 
De bewoning zou zich dan ook meer richting de kustzone (met een grotere biodiversiteit) 
hebben verplaatst. De herbewoning  van de hogere gronden zou pas werkelijk plaats 
hebben gegrepen toen deze gronden onder invloed van landbouw een meer open karakter 
zouden hebben gekregen.

Hoewel we van mening zijn dat de ontwikkeling van verklaringsmodellen op 14C-geda-
teerde verschijnselen moet plaatsvinden, realiseren we ons dat voorzichtigheid betracht 
moet worden bij het gebruik van 14C-dateringen. Duidelijk is dat kuilhaarden functioneel 
verschillen van oppervlaktehaarden, en daarmee geogra  sch gekoppeld kunnen zijn aan 
bepaalde landschapsecologische settings. De door Waterbolk gebruikte dateringen hebben 
vooral betrekking op kuilhaarden, zodat het beeld mogelijk vertekend is en slechts één 
speci  ek facet van mesolithisch landschapsgebruik re  ecteert. Oppervlaktehaarden zijn 
veel minder bekend en/of met enige zekerheid gedateerd.[23] Opvallend is bijvoorbeeld, 
dat op vindplaatsen waar beide haardtypen voorkomen, structurele ouderdomsverschillen 
kunnen bestaan tussen de haardtypen.[24] Verder zijn er ook duidelijk andere vormen van 
landschapsgebruik, zoals het afbranden van bepaalde vegetatiezones. Dit kan erop duiden 
dat delen in het landschap wel zijn geëxploiteerd, maar zonder dat dit resulteerde in de 
aanwezigheid van archeologisch traceerbare nederzettingsneerslag.

Het vrijwel ontbreken van kuilhaarden in Zuid-Nederland zou kunnen betekenen dat 
beneden de grote rivieren het landschap op een andere wijze werd geëxploiteerd. Een 
ander contrast vinden we in het voorkomen van Spitzhauen en Geröllkeulen (Hulst & Ver-
linde 1976, 1979; Henstra 2000; Niekus & Drenth in prep.) (  g. 21), die in Noord-Neder-
land relatief frequent worden gevonden en in het zuiden zeldzaam zijn. De functie van 
dergelijke objecten is niet duidelijk, maar voor Geröllkeulen wordt aangenomen dat ze als 
verzwaringen voor graafstokken dienden. Andere aangedragen interpretaties zijn onder 
meer (Henstra 2000; Van der Lee 2002/2003): netverzwaringen, slingerstenen, knotsen, 
onderdelen van vuurboren en klopstenen (voor vuursteen of het breken van botten).[25]

Behalve de functie van Geröllkeulen en Spitzhauen staat ook de datering van deze arte-
facten vaak ter discussie. In veel gevallen gaat het namelijk om losse vondsten waarvan 
de exacte vindplaats en/of de culturele context niet of slechts bij benadering bekend is. Op 
basis van associaties met vuurstenen artefacten lijkt een datering in de periode Midden-
Mesolithicum tot Vroeg-/Midden-Neolithicum het meest waarschijnlijk.[26] In gevallen waar 

[22] Voor dit onderzoek heeft Waterbolk voor een 
belangrijk deel dezelfde gegevens gebruikt, maar naast 
dateringen van kuilhaarden ook enkele dateringen van 
oppervlaktehaarden in zijn analyse betrokken (Water-
bolk 1999). Wij hebben deze laatste categorie hier buiten 
beschouwing gelaten, omdat dateringen van oppervlakte-
haarden (zeker wanneer het om slechts één datering per 
site gaat) vaak moeilijk interpreteerbaar zijn.

[23] Een vindplaats met een mogelijke oppervlaktehaard 
(gede  nieerd op basis van een spreiding verkoolde hazel-
nootdoppen) die momenteel wordt geanalyseerd is Sloch-
teren-Hooilandspolder (Kortekaas & Niekus 1994).

[24] Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Verrebroek-
Dok (Crombé, Groenendijk & Van Strydonk 1999) waar 
oppervlaktehaarden structureel ouder zijn dan kuilhaar-
den en Hoge Vaart (Peeters & Hogestijn 2001) waar kuil-
haarden structureel ouder zijn dan oppervlaktehaarden. 
In een enkel geval, zoals de vindplaats Leek- Mensuma-
weg  (Crombé, Groenendijk & Van Strydonk 1999, 61), is 
het verschil in datering tussen beide typen haarden ver-
waarloosbaar.

[25] In het geval van de Spitzhauen opperen Hulst & Ver-

linde (1979, 201) nog de mogelijkheid dat het om rituele  
deposities gaat. Zij baseren zich op feit dat het meren-
deel, namelijk 65% (11 van de 17 bestudeerde exempla-
ren) van de Spitzhauen uit een natte context afkomstig is. 
Ger llkeulen komen daarentegen meer voor op de hoger 
gelegen zandige gebieden (Hulst & Verlinde 1976, 1979). 
Zij stellen: Ein auffälliger Unterschied mit den  Geröllkeu-
len, die ebenfalls in das Mesolithikum und das Neolithikum 
datiert werden, liegt in der Fundsituation. Sahen wir, wie 
die Geröllkeulen der östlichen Niederlande hauptsäch-
lich in gut besiedelbaren Sandgebieten auftauchten, die 
Spitzhauen werden dagegen vor allem an für Besiedlung 
zu nassen Stellen gefunden.’ (1979, 202). Dit zou kunnen zu nassen Stellen gefunden.’ (1979, 202). Dit zou kunnen  (1979, 202). Dit zou kunnen zu nassen Stellen gefunden.’
betekenen dat enkelvoudige rituele  deposities niet zijn 
voorbehouden aan het Neolithicum en latere perioden 
maar ook al eerder voorkwamen. Andere mogelijke voor-
beelden van mesolithische rituele deposities zijn de vuur-
steendepots van NP-3 (Smit 1995).

[26] In de Groninger Veenkoloniën waar zuiver  mesoli-
thicum, d.w.z. zonder bijmenging van neolithisch of later 
materiaal, aanwezig is, is een klein aantal Geröllkeulen
gevonden (Groenendijk 1997). In deze gevallen zijn ze 
zonder probleem aan het Mesolithicum toe te wijzen.
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het gaat om geïsoleerde vondsten, kunnen we denken aan een speci  ek gebruik van deze 
objecten in de exploitatie van het landschap. Het voorkomen van grote aantallen benen 
harpoenen in het huidige Nederlandse kustgebied in vergelijking met het binnenland zou 
eveneens kunnen wijzen op de exploitatie van speci  eke bronnen.[27]

De bovengenoemde problemen met betrekking tot de reconstructie van nederzettings-
systemen en exploitatiestrategieën hebben ook directe consequenties voor de mogelijkhe-
den om inzicht in de sociale organisatie van mesolithische jagers-verzamelaars te krijgen. 
Zoals gezegd, is veel onderzoek geleid door etnogra  sche gegevens en antropologische 
generalisaties, die in de tijd terug worden geprojecteerd. Inmiddels weten we dat de 
variatie vele malen groter is dan doorgaans wordt voorgesteld (Kelly 1995). Vanuit dat 
perspectief zou het goed zijn om de gebruikelijke modellen eens goed tegen het licht te 
houden. Maar ook vanuit de beschikbare archeologische gegevens kunnen de nodige kant-
tekeningen worden geplaatst bij pogingen om inzicht in de sociale organisatie van mesoli-
thische gemeenschappen te krijgen.

Op de eerste plaats moet de vraag worden gesteld op welke schaal aspecten van 
sociale organisatie nu kunnen worden onderzocht en welke parameters hierbij worden 
betrokken. Door Newell e.a. is op basis van persoonlijke ornamenten (hangers, kralen) 
een analyse uitgevoerd om binnen West-Europa stijlzones  te onderscheiden (Newell et al. 
1990). De door hen gevonden resultaten zijn geïnterpreteerd als territoria van taalgroepen 
(dialectic tribes).[28] Noord-Nederland is niet alleen een te kleine ruimtelijke eenheid om 
hier speci  ek op in te gaan, maar ook de schaarsheid aan mesolithische ornamenten in 
dit gebied laat geen verregaande uitspraken toe.[29] In Zuid-Nederland en België is de ver-
breiding van Wommersom-kwartsiet wel geïnterpreteerd als de re  ectie van een sociaal 
territorium (Gendel 1984, 1988). Deze grondstof komt benoorden de grote rivieren (o.a. 
op de Hoge Vaart) en ten oosten van de Maas incidenteel voor (Van Oorsouw 1993). De 
grote rivieren zijn dan ook wel als natuurlijke grens tussen verschillende groepen mesoli-
thische jager-verzamelaars opgevat. Het voorkomen van Wommersom-kwartsiet over de 
grenzen  zou dan gezien moeten worden als het resultaat van kortstondige expedities, of 
van uitwisseling. Voor Noord-Nederland zijn dergelijke patronen vooralsnog niet in kaart 
te brengen.[30] Hier zijn geen uitgesproken karakteristieke grondstofvarianten voorhanden, 
cq. gebruikt.

Typologisch lopen we eveneens snel vast. We hebben al moeten constateren dat veel 
vindplaatsen herhaaldelijk bewoond zijn geweest, waardoor geen betrouwbare typochro-
nologieën opgesteld kunnen worden. Bovendien zijn veel opgravingsgegevens niet of 
onvoldoende uitgewerkt, zodat nog veel basaal werk verricht dient te worden. Desalniet-

[27] Het is opvallend dat mesolithisch vuursteen zo goed 
als ontbreekt in de zones waar veel harpoenen zijn gevon-
den (Verhart 1988, 1995).

[28] Een belangrijke tekortkoming hierbij is echter de 
beperkte omvang van het gegevensbestand, wat proble-
men oplevert bij de vaststelling van een betekenisvolle 
indeling. Hierdoor is ook moeilijk hard te maken dat de 
statistisch gede  nieerde ruimtelijke clusters ook werkelijk 
de etnische  betekenis hebben, die door de onderzoekers 
wordt geclaimd.

[29] Het enige zekere mesolithische ornament in Noord-
Nederland is de doorboorde hanger van Zutphen.

[30] Het ogenschijnlijk scherpe beeld met betrekking tot 
Wommersom-kwartsiet moet overigens wel gerelativeerd 
worden. Dit materiaal is nu eenmaal goed herkenbaar, 
maar wat zou van het beeld overblijven indien ook de 
herkomst van diverse vuursteenvarianten bepaald zou 
kunnen worden? Bovendien is ten aanzien van de ruimte-
lijke spreiding van Wommersom-kwartsiet tot dusver niet 
gekeken naar patroonvorming in de loop van de tijd, wat 
mede een gevolg is van dateringsproblemen. Dientenge-
volge is het beeld statisch en wordt de suggestie gewekt 
dat we hier met een discrete tijd/ruimte-eenheid te maken 
hebben.

Sociale organisatie en 
ideologie

Figuur 21  Een Spitzhau (foto Dick Velt-
huizen) en een Geröllkeul (uit Hulst & Geröllkeul (uit Hulst &  (uit Hulst & Geröllkeul
Verlinde 1979).
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temin bestaat de indruk dat voor het Midden-Mesolithicum een zekere scheiding binnen 
Noord-Nederland te leggen is. Benoorden de Overijsselse Vecht lijkt een deel van de vuur-
steentechnologie gericht op de productie van regelmatige microklingen en zien we langge-
rekte, smalle driehoekjes en Svaerdborg-achtige spitsen opduiken. Bezuiden deze grens  
past het vuursteenbeeld beter bij dat van Zuid-Nederland, met meer gedrongen spitsen 

Figuur 22  Kenmerkende spitsen van 
een vindplaats onder Reutem (Overijssel) 
(tek. Frans Somers) schaal 1:1.
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en een minder regelmatige klingtechnologie. Mogelijk tekenen zich hier territoria af van 
respectievelijk de Noordwest-groep en de Rijnbekken-groep. Voor het Vroeg-Mesolithicum 
en het Laat-Mesolithicum is een dergelijk onderscheid echter niet herkenbaar.

Andere informatiebronnen waaruit gegevens voor de reconstructie van sociale struc-
turen gehaald kunnen worden, leveren eveneens problemen op, of zijn (vrijwel) afwezig. 
Zoals we hebben gezien bestaan veel Noord-Nederlandse vindplaatsen uit palimpses-
ten, terwijl tegelijkertijd de archeologische de  nitie van nederzettingstypen de nodige 
conceptuele problemen kent. Het koppelen van nederzettingsgrootten aan bijvoorbeeld 
groepsomvang is daarmee op zijn zachtst gezegd lastig. Het a  eiden van de groepssa-
menstelling (leeftijdsopbouw, sexe) op basis van werktuigtypen, hun verspreiding binnen 
een nederzetting of technologische kenmerken van de artefacten (identi  ceren van indi-
viduele vuursteenbewerkers; zie bijv. Johansen & Stapert 2004) is naar onze mening 
vrijwel uitgesloten, willen we niet verzeild raken in ethnocentrische, politiek en sociaal 
gekleurde generalisaties over bijvoorbeeld sexe- en/of leeftijdgebonden rolpatronen. Graf-
velden met goed geconserveerde botresten die voor onderzoek naar sociale structuren 
gebruikt kunnen worden, ontbreken in Noord-Nederland, net als elders in ons land. Met 
andere woorden, het lijkt op dit moment weinig zinvol te proberen het Noord-Nederlandse 
Mesolithicum te benaderen in termen van sociale organisatie.

Figuur 23  Artefacten van de vroeg-
mesolithische vindplaats Zutphen-Ooijer-
hoek (tek. P. Dijkstra) schaal 1:1.
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De ideologie van prehistorische jager-verzamelaars is archeologisch eveneens moeilijk 
grijpbaar. Het betreft zaken die te maken hebben met de mythologische en kosmologische 
context van het dagelijkse leven, met de beleving van de omgeving en de beleving van 
tijd. Voor een deel zullen dergelijke aspecten zich zeker wel re  ecteren in de archeologisch 
traceerbare neerslag (bijvoorbeeld rituele deposities), maar voor een ander deel zeker 
niet. Bovendien is de archeologische werkelijkheid weerbarstig en is vaak onduidelijk op 
welke schaal patronen in de gegevensset nu geanalyseerd moeten worden. Daarnaast 
worden we geconfronteerd met het gegeven dat onze perceptie van dergelijke aspecten 
fundamenteel anders zal zijn dan die van mesolithische jager-verzamelaars (vergelijk bij-
voorbeeld Zvelebil & Moore in prep.). Desondanks heeft Noord-Nederland enkele ingangen 
opgeleverd die misschien toch iets over mesolithische ideologieën kunnen zeggen.

Op de eerste plaats is er het grafveldje van Mariënberg en het (mogelijke) crematiegraf 
van Dalfsen. Hoewel we niet moeten vergeten dat deze graven misschien ongelijktijdig 
zijn, vertegenwoordigen ze verschillende wijzen van omgang met overledenen: inhumatie 
(Mariënberg) en crematie (Dalfsen). De menselijke resten van Dalfsen zijn vermengd met 
dierlijke resten, waardoor ook wel is gedacht aan kannibalisme. Het voorkomen van men-
selijk en dierlijk gecremeerd materiaal is echter niet uitzonderlijk (Petersen & Meiklejohn 
2003). In de graven van Mariënberg zijn overledenen vrijwel zeker in een zittende positie 
bijgezet, waarbij oker op de kuilbodem is gestrooid. Dergelijke zitgraven  komen niet zeer 
frequent voor; in Nederland kennen we een ander voorbeeld uit Hardinxveld-Giessendam 
De Bruin (Smits & Louwe Kooijmans 2001).

De vooralsnog weinige mesolithische graven die we uit Noord-Nederland kennen, getui-
gen van een grote diversiteit. Dit beeld sluit aan bij dat van bijvoorbeeld het rivierengebied 
en Zuid-Scandinavië, waar inmiddels vele graven en grafvelden bekend zijn. Ook komen 
losse skeletelementen in het nederzettingsafval voor. Er zijn geen aanwijzingen gevonden 
voor verschillen in bijzettingsritueel op basis van leeftijd of sexe, terwijl grafgiften door-
gaans beperkt zijn tot persoonlijke  ornamenten en attributen, zoals geweistangen. Met 
betrekking tot Mariënberg wil Verlinde het voorkomen van bijgiften (pijlschachtslijpers; 
 g. 24) zien als een eerste teken van neolithisering, cq. beïnvloeding van een mesolithi-
sche gemeenschap door een neolithische gemeenschap.

Een dergelijke verklaring impliceert veranderingen in ideologie en complexiteit. Maar 
de aangetroffen diversiteit (die overigens tot ver in het Neolithicum doorloopt) in omgang 
met (delen van) overledenen kan ook gezien worden als een re  ectie van de grote com-
plexiteit van mesolithische gemeenschappen en de verankering ervan in de (fysieke en 

Figuur 24  Pijlschachtslijpers en vuurste-
nen artefacten uit de graven van Mariën-
berg (foto ROB).
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ideologische) omgeving. Het opduiken van pijlschachtslijpers in enkele graven van Ma-
riënberg is dan onderdeel van de grote diversiteit die het mesolithisch dodenritueel laat 
zien en hoeft zeker geen teken van een acculturatieproces te zijn. Bovendien speelt voor 
Mariënberg nog het eerder besproken probleem van de datering van de graven. Het is 
goed mogelijk dat de graven tot een oudere fase van het Mesolithicum gerekend moeten 
worden.

Dit hoofdstuk heeft laten zien dat het onderzoek naar het Mesolithicum in Noord-Nederland 
in veel opzichten nog te kampen heeft met zeer fundamentele problemen, die grotendeels 
gekoppeld zijn aan dateringsmogelijkheden en herbewoning van terreinen. De beperkin-
gen die er zijn ten aanzien van onderzoek naar nederzettingsstructuren, nederzettings-
systemen, exploitatiestrategieën en sociale organisatie moeten natuurlijk niet uit de weg 
worden gegaan. Om de genoemde problemen te lijf te gaan is de constructie van goede 
chronologische kaders van belang, maar daarbij moeten we ons niet langer beperken tot 
eenzijdige typochronologieën. Ook technologische aspecten dienen hierbij betrokken te 
worden, maar voorwaarde blijft de mogelijkheid tot koppeling aan 14C-dateringen.

Anderzijds hebben we gezien dat Noord-Nederland ook heel speci  eke verschijnselen 
(zoals clusters van kuilhaarden) en gegevens heeft opgeleverd over verschillende vormen 
van landschapschapsgebruik. Vele gebieden zijn nog maar weinig intensief onderzocht 
en herbergen nog een onbekend groot potentieel. Tegelijk moeten we niet blind zijn voor 
de informatiewaarde die ook de palimpsestvindplaatsen hebben. Misschien bieden ze dan 
weinig mogelijkheid voor analyses op site-niveau, met name om activiteitszones te kunnen 
onderscheiden, ze zeggen natuurlijk wel degelijk wat over mesolithisch landschapsgebruik 
vanuit een lange-termijnperspectief. Essentieel hierbij is de mogelijkheid te beschikken 
over veel 14C-dateringen. Alleen dan komen chronologische trends aan het licht en kunnen 
eventuele verschuivingen op verschillende schaal worden aangetoond.

Voor de interpretatie van mesolithisch landschapsgebruik is een expliciete landschaps-
gerichte benadering noodzakelijk. We moeten ons niet beperken tot zuiver  archeologi-
sche gegevens, maar alle informatiebronnen aanboren die op enigerlei manier iets over 
landschapsontwikkeling kunnen zeggen. Dit lijkt ons voor het Mesolithicum essentieel, 
omdat de mesolithische jagers-verzamelaars onlosmakelijk met dat landschap verbonden 
waren.
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HET MESOLITHICUM IN ZUID-NEDERLAND

Leo Verhart
Nico Arts

INLEIDING De periode die als het Mesolithicum wordt aangeduid heeft in Nederland nooit veel profes-
sionele onderzoekers aangetrokken. Evenals het Laat-Paleolithicum is het een archeologi-
sche periode die vooral dankzij de inzet van vele amateur-archeologen bekend geworden 
is. De geringe belangstelling van academische onderzoekers wordt niet veroorzaakt door 
een schaarste aan vondstmateriaal, want er zijn in Nederland duizenden vindplaatsen 
bekend die gezamenlijk honderdduizenden vondsten hebben opgeleverd. Desondanks is 
de materiële erfenis van het Mesolithicum bijzonder eenzijdig. Er zijn vrijwel uitsluitend 
voorwerpen van anorganisch materiaal bekend. Mesolithische grondsporen ontbreken 
nagenoeg, met als gevolg dat vindplaatsen voornamelijk bestaan uit concentraties steen 
en vuursteen. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat met dit vaak weerbarstige materiaal 
zich maar enkele onderzoekers met deze periode in het zuiden van Nederland bezighouden 
(Arts 1986, 1987, 1989, in voorbereiding; Verhart 2000a, 2003, in druk). 

Veel onderzoek, vooral uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, heeft zich 
beperkt tot individuele vindplaatsen. De laatste vijftien jaar is het mesolithisch onderzoek 
in een regio naal kader geplaatst met de nadruk op landschappelijke, economische en soci-
ale vraagstellingen (Arts 1989, in voorbereiding; Groenendijk 1997; Verhart 2000a, 2003, 
in druk). Dit onderzoek heeft in belangrijke mate de basis gevormd van dit hoofdstuk, 
waarbij het accent ligt op het zuidelijke deel van Nederland.

De afgelopen jaren hebben zich in Nederland nieuwe, hoopgevende kansen aange-
boden voor het onderzoek van het Mesolithicum. In het kader van grote Malta-plichtige  
infrastructurele werken zijn voorheen ongekende mogelijkheden beschikbaar gekomen 
voor wetenschappelijk onderzoek. In West-Nederland, dat is afgedekt door meters dikke 
lagen holocene sedimenten, zijn mesolithische vindplaatsen ontdekt waar ook een over-
vloed aan organisch materiaal te vinden is (Louwe Kooijmans 2001a, 2001b). Het bestaan 
van dit soort vindplaatsen is overigens niet alleen beperkt tot het westen van Nederland. 
Ook in Oost-Nederland is recentelijk een vindplaats ontdekt met dergelijk vondstmateriaal 
(Groenewoudt & Deeben 2001a; Groenewoudt et al. 2001b). Enkele vondsten uit het dal 
van de Maas en de Dommel bewijzen dat zelfs in het zuiden van Nederland nog vindplaat-
sen verborgen liggen met mesolithisch organisch materiaal. Op dit soort vindplaatsen 
wordt zichtbaar welke wereld nog verscholen ligt achter de steentjes in het Nederlandse 
zand.

In dit hoofdstuk komen eerst thematische onderwerpen aan bod, zoals nederzettingen, 
exploitatiestrategie, sociale organisatie en geestelijke wereld. Daarna worden de belang-
rijkste Zuid-Nederlandse vindplaatsen en het onderzoek per fase van het Mesolithicum 
besproken. 

In Zuid-Nederland zijn duizenden vindplaatsen uit het Mesolithicum bekend (  g. 1). Het 
overgrote deel wordt gevormd door oppervlaktevindplaatsen. Meestal zijn deze ontdekt 
door amateur-archeologen tijdens speurtochten op geërodeerde dekzandruggen en op 
geploegde akkers. Het beeld dat we daaruit krijgen is in sterke mate vertekend. Er zijn 
verschillende factoren die daarbij een rol spelen. 

De eerste vertekening heeft te maken met de geologische ontwikkeling van Neder-
land. Op de pleistocene afzettingen in het zuiden van ons land ligt het oude mesolithische 
loopvlak meestal dicht onder het oppervlak. Vrijwel alle vondsten - en dan nog alleen 
onvergankelijke materialen - zijn daarvan afkomstig. Uit het westelijke deel van Neder-
land, waar het oude loopvlak is afgedekt door meters dikke holocene sedimenten, kenden 
we tot voor kort vrijwel alleen toevalsvondsten (Louwe Kooijmans 1985; Verhart 1988). 
De ontdekking van de laat-mesolithische vindplaats Hardinxveld-Giessendam Polderweg 
heeft dit beeld ingrijpend veranderd (Louwe Kooijmans 2001a). Deze vindplaats lag ten 
tijde van de bewoning ver landinwaarts en heeft een rijkdom aan organisch materiaal 
opgeleverd. Op enkele spaarzame uitzonderingen na moet het beeld van de mesolithische 
samenleving in Zuid-Nederland dus vrijwel geheel afgeleid worden uit één informatiebron: 
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voorwerpen van (vuur)steen. Dierlijke en plantaardige resten die te maken hebben met 
de voedselvoorziening en die juist van groot belang zijn voor de reconstructie van de eco-
nomie, zijn uitermate schaars. 

De tweede vertekening is veroorzaakt door de mens in het (sub-)recente verleden. De 
mesolithische mens heeft op de plekken waar hij verbleef ogenschijnlijk weinig gegraven. 
Vrijwel de enige uitzondering wordt gevormd door haardkuilen. Door dit gebrek aan ingra-
vingen kon ook het achtergelaten afval niet afgedekt raken. Vanwege het ontbreken van 
sedimentatie is de zone waar zich de vondsten bevinden, meestal de bovenste 30 cm van 
het bodempro  el, verstoord door ploegen, afplaggen, afgraven en/of draineren. Alleen 
onder esdekken, onder veenrestanten, in beekdalen, mogelijk plaatselijk onder stuifzan-
den en in de schaarse natuurgebieden is de aantasting beperkt en kunnen mesolithische 
vindplaatsen nog veel informatiewaarde bezitten. 

De derde vertekening van het bestand van gegevens over het Zuid-Nederlandse 
Mesolithicum heeft betrekking op de plaats en intensiteit van het onderzoek. Het ver-
spreidingspatroon en de dichtheid van vindplaatsen is hier immers een afspiegeling van. 
Beeldbepalend is alleen datgene wat onderzocht is en dat hoeft geen relatie te hebben met 
de intensiteit van bewoning. In Zuid-Nederland zijn enkele regio s te onderscheiden waar 
vooral door activiteiten van amateur-archeologen verdichtingen in het verspreidingspa-
troon te herkennen zijn. De door amateur-archeologen meest intensief bezochte gebieden 
zijn daar het midden van de provincie Limburg (met name de Roerstreek en de regio rond 
Venray: Verhart 2000a) en delen van de provincie Noord-Brabant (met name de Kempen, 
de Peel en de regio ten noorden van Tilburg: Arts 1986, 1987b, 1989; Arts en Deeben 
1981). 

De vierde belangrijke vertekening heeft een archeologische achtergrond. Voor de 
reconstructie van de samenleving en voor de chronologie is het van belang dat terreinen 
bestudeerd kunnen worden waar kortstondige activiteiten zijn uitgevoerd. Het blijkt dat 
veel mesolithische vindplaatsen het resultaat zijn van herhaald gebruik op momenten die 
in de tijd soms dichtbij elkaar en soms ver uiteen liggen. Het niet kunnen scheiden van 
activiteitsgebie den in tijd en ruimte vormt een groot probleem voor het vaststellen van 
een typochronologie en het onderzoek van nederzettingsty pen met de daarbinnen uitge-
voerde activiteiten.

Belangrijk voor onze beeldvorming zijn ook de effecten van de holocene opwarming na 
de laatste ijstijd. Het gevolg van die opwarming was een sterke zeespiegelstijging in de 
periode 9.200-7.000 cal BC (Coles 1998; Jelgersma 1979; Louwe Kooijmans 1971-1972; 

Figuur 1  De verspreiding van mesoli-
thische vindplaatsen in Zuid-Nederland. 
Ontleend aan Archis (uit Van Es et al. 
1988).
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Verhart 1995; Vos & Kiden deze bundel). Nederland lag toen niet aan zee, maar ver land-
inwaarts. In een periode van 2000 jaar veranderde die situatie dramatisch. Grote delen 
van de oorspronkelijke kustzone verdronken, de huidige Noordzee ontstond en rond 5.800 
cal BC bereikte de kustlijn vrijwel zijn huidige positie. De stijging van de zeespiegel had 
ook zijn effecten op het achterland. De grondwaterspiegel steeg, de afwatering stagneerde 
en er ontstonden omvangrijke veengebieden. Zowel in het noorden als in het zuiden van 
Nederland was die vernatting duidelijk merkbaar (Casparie en Bosch 1995; Groenendijk 
1997; Joosten en Bakker 1987). 

De effecten van de holocene temperatuurstijging op de  ora en fauna waren al even 
groot. Het continentale klimaat kreeg een steeds atlantischer karakter. Pollenanalytisch 
onderzoek duidt erop dat het open parklandschap van het einde van de ijstijd zich ont-
wikkelde tot een dicht en gesloten bos. De dieren die in kudden in het laat-glaciale park-
landschap leefden, rendier en paard, maakten plaats voor standwild: eland, oeros, eland, 
edelhert, ree, bruine beer, everzwijn, bever, otter en marter. Reeds aan het einde van het 
Paleolithicum en in het begin van het Mesolithicum werd de hond het eerste en voorlopig 
enige dier dat door de mens in deze streken werd gedomesticeerd (zie  g. 8 in het artikel 
van Lauwerier et al. in deze bundel).

Het open bos van het Preboreaal maakte geleidelijk plaats voor een dicht loofbos in het 
Atlanticum. Dergelijke bossen zijn niet erg wildrijk. De meer open gebieden zijn favoriete 
zones voor foeragerende dieren. Een afname van die open gebieden zal ook een afname 
van het voedselaanbod voor de mesolithische mens hebben betekend, met gevolgen voor 
hun mobiliteit en exploitatiestrategie.

Het overgrote deel van de geregistreerde Zuid-Nederlandse mesolithische vindplaat-
sen is niet afgedekt en ligt meestal aan het oppervlak. De conserveringscondities van deze 
oppervlakte-vindplaatsen zijn erg slecht. Vaak zijn ze in sterke mate verploegd en zijn 
alleen (vuur)stenen voorwerpen bewaard gebleven. Een bijkomende factor die het onder-
zoek van deze vindplaatsen bemoeilijkt, is het feit van de vaak voorkomende meervoudige 
bewoning. Vaak blijken dezelfde bewoningslocaties door de tijd steeds favoriet te zijn, met 
als gevolg dat er een opeenhoping van bewoningsfasen (een palimpsest) is ontstaan. Het 
is vrijwel onmogelijk alle facetten van de verschillende gebruiksfasen van een nederzetting 
te scheiden. Het onderzoek van dergelijke oppervlaktevindplaatsen wordt extra bemoei-
lijkt doordat de vondsten door meerdere amateur-archeologen verzameld zijn en zich 
daardoor vaak in verschillende (particuliere) collecties bevinden.

De slechte conservering en het probleem van het meervoudige gebruik van een terrein 
zijn de belangrijkste redenen dat ook de chronologie van het Mesolithicum al lang een pro-
bleem is. Hoewel we over steeds meer 14C-dateringen beschikken, blijkt vaak dat de geda-
teerde monsters uit vindplaatsen in de open lucht zeer onbetrouwbaar zijn (Crombé et al. 
1998; Lanting & Van der Plicht 2000). In het verleden zijn de meeste 14C-dateringen uit-
gevoerd op houtskool uit vuurhaarden. Al deze houtskool hoeft echter niet door menselijk 
handelen in de bodem terecht te zijn gekomen. Tijdens bijvoorbeeld bosbranden kunnen 
bomen tot in het wortelsysteem doorbranden, met als gevolg dat de resterende houtskool 
tussen archeologische bewoningsresten terecht kan komen. De ontwikkeling van de AMS-
datering biedt nieuwe perspectieven. Antropogeen organisch materiaal, zoals met name 
verbrand bot, kan nu direct gedateerd worden. We zijn minder afhankelijk van de vraag 
of dateerbaar materiaal geassocieerd kan worden met het archeologisch verschijnsel dat 
we willen dateren. Zo is het mogelijk in de komende jaren, in combinatie met ruimtelijke 
analyse van nederzettingsterreinen, meer grip te krijgen op de chronologie. 

Vanwege al die problemen is er hier gekozen voor een eenvoudige, zeer grove, drie-
deling in Vroeg-, Midden- en Laat-Mesolithicum, die gekoppeld is aan het meest recente 
14C-overzicht (Lanting & Van der Plicht 2000) (tabel 1). De laatste jaren zijn in het noord-
westen van België weliswaar nieuwe gegevens verkregen die het mogelijk maken om daar 
binnen het Vroeg- en Laat-Mesolithicum regionale groepen te onderscheiden (Crombé 
1998). De vraag is echter of dit een algemene geldigheidswaarde heeft voor een groter 
gebied. Dit houdt verband met het feit dat het aantal onderzochte en gedateerde vind-
plaatsen gering is en het nog onduidelijk is wat de functionele verschillen tussen de onder-
zochte vindplaatsen zijn.

Vroeg-Mesolithicum  ca. 9.500-8.600 BP ca. 9.200-7.500 cal BC

Midden Mesolithicum ca. 8.600-7.800 BP ca. 7.500-6.500 cal BC

Laat-Mesolithicum ca. 7.800-6.500/5.500 BP ca. 6.500-5.300/4.400 cal BCTabel 1  De chronologische indeling van 
het Mesolithicum volgens de huidige 
inzichten.



238 ARCHEOLOGIE NO. 11/12, 2004

Het ontbreken van organische resten, zo belangrijk voor de reconstructie van de economie, 
heeft er toe geleid dat het onderzoek in Nederland naar de voedselvoorziening van het 
Mesolithicum zich concentreerde op de analyse van de verschillende nederzettingstypen 
en het totale nederzettingssysteem (Newell 1973; Price 1975, 1978). Het uitgangspunt 
vormde de horizontale spreiding van het onvergankelijke vondstmateriaal op de zandgron-
den. Lange tijd is in deze situatie nauwelijks verandering gekomen. Toevalsvondsten uit 
de Noordzee (zoals die van de Maasvlakte) en elders uit West-Nederland, evenals die uit 
diverse beekdalen op de zandgronden, waren een indicatie van de grote potenties van het 
organische materiaal. Deze vondsten leverden echter nog geen fundamentele bijdrage aan 
de kennis van de voedseleconomie (  g. 2 en 3). 

Recentelijk hebben we in Nederland de beschikking gekregen over verrassend goede 
informatie voor de beeldvorming van de voedseleconomie. Het is het onderzoek van de 
donken bij Hardinxveld-Giessendam dat deze informatie heeft opgeleverd, maar het is de 
vraag hoe representatief deze gegevens zijn voor ons totale beeld van het Mesolithicum. 
De unieke locatie is afwijkend voor de Zuid-Nederlandse vindplaatsen en de donken lijken 
vooral in de winter te zijn gebruikt, waarbij de nadruk lag op pelsdierjacht (Louwe Kooij-
mans 2001a, 2003). 

Traditioneel werd ervan uitgegaan dat jacht en visvangst de belangrijkste activiteiten 
waren. Dit werd afgeleid uit Engels en Scandinavisch onderzoek, waaruit steeds nadruk-
kelijk naar voren kwam dat mesolithische vindplaatsen voornamelijk aan de oevers van 
rivieren en meren te vinden waren (Newell 1970; Waterbolk 1985). De laatste decennia 
is duidelijk geworden dat het binnenland veel intensiever geëxploiteerd is dan oorspron-
kelijk werd verondersteld (Arts 1987, 1989, in voorbereiding; Groenendijk 1997; Verhart 
2000a). 

De bomen en planten zullen als grondstof- en voedselbron intensief door de mesolithi-
sche verzamelaars geëxploiteerd zijn. Van plaatsen met goede conserveringsomstandig-
heden weten we dat er kano s, peddels, sleden, pijlen, bogen en speren gemaakt zijn. Bast 
werd gebruikt voor de vervaardiging van slaapmatten, vloeren van hutten en om kleefstof 
uit te winnen. Als voedsel zijn onder andere hazelnoten, kersen, eikels en waternoten aan-
getoond (Arts 1989; Casparie 1991; Groenendijk 1987; Newell 1973). Deze worden op de 
zandgronden uitsluitend als verkoolde resten in haarden aangetroffen.

Ook de resten van dierlijk voedsel zijn schaars. Er zijn enkele mesolithische werktui-
gen, gemaakt van de botten van grote zoogdieren als oerrund en edelhert, bewaard (  g. 
2). Uit haarden komen fragmentarische botresten die juist een beeld geven van de klei-
nere dieren die gejaagd zijn. Zo zijn er te Weelde-Paardsdrank verbrande botjes gevonden 
van vos en hert (Van Neer 1982). Overigens dient te worden opgemerkt dat tot op heden 

ECONOMIE

Figuur 2  Benen dissel van oerosbot uit 
Lith (links) en Heeswijk-Dinther (rechts).
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slechts zelden pogingen zijn ondernomen gecalcineerd botmateriaal uit Zuid-Nederlandse 
mesolithische vindplaatsen te determineren. Bij één van de weinige pogingen leverde dit 
verrassend genoeg nauwelijks dierlijk, maar hoofdzakelijk menselijk botmateriaal op (Arts 
& Hoogland 1987).

De vele haarden op nederzettingsterreinen zullen enerzijds een rol hebben gespeeld 
als verwarming en anderzijds voor de bereiding en conservering van voedsel. Vooral de 
ingegraven haarden kunnen met de voedselvoorziening in verband worden gebracht 
(Groenendijk 1987; Groenendijk & Smit 1990). De talrijke door verhitting gebroken kook-
stenen  zijn hier een aanwijzing voor. De aanleg van de haarden varieert van constructies 
bestaande uit stenen en zorgvuldig gegraven kuilen, tot haarden die simpelweg aan het 
oppervlak lagen, zoals te Opglabbeek-Ruiterskuil in België (Vermeersch et al. 1974).

Door de aandacht die jacht en visserij van archeologen kregen, raakte het aandeel 
van de plantaardige voedselbronnen enigszins buiten beeld. Op vindplaatsen met goede 
conserveringsomstandigheden en ook uit verkoolde resten blijkt dat dit een aanzienlijk 
belangrijke bron van voedsel geweest is (Perry 1997). Hazelaars lijken intensief geëxploi-
teerd te zijn in de relatief open landschappen, waarin ze goed gedijen (Bokelmann 1981, 
1986, 1990; Bokelmann et al. 1981, 1985; Verhart 2003). Ook kersen en waternoten 
werden gegeten (Bakels 2001, deze bundel). 

Een artefact dat mogelijk gebruikt is voor het verzamelen van wortels, knollen en wel-
licht insecten en larven is de zogenaamde rolsteenhamer, ook wel bekend als Geröllkeule
(  g. 4). Deze stenen hebben vaak een dubbelconische opening en zouden als verzwaring 
van een graafstok gediend kunnen hebben. Er zijn echter ook rolsteenhamers gevonden 
die aan twee tegenoverliggende zijden een conische verdieping hebben, maar geen ope-
ning; overigens zijn sommige eveneens als (gesteelde) slagsteen gebruikt. Een derde 
functie die gesuggereerd is, is die van gewicht voor een boor (Mellars & Reinhardt 1978), 
maar veel rolsteenhamers zijn daarvoor ongeschikt omdat ze niet symmetrisch zijn.

Tenslotte zijn er nog mogelijke voedselbronnen waarvan we bij opgravingen geen enkel 
spoor zullen aantreffen. Een voorbeeld is honing. Op mesolithische rotsgraveringen in 
Oost-Spanje zijn scènes te zien van het verzamelen van honing (Obermaier 1925).

Doordat grote delen van het voormalige mesolithische woongebied verdronken zijn 
en nu in de Noordzee liggen, of zijn afgedekt door metersdikke holocene sedimenten, is 
het onduidelijk wat de rol van de zee en de daarin levende dieren voor de voedselvoor-
ziening in onze streken is geweest. Kuststreken behoren tot de rijkste biotopen ter wereld 
(Rowley-Conwy 1983) en de exploitatie ervan zal dan ook een belangrijke rol in de econo-
mie gespeeld hebben. Het nederzettingsonderzoek en de analyse van skeletmateriaal in 
Denemarken en Zweden onderstrepen dit (Fisher 1987; Larsson 1990; Price 1989; Tauber 
1981).

Figuur 3  Benen harpoen en benen vis-
haak uit de Maas bij Lith (Noord-Brabant). 
(hoogte harpoen: 107 mm; vishaak: 68 
mm).
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Een indirecte aanwijzing dat de kustzone een belangrijke exploitatiebron moet zijn 
geweest in het Mesolithicum zijn de eerste neolithische nederzettingen in West-Nederland. 
De locatiekeuze en de vele aanwijzingen van voedselresten uit de maritieme zone, maken 
duidelijk dat deze deels agrarische samenlevingen een lange traditie hebben voortgezet 
(Louwe Kooijmans 2003). 

De toepassing van de analyse van gebruikssporen op vuurstenen werktuigen lijkt een 
veelbelovende ontwikkeling om meer inzicht te krijgen in het gebruik en toepassing van 
de verschillende werktuigen, in relatie tot de economie. Een ernstige handicap vormt de 
mechanische slijtage op veel artefacten, waardoor de gebruikssporen niet meer aanwezig 
of moeilijk interpreteerbaar zijn. Dit geldt vooral voor artefacten uit de dekzandgebieden, 
dus juist die gebieden die toch al zo weinig economische informatie leveren. De eerste 
resultaten van het onderzoek op mesolithische werktuigen laten zien dat, naast de bewer-
king van bot, gewei en hout, ook de verwerking van plantaardig materiaal voor het maken 
van allerlei gebruiksvoorwerpen en het bereiden van voedsel een belangrijke plaats innam 
(Gendel et al. 1985; Juel Jensen 1994; Juel Jensen & Brinch Petersen 1985; Odell 1978; 
Van Gijn et al. 2001).

De komst van Amerikaanse archeologen naar Nederland in de jaren 70 van de vorige eeuw 
had een belangrijk gevolg voor het onderzoek van het Mesolithicum. Het onderscheiden 
van verschillende typen nederzettingen, het reconstrueren van het nederzettingssysteem 
en het traceren van de exploitatiestrategie waren belangrijke bouwstenen om inzicht te 
krijgen in de economie en het gedrag van mesolithische jagers en verzamelaars.

De basis voor die studies vormden opgegraven mesolithische nederzettingen op de 
zandgronden van Nederland (  g. 5). Er kon een onderscheid worden gemaakt in drie 
(Newell 1973) tot vijf (Price 1975, 1978) verschillende typen, afhankelijk van aantallen 
vondsten, werktuigsamenstelling en omvang en vorm van de nederzetting. Op basis van 
theoretische modellen worden die verschillende typen nederzettingen ingepast in model-
len voor de voedselvoorziening, waarbij tevens factoren als beschikbaarheid van voedsel-
bronnen en seizoenmatigheid betrokken worden. Aanvankelijk kon deze benadering op 
veel enthousiasme rekenen, maar door de jaren werden bezwaren naar voren gebracht 
en moest het optimisme getemperd worden. Veel van de opgegraven terreinen bleken 
langdurig in gebruik te zijn geweest, waardoor het moeilijk is tijdspeci  eke activiteiten en 
gebruik te onderscheiden. 

Voor een verdere economische interpretatie en een  jnere chronologische inpassing 
werd in ernstige mate het organische materiaal gemist. Door de wat willekeurige sprei-
ding over Nederland van de vindplaatsen op basis waarvan het model was opgebouwd, 
doet het geen recht aan een kleinere regionale context. Desondanks blijft de benadering 
van Newell en Price nog steeds richtinggevend. Nederzettingen en exploitatiestrategieën 

NEDERZETTINGEN EN 
EXPLOITATIESTRATEGIE

Figuur 4  Twee als slagsteen gebruikte 
Geröllkeulen uit Noord-Brabant. Het 
doorboorde exemplaar komt uit Milheeze; 
het gebroken exemplaar uit ‘s-Hertogen-
bosch (Milheeze 120 mm hoog; Den 
Bosch 112 mm).
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worden vooral vanuit een regionale context onderzocht, met op regioniveau vaak goede 
resultaten. Het blijkt echter nog steeds moeilijk die resultaten in een algemeen model in 
te passen.

Van huizen of hutten zijn tot op heden nauwelijks sporen aangetroffen. De geclaimde 
hutten of ondiepe woonkuilen zijn vaak het resultaat van overinterpretatie. Veelal zijn het 
natuurlijke grondsporen, zoals boomvallen, die als hutten werden opgevat (Crombé 1993; 
Heesters 1971; Musch 1981; Newell 1980). De plattegronden die met zekerheid als de 
restanten van verblijfplaatsen/onderkomens worden geïnterpreteerd, zijn met name uit 
het buitenland bekend en meestal afkomstig uit gebieden met uitstekende conserverings-
omstandigheden. Daaruit valt ook af te leiden hoe vergankelijk deze constructies waren, 
variërend van een simpele mat van dennenschors (Bokelmann 1981, 1986, 1990), tot 
zeer eenvoudige constructies, bestaande uit een vloer van berkenbast en enkele lichte 
palen (Andersen et al. 1982). Dergelijke constructies zullen nauwelijks of geen sporen in 
de droge, zure Nederlandse bodem hebben achtergelaten. Vandaar dat de discussie zich 
vaak richt op de vraag of een depressie in de bodem als een soort hutkom kan worden 
opgevat (Van der Lee 1998). Dergelijke voorbeelden zijn wel uit het buitenland bekend 
(Cronberg 2001; Jensen 2001, 2003), maar overtuigende exemplaren ontbreken nog in 
Nederland. Eén van die recent onderzochte Nederlandse voorbeelden zijn de kuilen die in 
Hardinxveld-Giessendam zijn aangetroffen (Louwe Kooijmans 2001a, 2003). In de meeste 
kuilen ontbreken sporen van palen en ook in de vulling is geen afval aangetroffen dat wijst 
op een gebruik als onderkomen. 

Om ons een beeld te vormen van de sociale organisatie moeten we gebruik maken van de 
gegevens uit de studie van subrecente- en nog bestaande samenlevingen van jagers-ver-
zamelaars. Daarbij is het van belang ons te realiseren dat de modellen die hieruit gedestil-
leerd kunnen worden, behalve door grote geogra  sche verschillen, ook sterk vertekend 
zijn doordat vrijwel al deze recente gemeenschappen - vanuit onze westerse economische 
optiek - min of meer marginale, en ook nog eens ecologisch sterk uiteenlopende, gebieden 
exploiteren. Het milieu, het aanbod van verschillende voedselbronnen, zal in het Mesoli-
thicum rijker zijn geweest en meer mogelijkheden hebben geboden dan de milieus waar 
(sub)recente jagers en verzamelaars nu leven. Ook zal het contrast tussen de verschil-
lende seizoenen in onze streken minder extreem zijn geweest. Dit heeft dan ook grote 
consequenties voor onze beeldvorming. De mobiliteit kan geringer zijn geweest en groe-
pen zullen in kleinere jaarterritoria hebben geleefd. We moeten ons realiseren dat we in 
het Mesolithicum in feite te maken hebben met originele samenlevingen, met nauwelijks 
enige parallellen bij (sub)recente gemeenschappen. 

Recente groepen jagers en verzamelaars blijken een hiërarchische sociale ordening te 
kennen (Binford 2001; Newell et al. 1990). De kleinste eenheid is het kerngezin, gevormd 
door vader, moeder en kinderen (  g. 6). Een andere vorm is de extended family, waarvan 
ook ooms, tantes en ouders deel uit maken. Vaak werkt een aantal gezinnen samen bij 
het jagen, vissen of verzamelen van voedsel. Een dergelijk samenwerkingsverband wordt 

SOCIALE ORGANISATIE

Figuur 5  Opgraving in 1960 van een 
dekzandrug aan de noordrand van de 
Peel bij Milheeze (Noord-Brabant). Het 
is één van de weinige duidelijk gestrati-
 ceerde steentijd-vindplaatsen van het 
zuiden van Nederland. Boven in het dek-
zand zijn vondsten uit het Mesolithicum 
gedaan; onder uit het Laat-Paleolithicum. 
Opgravingen werden destijds nog met 
de schop gedaan, zonder het zand te 
zeven. Vanaf 1971 worden in Nederland 
dergelijke opgravingen met troffel en zeef 
uitgevoerd.
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een band of band of  of band microband genoemd en heeft een omvang van rond 50 personen. Biologisch microband genoemd en heeft een omvang van rond 50 personen. Biologisch  genoemd en heeft een omvang van rond 50 personen. Biologisch microband
is het onverantwoord om uit een groep met een dergelijke omvang steeds een levens-
partner te kiezen (Wobst 1973). Jagers-verzamelaars kiezen hun partners dan ook uit een 
grotere groep. Deze groep, een macroband of macroband of  of macroband tribe, wordt gevormd door een aantal bands
en heeft een omvang van 200-500 personen. Ook deze macro bands kennen een hogere 
sociale ordening. Deze eenheid spreekt dezelfde taal of dialect, de zogenaamde dialectic 
tribe.

Voor de archeologische parallel is het van groot belang dat de dialectic tribes, en moge-
lijk ook de macro bands, zich behoudens onderlinge verwantschap en sociale contacten 
ook kenmerken door een min of meer uniforme materiële cultuur. De bestudering daarvan 
kan zodoende inzicht verschaffen in de geogra  sche en chronologische ontwikkeling van 
de sociale organisatie (Gendel 1984, 1987, 1989; Newell et al. 1990; Verhart 1990). Een 
goed voorbeeld hiervan is de verspreiding en het gebruik van de steensoort Wommersom-
kwartsiet, dat gedurende het Midden- en Laat-Mesolithicum grotendeels blijkt samen te 
vallen met de productie van drie typen spitsen met oppervlakteretouche (driehoeken, 
bladspitsen en feuille de gui s). De uitwisselingsnetwerken die uit de verspreiding afgeleid 
kunnen worden, zijn gebaseerd op etnogra  sche voorbeelden. Een uitwisselingsnetwerk 
blijkt in grote mate ingebed te zijn in het sociale relatiesysteem, meestal verwantschaps-
verhoudingen, van groepen en individuen (Healey 1990; Sahlins 1972). Het verspreidings-
patroon van Wommersom-kwartsiet en van de hiervoor genoemde typen spitsen heeft 
duidelijke grenzen. Ten noorden en oosten van de Rijn komt deze steensoort nauwelijks 
voor, terwijl tussen de Maas en Rijn een sterke afname in het aandeel van deze steensoort 
is waar te nemen (Arora 1979, 1981; Gendel 1984, 1987, 1989; Van Oorsouw 1993). Het 
verspreidingsgebied kan opgevat worden als het territorium van een dialectic tribe (Arts 
in voorbereiding). 

Een invalshoek voor de bestudering van de lagere niveaus van de sociale organisatie 
en de demogra  sche ontwikkeling, is de analyse van nederzettingen. De variatie in typen 
vondsten, de grootte en het aantal nederzettingen zijn hiervoor de archeologische cor-
relaten. Zo worden grote laat-mesolithische nederzettingen geïnterpreteerd als aggrega-
tiekampen, waar een groot aantal families verbleef tijdens perioden met een ruim aanbod 
aan voedsel (Newell 1973; Price 1975; 1978). De toename van de grootte en van het 
aantal nederzettingen worden als aanwijzingen gezien voor een groei van de bevolking 
(Arts 1989; Newell 1975). 

Voorzichtigheid is hier echter geboden. De grootte van een nederzetting kan inder-
daad het resultaat zijn van een grotere groep die het kamp bewoonde, maar evenzo kan 
het één groep zijn die er langere tijd verbleef. Hierbij speelt de mate van mobiliteit en de 
gevolgde exploitatiestrategie een belangrijke rol. Een tweede verklaring voor het grote 
aantal artefacten op een vondstrijke vindplaats kan zijn dat de locatie zo speci  ek geschikt 

Figuur 6   Schematische voorstelling van 
de sociale organisatie van jagers/verza-
melaarsgemeenschappen in oplopende 
grootte. De kleinste eenheid is het gezin 
of family; de grootste de taalgroep of lan-
guage family.

Figuur 7   Beeldje van eikenhout, het 
zogenaamde mannetje van Willemstad, 
ontdekt bij de aanleg van de Volkerak-
sluizen in 1968 (foto Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden).
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was voor de exploitatie van bepaalde voedselbronnen, dat men almaar weer naar deze 
plaats terugkeerde (Forsberg 1985). Hoewel men er steeds maar kort verbleef, ontstond 
door het herhaalde gebruik een accumulatie van nederzettingsafval.

Gemeenschappen van jagers-verzamelaars zijn voornamelijk volgens een egalitair 
principe georganiseerd. Recent onderzoek van mesolithische grafvelden in Scandinavië 
wijst uit dat daar in het Laat-Mesolithicum mogelijk verschillen bestonden tussen groe-
pen en geslachten en dat er ook personen waren die een hogere status lijken te hebben 
gehad (Petersen 1988; Larsson 1990, 2000, 2003). In Nederland en directe omgeving 
zijn de aanwijzingen voor sociale ongelijkheid gering. Het zijn de exotische  voorwerpen 
of grondstoffen die soms in de jongste mesolithische nederzettingen of graven worden 
aangetroffen, zoals Bandkeramische dissels en R ssener Breitkeilen, die hiermee mogelijk 
in verband kunnen worden gebracht (Arts 1998; Verhart 2000a).

Uitspraken over de ideologie van vroegere samenlevingen zijn voor archeologen moei-
lijk. Dat komt enerzijds omdat de verklaringen voor de meeste menselijke activiteiten en 
artefacten in de economische sfeer gezocht worden, anderzijds vanwege de problemen bij 
het vaststellen wat de werkelijke betekenis van bepaalde voorwerpen was voor de meso-
lithische mens. Het gevolg is dat een artefact of een combinatie van artefacten, die niet 
direct gerelateerd kunnen worden aan het dagelijks bestaan, nogal eens geïnterpreteerd 
worden als rituele voorwerpen. Uit etnogra  sche studies komt echter naar voren hoe sterk 
ideologie, rituelen en de economie met elkaar verbonden zijn. 

Gedurende het Neolithicum en latere perioden worden rituele deposities als dé uiting 
van ideologie beschouwd. De depots, vaak in natte context, vormen voor archeologen 
de toegang tot de sociale en bovennatuurlijke wereld. In Denemarken, waar het aantal 
depots veel groter is, lijkt het dat een dergelijk ritueel gedrag gedurende het Mesolithi-
cum niet voorkwam (Andersen 2001). Alle Deense depots met een rituele of ideologische 
expressie dateren namelijk uit het Neolithicum en de zogenaamde mesolithische depots 
lijken eerder te duiden op de opslag van grondstoffen of voedsel. 

In het Zuid-Nederlandse Mesolithicum zijn enkele bijzondere vondsten uit beek- en 
rivierdalen bekend (  g. 3 en 13), maar of deze werkelijk met ritueel gedrag in verband 
moeten worden gebracht is niet zeker. Wel zijn enkele laat-mesolithische nederzettingster-
reinen bekend waar bijzondere voorwerpen kennelijk opzettelijk en met rituele doeleinden 
zijn achtergelaten. Deze voorwerpen zijn uitzonderlijk en het heeft bovendien veel tijd 
gekost om ze te maken. Dit geldt voor de zoemsteen van Tilburg-Kraaiven (zie hierna) 
en misschien ook voor rolsteenhamers. Uiteraard zullen gedurende het Mesolithicum ook 
allerlei andere rituelen hebben bestaan. In dit kader is het opvallend dat gedurende het 
Laat-Mesolithicum plaatselijk dichte concentraties vindplaatsen bekend zijn die meerdere 
bewoningsfasen zullen vertegenwoordigen. Deze kunnen worden geïnterpreteerd als voor-
ouderlijke gebieden met een bijzondere betekenis, waar men in de loop van jaren herhaal-
delijk naar terugkeerde en waar men bovendien bijzondere voorwerpen achterliet (Arts in 
voorbereiding).

Er zijn nog enkele voorwerpen die mogelijk in een ritueel-ideologische context 
geplaatst kunnen worden. Het raadselachtige houten beeldje uit de Volkeraksluizen bij 
Willemstad zou daar een voorbeeld van kunnen zijn (  g. 7). Net over de grens, te Bed-
burg-K nigshoven in Duitsland, zijn maskers van edelhertgewei gevonden die een ideo-
logische achtergrond kunnen hebben, maar evengoed bij de jacht gebruikt kunnen zijn 
(Street 1989). Daarnaast zijn er allerlei voorwerpen met versieringen. Deels kan het gaan 
om veelgebruikte (prestigieuze) werktuigen, maar er zijn ook voorwerpen waarvan het 
minder vanzelfsprekend is dat ze zijn versierd, zoals klopstenen, schijnbaar niet gebruikte 
geweistangen en objecten waarvan de functie onduidelijk is. Een voorwerp dat wel met 
de mesolithische ideeënwereld te verbinden is, is de zoemsteen van de grote laat-meso-
lithische vindplaats Tilburg-Kraaiven (Arts 1987). De steen is langwerpig en voorzien van 
een uitgesleten doorboring (  g. 8). Als de steen aan een draad boven het hoofd wordt 
rondgedraaid ontstaat een snorrend zoemend geluid, waarvan de toonhoogte varieert met 
de snelheid van het draaien. Zoemstenen behoren tot de vroegst bekende muziekinstru-
menten. Uit de etnogra  e is bekend dat dergelijke voorwerpen tijdens bepaalde rituelen 
worden gebruikt.

Een ander aspect van de ideologie van de mesolithische mens is de omgang met de doden. 
Uit het Mesolithicum dateren de oudste begravingen van Nederland. Er is een klein aantal 
in het noorden van Nederland aangetroffen (Verlinde 1974) en enkele in het zuiden. 

DE GEESTELIJKE 
WERELD
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Graven
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In Oirschot is in een omvangrijk nederzettingsterrein een kleine hoeveelheid gecre-
meerd menselijk bot aangetroffen, tezamen met wat dierlijk bot (Arts & Hoogland 1987). 
Het is mogelijk een graf. Crematiegraven zijn ook elders uit Europa bekend, maar ze 
komen niet vaak voor (Brinch Petersen & Meiklejohn 2003; Gr nberg 2000). Tussen de 
recente vondsten van begravingen in West-Nederland bevinden zich geen menselijke 
crematies. In Hardinxveld-Giessendam-Polderweg zijn mesolithische inhumatiegraven 
ontdekt (Smits & Louwe Kooijmans 2001a) en in de vroeg-neolithische vindplaatsen Rijs-
wijk-Ypenburg (Koot & Van der Have 2001), Hardinxveld-Giessendam-De Bruin (Smits 
& Louwe Kooijmans 2001b) en Schipluiden (Louwe Kooijmans pers. med.) komen ook 
inhumatiebegravingen voor. Bij al deze opgravingen kwam ook naar voren dat de variatie 
in de omgang met menselijke resten groot is. Niet alleen werden mensen in anatomisch 
verband begraven, maar ook losse skeletdelen werden bijgezet. Ook komt regelmatig 
menselijk skeletmateriaal in afvaldeposities voor. 

Behalve de bijzetting van mensen is er een ander aspect van de ideologie zichtbaar in 
het grafritueel. Op de donk van Hardinxveld-Giessendam-Polderweg zijn ook begravingen 
van honden aangetroffen (Van Wijngaarden-Bakker et al. 2001). De hond, het eerste 
gedomesticeerde dier, speelde blijkbaar een belangrijke rol in het leven van de mesolithi-
sche mens.

De komst van boerenkolonisten van de Bandkeramiek luidt het begin in van een langdurig 
transformatieproces van de mesolithische samenleving. Geleidelijk aan zullen steeds meer 
neolithische elementen in de samenleving worden opgenomen en verdwijnen mesolithi-
sche tradities.

De informatiebronnen over het verloop van dit proces zijn zeer ongelijk verdeeld. In 
Zuid-Nederland, met zijn slechte conservering, zijn er vrijwel alleen vindplaatsen bekend 
zonder organisch materiaal. Wel is het aantal vindplaatsen groot. In West-Nederland zijn 
daarentegen aanzienlijk minder vindplaatsen bekend, maar deze zijn door de uitstekende 
conserveringsomstandigheden zeer informatief.

De traditionele mesolithische samenleving wordt in het begin nauwelijks beïnvloed 
door de boerenkolonisten van de LBK. De komst van die kolonisten zal ook geen bedrei-
ging voor de jagers en verzamelaars hebben betekend. De kolonisten vestigden zich op 
de l ssplateaus waar een dicht loofbos op stond, een gebied dat door de mesolithische 
jager en verzamelaar tot de marginale zone van zijn territorium zal zijn gerekend. Er zijn 
contacten tussen de beide groepen, zichtbaar in de vondsten van aardewerk, dissels en 
mogelijke pijlspitsen buiten het bewoningsgebied van de Bandkeramiekers (  g. 9). Die 

HET EINDE VAN HET 
MESOLITHICUM

Figuur 8  Zoemsteen van lydiet uit de 
laat-mesolithische vindplaats Tilburg-
Kraaiven. Dit uitzonderlijke voorwerp 
heeft een lengte van 155 mm.
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contacten zullen tot veranderingen hebben geleid in het politiek/sociale leven, maar ver-
anderingen in de materiële cultuur en economie zijn van latere datum (Raemaekers 1999; 
Verhart 2000a).

De vroegste aanwijzing voor een inheemse aardewerkproductie dateert van rond 4.950 
cal BC. Dit aardewerk wordt dan gemaakt te Hardinxveld-Giessendam en is mogelijk beïn-
vloed door late Bandkeramiek-voorbeelden (Raemaekers 2001a, 2001b). In deze fase zijn 
er te Hardinxveld-De Bruin ook enkele scherven aangetroffen van het zogenaamde Blic-
quy-aardewerk. Weer een fase later, rond 4.650-4.400 cal BC, verschijnen de eerste gedo-
mesticeerde dieren (uitgezonderd de hond). Het zijn botresten van runderen, varkens, 
geiten en schapen (Van Wijngaarden-Bakker et al. 2001). De lange botten wijzen erop dat 
het vee, uitgezonderd het varken, als vlees is aangevoerd en dat rund, schaap en geit niet 
op de donk werden gehouden. Graan is een veel later verschijnsel en het gebruik in het 
westen van Nederland wordt pas rond 4.200 cal BC gedateerd (Louwe Kooijmans 1993a, 
1993b, 2001, 2003; Raemaekers 1999). Overigens is dit graan niet op de donk verbouwd, 
maar moet het zijn aangevoerd vanuit het zuidelijke zandgebied.

De vraag is wat er gebeurde tussen het westen en het l ssgebied in de tussenlig-
gende periode. Door het ontbreken van organisch materiaal en stratigra  e geven alleen de 
opgravingsresultaten van individuele vindplaatsen en de functie en verspreiding van vind-
plaatsen daarover informatie. Daarin komt naar voren dat het gehele proces wat vroeger 
gedateerd moet worden, maar verwacht kan worden dat het in vergelijkbare stappen is 
verlopen als in West-Nederland. Wel boden de droge omstandigheden in het zuiden meer 
mogelijkheden om sneller over te gaan tot het houden van vee en de start van akkerbouw. 
Sporen van R ssen-nederzettingen zijn zeldzaam, maar in de Michelsbergfase lijkt de 
transformatie zich grotendeels voltrokken te hebben (Schreurs 1992; Verhart 2000a).

Het Vroeg-Mesolithicum wordt gedateerd tussen ca. 9.200 cal BC en 7.500 cal BC. Het 
begin, de overgang van de Late Dryas naar het Preboreaal, is een arbitraire keus omdat 
veel tradities van het Vroeg-Mesolithicum terug te vinden zijn in de materiële cultuur 
van het Laat-Paleolithicum. Daarnaast zijn nogal wat Ahrensburg-vindplaatsen gedateerd 
in het Preboreaal (Deeben et al. 2000/2001; Deeben & Rensink deze bundel; Fischer & 
Tauber 1986; Lanting & Van der Plicht 1996; Street et al. 1994). Het is dan ook niet ver-

VROEG-MESOLITHICUM

Vindplaatsen en 
vondsten

Figuur 9  Enkele spitsen uit de laat-meso-
lithische vindplaats Tilburg-Kraaiven. 1: 
feuille de gui, 2: driehoek met oppervlak-
teretouche, 3: bladspits, 4: grote ‘Band-
keramische’ spits. Alle artefacten zijn van 
Wommersom-kwartsiet.
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wonderlijk dat de vroeg-mesolithische vuursteenindustrie in veel opzichten lijkt op die van 
de Ahrensburg-cultuur. Vrijwel het enige verschil is het ontbreken van de voor de Ahrens-
burg-cultuur kenmerkende steelspitsen gedurende het Vroeg-Mesolithicum. Op grond van 
de vuursteentechnologie zijn er ook relaties met de laat-paleolithische Federmesser-peri-
ode aan te wijzen (De Bie & Caspar 2000). Gedurende het Vroeg-Mesolithicum is wel 
sprake van een sterk toegenomen microlithisering. 

Hoe de grens tussen Laat-Paleolithicum en Mesolithicum gede  nieerd is blijft ondui-
delijk, in technologisch opzicht kan hierbij gedacht worden aan het verdwijnen van de 
laat-paleolithische Long Blade technologie en het optreden van de kerfsnedetechniek of 
microburijn-techniek (Deeben & Rensink deze bundel).

De introductie van spitsen met oppervlakteretouche wordt beschouwd als een karak-
teristiek voor het begin van het Midden-Mesolithicum. De oppervlakteretouche op enkele 
vroeg-mesolithische vindplaatsen in het westen van België (Crombé 1996) zal te maken 
hebben met activiteiten gedurende een latere fase van het Mesolithicum.

In materiële zin valt in het Vroeg-Mesolithicum de sterke culturele homogeniteit op. In 
geheel Noordwest-Europa bestaan vondstcomplexen die gedomineerd worden door spit-
sen met één zijde die steil geretoucheerd is: A- en B-spitsen en driehoeken. Daast komen 
kernbijlen voor, alsmede schrabbers, stekers en geretoucheerde klingen en afslagen. 

In Zuid-Nederland zien we een vrijwel identiek patroon. Gedurende het Vroeg-Meso-
lithicum domineren A- en B-spitsen op de meeste vindplaatsen. Daarnaast komen bij de 
microlieten ook C-spitsen, segmenten en driehoeken voor. Toch is er ook sprake van regi-
onale verschillen. In de Lage Landen zijn de C-spitsen ondervertegenwoordigd in vergelij-
king met de Noordduitse Duvensee groep, terwijl de driehoeken van het Janislawice-type, 
die kenmerkend zijn voor het Duitse Vroeg-Mesolithicum, in de Lage landen geheel ontbre-
ken (Crombé 1998). Een ander opvallend verschijnsel is het gebruik van de microburijn-
techniek voor de productie van spitsen. Kernbijlen, die uit het Duitse Vroeg-Mesolithicum 
bekend zijn, komen sporadisch voor in het Vroeg-Mesolithicum van Zuid-Nederland.  

Over de organische component van de materiële cultuur is ook enige informatie 
beschikbaar. In Nederland zijn werktuigen van been en gewei bekend uit de verdronken 
Noordzeevlakte (Louwe Kooijmans 1971-1972; Verhart 1988, 1995), uit rivierbeddingen 
(Arts 1987; Groenewoudt et al. 2001, Ubaghs 1884; Verhart 1995; Van Wijngaarden-
Bakker 1991), beken, venen en moerassen (Elzinga 1962; Van der Sanden 2002). Er 
bestaat enige variatie in typen werktuigen: spitsen en harpoenen van been en gewei, 
bijlen en vattingen voor bijlen. Daarnaast zijn ook complete geweien gevonden, maar tot 
op heden uitsluitend in Noord-Nederland (Kroezinga et al. 1991; Van der Sanden 2002; 
Ufkes 1997). 

Figuur 10  Het dal van de Vlootbeek met 
daarin de voormalige loop van de Roer 
bij Posterholt met de verspreiding van de 
mesolithische vindplaatsen.
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Er lijken nogal wat vindplaatsen te bestaan die in het Vroeg-Mesolithicum gedateerd 
worden. Dit beeld is echter enigszins vertekend door de gemakkelijke typologische herken-
baarheid van vondstcomplexen uit die periode. Bekende vindplaatsen zijn o.a.: Aardhorst 
(Rozoy 1978), Den Bosch-Maaspoort (Arts 1987; Verhart & Wansleeben 1991), Geldrop-Aal-
sterhut (Deeben 1988, 1994), Geldrop 3-3 (Deeben 1994, 1996), St-Oedenrode-Haagak-
kers (Heesters 1971), St. Oedenrode-Nijnsel (Heesters 1967), St. Oedenrode-Hazeputten 
(Heesters & Wouters 1968), Merselo-Haag (Verhart 2000a), Posterholt-Vlootbeekdal (Ver-
hart 2000a, in druk; Verhart & Wansleeben 2001), Waubach (Arts 1984; Bohmers 1961) 
en Westelbeers-Zuidwest (Snijders 2000).

Tijdens de vele grootschalige opgravingen die de afgelopen twee decennia in het zuiden 
van Nederland zijn uitgevoerd, waarbij soms tientallen hectaren zijn opgegraven, zijn 
opvallend weinig vondstconcentraties uit het Mesolithicum gevonden. Eén van de schaarse 
voorbeelden is aangetroffen tijdens het onderzoek van een middeleeuwse nederzetting 
bij Gennep in het noorden van de provincie Limburg. Daar werd een kleine concentra-
tie vuursteen met afmetingen van 10x12 meter aangetroffen (Hendrichs & Oversteegen 
1991). De werktuigsamenstelling was divers; er kon niet worden bepaald of het hier om 
een basiskamp of een extractiekamp zou kunnen gaan.

Recent is veel onderzoek verricht naar het Mesolithicum in het noordwesten van 
België (Crombé et al. 2003). In Nederland zijn er twee recent uitgevoerde langlopende 
onderzoeksprojecten. De eerste is eigenlijk niet zo recent, maar kent een lange onder-
zoeksgeschiedenis, die teruggaat tot 1967. Dit betreft door amateur-archeologen van de 
Archeologische Vereniging t Oude Slot uitgevoerde opgravingen te Westelbeers (Snijders 
2000). Bijzonder is dat het hier om een kleine dekzandrug gaat waarop zich meerdere 
nederzettingen bevinden die uit zowel het Laat-Paleolithicum als uit verschillende fasen 
van het Mesolithicum dateren. Deze nederzettingen overlappen elkaar soms gedeeltelijk, 
maar dankzij de ver  jnde opgravingstechniek zijn er stratigra  sche verschillen aange-
toond. In sector zuid-west van het opgravingsterrein werd een kleine concentratie vroeg-
mesolithisch materiaal ontdekt. Er werden sporen van een haard aangetroffen, A- en B-
spitsen domineren, terwijl binnen het totale werktuigenspectrum geen grote uitschieters 
waar te nemen zijn die wijzen op specialistische activiteiten. 

Het tweede onderzoeksproject is het dal van de Vlootbeek ten zuidoosten van Poster-
holt (  g. 10). Het is één van de weinige opgravingsprojecten in Zuid-Nederland waarbij in 
een relatief klein gebied meerdere vindplaatsen zijn onderzocht en in onderling verband 
met elkaar zijn geplaatst (Verhart 2000a, 2003; Verhart & Wansleeben 2001). Het dal van 
de Vlootbeek is bijzonder, omdat het een restant is van de laat-glaciale fase van de rivier 
de Roer. In het begin van het Holoceen wijzigde die rivier haar loop naar het noorden en is 
het dal vrijwel geheel bewaard gebleven. Vanaf de jaren zeventig zijn hier veldverkennin-
gen uitgevoerd en een 25-tal vroeg-mesolithische vindplaatsen ontdekt. Het dal is bijzon-
der omdat jongere mesolithische sporen hier geheel ontbreken. Het verspreidingspatroon 
van vindplaatsen is opvallend (  g. 10). Relatief kleine oppervlaktevindplaatsen liggen op 
de voormalige zand- en grindbanken in de rivier, terwijl de omvangrijkere oppervlakte-
vindplaatsen gesitueerd zijn op de hogere oevers. Ook de samenstelling van werktuigen 
is verschillend. Spitsen domineren op de kleine vindplaatsen, terwijl de omvangrijke vind-
plaatsen een grotere variatie in werktuigsamenstelling laten zien. 

In de jaren 1993-1995 werd in het dal van de Vlootbeek een klein kampje onderzocht 
met een totaal oppervlak van 250 m2. Er zijn circa 6000 vuurstenen artefacten in de onge-
stoorde ondergrond aangetroffen, waarvan een kwart groter is dan 15 mm. De spreiding 
van vondsten laat een duidelijke kleine concentratie zien met een doorsnede van ongeveer 
zes meter. De vondsten bestaan overwegend uit afval van vuursteenbewerking: enkele 
klopstenen, kernen, brokken, afslagen en klingen. 

In de werktuigsamenstelling is een opmerkelijke verhouding te zien (tabel 2). De veel 
op steentijd-vindplaatsen aangetroffen schrabbers ontbreken vrijwel en de spitsen en 
microburijnen zijn met 81% sterk vertegenwoordigd. Bij de spitsen gaat het vooral om A- 
en B-spitsen, een enkel segment en opvallend twee, in typologisch opzicht kenmerkende, 
Federmesser-spitsen in het centrum van de concentratie (  g. 11). Ondanks de vondst 
van enkele verbrande hazelnootdoppen was het niet mogelijk de aanwezigheid van een 
haard vast te stellen. De hazelnoten leverden een ouderdom op van circa 8.100 cal BC. 
De kleine en scherp begrensde verspreidingspatronen van verschillende artefactgroepen 
en de vondstsamenstelling zijn aanwijzingen dat het hier om een kort, éénmalig, gebruikt 
jachtkamp gaat.
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In periode 1996-1999 werd een onderzoek ingesteld op een grote vindplaats op de 
oever van de voormalige Vlootbeek. In een gebied van 90 bij 70 meter werden drie con-
centraties aangetroffen. Eén van die concentraties is gedetailleerd onderzocht en hierbij 
bleek dat het terrein in het Vroeg-Mesolithicum meermalen in gebruik was geweest en 
dat binnen het opgegraven gebied verschillende activiteitenzones onderscheiden konden 
worden. Zo bleken in een oude boomval veel stekers en stekerafslagen te liggen, in het 
westen kon een klein jachtkampje gelokaliseerd worden en in het middendeel werd een 
concentratie van materiaal aangetroffen die de indruk wekt het resultaat te zijn van diverse 
elkaar overlappende activiteiten. De samenstelling van werktuigen laat een heel ander 
beeld zien dan dat van het jachtkampje. Spitsen zijn veel minder talrijk en microburijnen 
ontbreken vrijwel. Daarnaast zijn de werktuigen die we met huishoudelijke activiteiten  in 
verband kunnen brengen ruim vertegenwoordigd. Binnen het opgegraven terrein werden 
ook minimaal vijf, diep ingegraven, haarden aangetroffen. Deze blijken echter een latere, 
neolithische, activiteit te vertegenwoordigen. 

In het dal van de Vlootbeek is dus een opvallend patroon te zien van kleine, kort 
gebruikte jachtkampen op de eilanden  in het dal. De basiskampen, maar ook enkele 
jachtkampen, liggen op de hogere oevers. De opvallende tweedeling kan op twee wijzen 
geïnterpreteerd worden. De kampementen kunnen in een jaarcyclus zijn gebruikt, of twee 
exploitatiefasen in het Vroeg-Mesolithicum vertegenwoordigen. De archeologische gege-
vens laten het niet toe daarover uitsluitsel te geven.

Vroeg-mesolithische graven ontbreken tot op heden geheel van de Zuid-Nederlandse 
zandgronden. Kunstvoorwerpen zijn een zeldzaamheid. In de meeste gevallen gaat het 
om stenen voorwerpen met enkele graveringen, soms in patronen die elkaar overlap-
pen. Een voorbeeld is een retouchoir uit Venray die op grond van de daarbij verzamelde 
oppervlaktevondsten in het Vroeg-Mesolithicum wordt gedateerd (Verhart & Wansleeben 
1990). Bijzonder zijn menselijke afbeeldingen. Uit Wansum komt een klein steentje waarin 
een dansend (?) mannetje is gegraveerd (Verhart & Wansleeben 1990). Op grond van een 
associatie met vroeg-mesolithisch materiaal en het ontbreken van Ahrensburg-materiaal 

 jachtkamp basiskamp

type werktuig aantal % aantal %

spitsen 61 54,0 15 21,7

microburijnen 31 27,4 1 1,5

schrabbers 3 2,7 11 15,9

stekers 3 2,7 20 29,0

geretoucheerde klingen

en afslagen 15 13,3 22 31,9

totaal 113 100,1 69 100,0

Tabel 2  Typologische samenstelling van 
een jachtkamp en een basiskamp, beide 
uit het Vroeg-Mesolithicum, in het Vloot-
beekdal ten zuiden van Posterholt (pro-
vincie Limburg).

Figuur 11  Spitsen uit het vroeg-meso-
lithische jachtkampje van Posterholt. 
Links: 2 grote spitsen van het Federmes-
ser-type; rechtsboven: A-spitsen; rechts-
onder: achtereenvolgens 3 B-spitsen, 
een a-symmetrische driehoek en een 
segment. (de grootste spits heeft een 
lengte van 60 mm).
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is een vroeg-mesolithische ouderdom aannemelijk. De overeenkomsten met de menselijke 
afbeelding uit Geldrop zijn echter opvallend, maar deze wordt aan de Ahrensburg-cultuur 
toegeschreven.

Het Midden-Mesolithicum is een periode waarover we minder goed geïnformeerd zijn dan 
over de voorgaande. De exacte duur is onduidelijk en het aantal opgegraven vindplaatsen 
is gering. Het optreden van spitsen met oppervlakteretouche is kenmerkend voor deze 
fase. Er zijn weliswaar oudere vindplaatsen die ook dergelijke spitsen hebben opgeleverd, 
maar het is de vraag of dit geen intrusief materiaal is.

Het geringe aantal opgegraven vindplaatsen heeft ook tot gevolg dat er weinig bekend 
is over het nederzettingssysteem, het patroon van vindplaatsen en de economie. In deze 
periode is er een duidelijke tweedeling in Nederland te zien. In het zuiden komen spitsen 
met oppervlakteretouche (  g. 12) voor in combinatie met het gebruik van Wommersom-
kwartsiet (Gendel 1984, 1987; Van Oorsouw 1993). Een ander opvallend verschijnsel is 
het gebruik van steil geretoucheerde klingen, de zgn. backed blades. In het noorden is het 
beeld heel anders. Spitsen met oppervlakteretouche ontbreken en Wommersom-kwartsiet 
komt ten noorden en oosten van de Rijn nauwelijks voor (Arts in voorbereiding, Arora 
1981). In het noorden lijkt er meer continuïteit tussen Vroeg- en Midden-Mesolithicum te 
bestaan. In deze fase blijven de oudere typen werktuigen in gebruik, maar neemt het aan-
deel van driehoeken toe. Een ander opvallend verschil met het zuiden is dat in deze fase de 
vroegste voorbeelden van stenen met een zandlopervormige doorboring, de zogenaamde 
rolsteenhamers of Geröllkeulen, bekend zijn (  g. 4). Dergelijke artefacten komen op de 
Midden-Nederlandse zandgronden, maar bijvoorbeeld ook in het zuidoosten van Engeland, 
relatief veel voor (Hulst & Verlinde 1976; Mellars & Reinhardt 1978). Ten zuiden van de 
Rijn en Maas zijn ze zeldzaam. 

MIDDEN-MESOLITHICUM

Vindplaatsen en 
vondsten

Figuur 12  Spitsen uit de midden-meso-
lithische vindplaats Best-Oirschot 5. 1: 
feuille de gui; 2 en 7-9: driehoeken met 
oppervlakteretouche; 3: C-spits; 4-6: 
bladspitsen. (Schaal 1:1)
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In deze periode (maar ook in het Laat-Mesolithicum) wordt ook gebruik gemaakt van 
een, weliswaar wat zeldzamere maar goed herkenbare, steensoort die dagzoomt bij Ottig-
nies en het daar dichtbij gelegen Céroux-Mousty in België (Caspar 1984). Het gaat om 
ftaniet dat onder meer is gebruikt op de midden-mesolithische vindplaats Bladel-Steenven 
in Noord-Brabant (Arts & Deeben 1977).

Het geringe aantal onderzochte vindplaatsen en de weinige 14C-dateringen zijn de 
redenen dat het nauwelijks mogelijk is ons in meer algemene zin een beeld van deze 
periode te vormen. De meest bekende vindplaatsen zijn: Valkenswaard-Achterste Brug 
(Leysen 1984), Bladel-Steenven (Arts & Deeben 1977), Haagakkers (Heesters 1971), St. 
Oedenrode-Moerkuilen (Heesters 1971), Oirschot V (Arts & Hoogland 1987) en Westel-
beers (Snijders 2000). 

Wel is er uit deze periode een begraving bekend. Het gaat om een hoeveelheid ver-
brand menselijk bot dat in een kleine kuil is aangetroffen te Best, juist ten noorden van 
Eindhoven (Arts & Hoogland 1987). Met deze kuil is een kleine hoeveelheid vuursteen 
geassocieerd waarin spitsen met oppervlakteretouche voorkomen. Het gecremeerde bot 
omvatte behalve menselijk materiaal ook een enkel stukje dierlijk bot. Inmiddels is een 
AMS-datering uitgevoerd op het gecremeerde materiaal met als uitkomst 8.320 ± 40 BP 
(Aerts-Bijma et al. 1999; Lanting et al. 2002); eerder was houtskool gedateerd op 7.790 
± 130 BP (Lanting & Van der Plicht 2000).

De laatste jaren is door ontdekkingen in de beek- en rivierdalen meer organisch mate-
riaal uit het Mesolithicum aan het licht gekomen. In het noorden is een klein aantal vind-
plaatsen bekend waar ook botmateriaal in primaire context is aangetroffen (Prummel et 
al. 1999), maar in het zuiden zijn het nog steeds toevalsvondsten. Een fraai voorbeeld van 
een dergelijke toevalsvondst is gedaan bij het graven van de Maaspoortse plas bij s-Her-
togenbosch. Daar kwamen artefacten aan het licht van been en gewei (  g. 13; Arts 1987; 
Verhagen & Wouters 1994; Verhart & Wansleeben 1991). Bijzonder waren een edelhertge-
weistang met pointilléversiering, een bijlvatting van gewei ook met pointilléversiering en 
een bijlvatting met daarin nog steeds een bijlkling, gemaakt van een bijgewerkte tand van 
een wild zwijn. Een vrijwel identieke vondst is in 2000 gedaan in het dal van de Dommel 
te Eindhoven, waar zich bovendien nog een deel van de houten steel in bevond. Verder 
zijn uit één van de baggergaten in de Maas (de Lithse Ham ten noorden van Oss) ook een 
benen harpoen en een benen vishaak bekend, die beide uit het Mesolithicum stammen 
(  g. 3). Doordat geen directe dateringen zijn uitgevoerd op dit organische materiaal, is het 
onduidelijk uit welke periode van het Mesolithicum het stamt. 

Figuur 13  Een selectie van voorwerpen 
van been en gewei uit de Noorderplas, 
Maaspoort bij ’s-Hertogenbosch. Van 
links naar rechts: een geweistang met 
pointilléversiering, een geweivatting met 
daarin een bijlkling gemaakt van de slag-
tand van een everzwijn, een geweivatting 
met pointilléversiering, een beitel van 
oerosbot (foto Rijksmuseum van Oudhe-
den, Leiden).
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Het Laat-Mesolithicum wordt gedateerd tussen 6.500- 5.300/4.400 cal BC. De lang door-
lopende einddatum heeft te maken met het feit dat de overgang naar het Neolithicum zich 
niet overal gelijktijdig heeft afgespeeld. In het zuiden verliep dit proces veel sneller dan 
in het westen. 

De voortdurende stijging van de temperatuur, die de vorige perioden kenmerkte, was 
tot een einde gekomen. Ook de stijging van de zeespiegel vlakte af en Nederland kreeg 
een sterker zeeklimaat. Grote delen van het zuiden van Nederland, met name de pleis-
tocene zandgronden, waren bedekt met een dicht bos met een gesloten bladerdak dat 
weinig zonlicht doorliet. Ondergroei was schaars en de mogelijkheden voor dieren om er 
te foerageren waren dan ook niet groot. Alleen in de beekdalen en langs de randen van de 
steeds verder uitbreidende veengebieden waren meer mogelijkheden. Het zijn dan ook die 
zones waar de meeste vindplaatsen worden aangetroffen. 

Het westen van Nederland werd ook bewoond. Na enkele sporadische vondsten op 
de donken (Louwe Kooijmans 1985; Van Trierum et al. 1988) toonden een uitgebreide 
boorverkenning van donken (Verbruggen 1992) en opgravingen (Louwe Kooijmans 2001a, 
2001b) aan dat de delta van Rijn en Maas in het Laat-Mesolithicum werd geëxploiteerd.

Het Laat-Mesolithicum laat typologisch een homogener beeld zien dan gedurende eer-
dere fasen van het Mesolithicum. Het is de periode dat trapezia, zowel brede als smalle, 
de spitseninventaris domineren. In het Laat-Mesolithicum lijken de sterke regionale ver-
schillen uit de voorgaande periode verdwenen te zijn, maar dit is schijn. Weliswaar lijkt 
het gebruik van trapezia op een homogeniteit te wijzen, maar er zijn toch opvallende 
verschillen in stijl, grondstofgebruik en andere werktuigtypen. Wommersom-kwartsiet bij-
voorbeeld, is een zeldzaamheid in het noorden (Peeters et al. 2001; Van Oorsouw 1993), 
terwijl afslagbijlen die met zekerheid uit het Mesolithicum dateren in het zuiden geheel 
ontbreken. 

Karakteristiek voor het Zuid-Nederlandse Laat-Mesolithicum is ook het frequent optre-
den van gekerfde klingen en spitsen met oppervlakteretouche, vooral aan de basis. Nieuw 
in de materiële cultuur zijn rhombische trapezia, transversale spitsen en Bandkeramische 
spitsen. 

De verspreiding van de Geröllkeulen laat hetzelfde patroon zien als in de voorgaande 
fase. Ze worden frequenter aangetroffen, maar bijna uitsluitend ten noorden van de Rijn 
en Maas. In het zuiden blijven ze een zeldzaamheid.

Evenals die uit de andere fasen van het Mesolithicum, zijn veel van de thans bekende 
laat-mesolithische nederzettingen als oppervlaktevondsten ontdekt en/of opgegraven 
in de jaren zestig van de vorige eeuw. Gepubliceerde voorbeelden zijn: Grubbenvorst-
Molenbeek (Arts 1987), Haelen (Bats et al. 2002), Helmond-Stiphouts Broek (Arts 1994, 
1998); Maarheeze (Arts 1987; Newell 1975), Merselo-Haag (Verhart 2000a), Neer-De 
Beuckel (Arts 1987), Sweikhuizen (Arts 1985), Tilburg-Kraaiven (Arts 1987), Venlo-Ble-
rickse Heide (Arts 1987),  diverse vindplaatsen te Weert en ten noorden van Tilburg (Arts 
1987). Veel van die vindplaatsen zijn niet grootschalig onderzocht, waardoor het moeilijk 

LAAT-MESOLITHICUM

Vindplaatsen en 
vondsten

Figuur 14  Een beeld van de imposante 
opgraving Hardinxveld-Giessendam (foto 
Faculteit Archeologie Leiden).
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is uitspraken te doen over de functie en plaats in het nederzettingssysteem. Daarnaast 
blijken veel vindplaatsen over een zeer lange periode in gebruik te zijn geweest, zodat het 
lastig is uitspraken te doen over activiteiten in een bepaalde periode.

Veruit de meest vondstrijke laat-mesolithische vindplaats van het zuiden van Neder-
land is die van Tilburg-Kraaiven (Arts 1988). Gedurende de jaren 1957-1974 werden 
daar bijna dertig dicht bij elkaar liggende vindplaatsen opgegraven, maar vooral aan de 
oppervlakte verzameld. Het vondstgebied ligt op een thans geheel verdwenen, ongeveer 
90 meter brede, dekzandrug en beslaat een oppervlakte van ruim één hectare. Er werden 
ruim 82.000 vondsten verzameld, waaronder bijna 5300 werktuigen. Problematisch was 
dat deze vondsten zich in bijna tien verschillende verzamelingen bevinden; hetzelfde pro-
bleem geldt overigens voor veel Zuid-Nederlandse steentijd-vindplaatsen. Opvallend is dat 
vrijwel alle vindplaatsen uit het Laat-Mesolithicum dateren. Ook elders in het zuiden van 
Nederland zijn dergelijke dichte concentraties van laat-mesolithische nederzettingsterrei-
nen bekend, zoals ten noorden van Tilburg en tussen Budel en Weert. Hetzelfde geldt voor 
de aangrenzende Belgische Kempen. Dergelijke vondstrijke gebieden kunnen duiden op 
het bestaan van een traditie van herhaald terugkeren naar de nabijheid van woonplaatsen 
uit het verleden, zoals bijvoorbeeld binnen de tijdspanne van één of enkele generaties. Dit 
kan niet alleen een economisch motief hebben gehad; ook kunnen voorouderlijke motie-
ven een rol hebben gespeeld (Arts in voorbereiding).

Een goed voorbeeld van recent onderzoek waar dergelijke problemen een rol spelen is 
de opgraving van een laat-mesolithische nederzetting bij Merselo-Haag in Limburg (Ver-
hart 2000a). In het kader van het Maasdalproject is in de jaren 1988-1992 een gebied van 
circa 150 km  onderzocht in de omgeving van Venray (  g. 15). Door middel van inventa-
risatie van particuliere collecties, het uitvoeren van veldverkenningen en een opgraving, 
zijn de bouwstenen verzameld voor de reconstructie van het gedrag van laat-mesolithi-
sche jagers-verzamelaars op de zandgronden van Zuid-Nederland. Het betreft een gebied 
waarin organisch materiaal, dat zo belangrijk is voor de reconstructie van voedselvoorzie-
ning en economie, niet bewaard gebleven is. 

Figuur 15  De regio Venray/Merselo en 
de verspreiding van laat-mesolithische 
vindplaatsen. Gearceerd is het dichte 
bosgebied; wit is het meer open terrein 
van de Peel, langs de beken en de rivie-
ren.
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In landschappelijk opzicht kenmerkt het gebied zich door drie grote eenheden: in het 
oosten een smalle zone met laat-pleistocene en holocene afzettingen van de Maas, in het 
centrum de dekzanden en in het westen het nu grotendeels afgegraven veengebied van de 
Peel. Vanaf de Peel loopt een tweetal beken naar het oosten om uit te monden in de Maas. 
Een paleogeogra  sche reconstructie van het landschap levert een beeld op met een dichte 
bosvegetatie op de dekzanden, een wat meer open vegetatie in de oostelijk gelegen vallei 
van de Maas en een veel opener gebied in het westen: het hoogveengebied van de Peel.

De verspreiding van laat-mesolithische vindplaatsen laat een opvallend patroon zien. 
Er is een concentratie van vindplaatsen op de overgang van het dekzand naar het dal van 
de Maas in het oosten. Een tweede concentratie ligt in het westen waar de beken ontsprin-
gen, juist op de overgang van de moerassen van de Peel en het dekzandgebied.

De werktuigsamenstelling van aan het oppervlak verzamelde vindplaatsen die dateren 
uit het Laat-Mesolithicum is vrijwel identiek. Op alle sites komen de categorieën spitsen, 
schrabbers, steil geretoucheerde klingen en geretoucheerde klingen en afslagen in vrijwel 
gelijke verhoudingen voor (Wansleeben & Verhart 1995, 1998; Verhart 2000a). 

Om inzicht te krijgen in de aard van de activiteiten op één vindplaats, is een opgraving 
uitgevoerd bij Merselo-Haag. Binnen een gebied met een lage vondstdichtheid - maar 
waar ook sporen van vroeg-mesolithische activiteiten werden aangetroffen - konden drie 
samenhangende concentraties worden vastgesteld. Twee concentraties vertoonden een 
vrijwel identieke artefactsamenstelling met veel klein afslagmateriaal, kernen en een 
beperkt aantal werktuigen, wijzend op kleine plekken waar vuursteenbewerking plaats-
vond. In de derde concentratie bevonden zich veel werktuigen zoals geretoucheerde afsla-
gen en klingen, trapezia, schrabbers en opmerkelijk veel steil geretoucheerde klingen (  g. 
16). Analyse van de verspreiding van verschillende grondstofgroepen, alsmede het aan 
elkaar passen van vondsten, maken duidelijk dat de drie concentraties deel uitmaken van 
één gebruiksmoment dat gedateerd kan worden in het Laat-Mesolithicum. 

In het opgegraven gebied zijn ook sporen aangetroffen van oudere activiteiten. In het 
westen lag een kleine concentratie van vroeg-mesolithisch materiaal en meer oostelijk, 
als losse vondst, een feuille de gui. Dit betekent dat de locatie over een lange periode een 
favoriete vestigingsplaats was. De laat-mesolithische vondststrooiïng kan geïnterpreteerd 
worden als een klein basiskamp waar relatief kort verbleven is, met jacht als belangrijkste 
activiteit, naast een breed scala van huishoudelijke activiteiten. 

De overeenkomsten in werktuigsamenstelling en omvang maken het aannemelijk dat 
de andere vindplaatsen in de regio een min of meer identieke functie hebben gehad (Ver-
hart 2000a; Wansleeben & Verhart 1998). Dit betekent dat de algemeen veronderstelde 
grotere en langduriger bewoonde nederzettingen (Newell 1973; Price 1975, 1978) uit deze 
periode in deze regio ontbreken. Het kan zijn dat ze buiten de regio liggen, maar veel aan-
nemelijker is dat veel van de grotere basiskampen uit het Laat-Mesolithicum in werkelijk-

Figuur 16  Complete trapezia en frag-
menten van de laat-mesolithische vind-
plaats Merselo-Haag (Limburg) (schaal 
1:1).
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heid een accumulatie zijn van verschillende bewoningsactiviteiten door de tijd heen op één 
plaats. Een dergelijke interpretatie zal ook gelden voor de laat-mesolithische vindplaats 
Tilburg-Kraaiven (Arts in voorbereiding).

Een volkomen uniek object is het al eerder genoemde kleine houten beeldje uit Willem-
stad, dat is aangetroffen bij de aanleg van een groot sluizencomplex (Van Es & Casparie 
1968). Het stelt een menselijk gezicht voor en de onderzijde lijkt als een soort greep te 
zijn uitgevoerd. Tot op heden zijn nergens parallellen bekend. De diepte op 8 m beneden 
NAP waarop het beeldje gevonden is, de pollenanalyse en de datering van het eikenhout 
(5.300 cal BC) stemmen overeen. 

In het westen zijn de vondsten van organisch materiaal nog spectaculairder. Bij de 
opgravingen in het kader van grote infrastructurele werken zijn allerlei voorwerpen van 
hout, bot en gewei aan het licht gekomen (Louwe Kooijmans 2001a, 2001b, 2003). Op 
een diepte van circa 10 meter beneden maaiveld werd op een voormalig rivierduin, een 
donk, bij Hardinxveld-Giessendam een laat-mesolithische nederzetting onderzocht, met 
een ouderdom van 5.500-5.300 cal BC (  g. 14). Behalve een 5,5 meter lange kano, 
gemaakt van lindehout, kwamen hier een visfuik, resten van visnetten van touw, houten 
bogen, peddels, bijlklingen gemaakt van gewei en dissels aan het licht. Daarnaast bleek 
een aanzienlijk aantal artefacten versierd te zijn. 

De recente opgravingen en de studie van toevalsvondsten maken duidelijk dat de 
belangrijke relaties die altijd voor de been- en gewei-industrie in het Laat-Mesolithicum 
met Zuid-Scandinavië verondersteld werden maar betrekkelijk zijn. Het wordt steeds dui-
delijker dat de Lage Landen een geheel eigen beenindustrie hebben gekend met veel meer 
invloeden vanuit Noord-Frankrijk. Twee goede voorbeelden daarvan zijn de bijlklingen 
gemaakt van edelhertgewei, m.n. de niet doorboorde volgtakbijlen (Crombé et al. 1999) 
en bijlvattingen van gewei, vaak voorzien van een pointilléversiering. Parallellen voor deze 
laatste artefacten zijn bekend uit Maaspoort en het dal van de Oise en Somme in Frankrijk 
(Blanchet & Lambert 1977; Fagnart 1991).

Figuur 17  Het laat-mesolithische graf 
van een ca. 50-jarige vrouw uit Hardinx-
veld-Giessendam, beter bekend als ‘Trijn-
tje’ (foto Faculteit Archeologie Leiden).
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Het aantal begravingen uit het Laat-Mesolithicum is gering. Op de zandgronden bij 
Mariënberg in Overijssel zijn zes kuilen aangetroffen die als inhumatiegraven worden geïn-
terpreteerd (Verlinde 1982, in druk; Van Es et al. 1988). In de cylindrische kuilen zijn de 
doden in een zittende houding bijgezet. Ze waren overstrooid met oker en hadden als bij-
giften pijlschachtslijpers en onbewerkte vuurstenen klingen meegekregen. Door de slechte 
conservering van de bodem zijn geen resten van de doden zelf bewaard gebleven. Het 
enige dat rest zijn de grote hoeveelheden uitgestrooide rode oker.

Van de al eerder genoemde recente opgravingen in West-Nederland bij Hardinxveld-
Giessendam zijn ook begravingen bekend (Smit & Louwe Kooijmans 2001a). Hier is het 
bot wel bewaard gebleven. Het gaat om vier graven: een volwassen vrouw die in gestrekte 
ligging op de rug was begraven (  g. 17), een man die zittend in een cilindrische kuil was 
bijgezet en een volwassen persoon waarvan de grafkuil verstoord was. De doden hadden 
geen grafgiften meegekregen. Daarnaast is hier ook een drietal hondengraven ontdekt. 
Ook in deze graven waren geen artefacten meegegeven. Het is duidelijk dat als graven 
zonder bijgiften kenmerkend zijn voor het Laat-Mesolithicum, ze op de droge zandgronden 
niet herkend zullen worden.

Ook was het in Hardinxveld voor het eerst mogelijk inzicht te krijgen in de wijze 
waarop de laat-mesolithische mens het natte gedeelte van Nederland exploiteerde. De 
botresten en zaden wijzen erop dat de vindplaats, een hoog en droog punt, in gebruik 
was in de winterperiode (Louwe Kooijmans 2001a, 2003). Jacht en visserij waren de 
belangrijkste activiteiten. De vondsten, de graven en de kuilen die mogelijk als onderko-
men worden geïnterpreteerd, vormen aanwijzingen dat op de rivierduinen basiskampen 
gelegen hebben.

De recente vondsten in West-Nederland leveren een zeer gedetailleerd beeld op van 
het leven in het Laat-Mesolithicum. Het probleem is echter dat we deze gegevens slechts 
van één vindplaats hebben en het de vraag is of deze representatief zijn voor een groter 
gebied, zoals bijvoorbeeld voor de Zuid-Nederlandse zandgronden.

In het zuiden van Nederland is een grote hoeveelheid vindplaatsen bekend uit het Meso-
lithicum. Veruit de meeste zijn bekend van de hogere delen van het landschap, terwijl 
uit de lage, natte delen van het landschap momenteel nog slechts sporadisch mesolithi-
sche vondsten bekend zijn. Het is opvallend dat tijdens de dikwijls grootschalige Malta-
plichtige  opgravingen in het zuiden van Nederland, die bijna allemaal op dekzandruggen 
worden uitgevoerd, vrijwel nooit dichte mesolithische vondstconcentraties gevonden 
worden. Of dat wordt veroorzaakt door de opgravingstechnieken (onder andere machi-
naal grondverzet), of dat de mesolithische mens andere locaties verkoos dan die waar nu 
wordt opgegraven, is een belangrijke vraag. Eerder lijken de wijze van prospectie en de 
opgravingsmethode een grote rol te spelen, maar ook hebben we de indruk dat de meeste 
nederzettingsterreinen op de zandgronden reeds zijn ontdekt.

Ondanks de grote hoeveelheid geregistreerde vindplaatsen in Nederland blijft het 
Mesolithicum een weerbarstige periode. Door het geringe aantal onderzoekers dat zich 
met het onderzoek van het Mesolithicum bezig houdt, blijven veel vragen bestaan. Wel-
iswaar zijn nieuwe, dikwijls spectaculaire vondsten en vindplaatsen ontdekt, maar deze 
leveren meer vragen op dan ze beantwoorden. Dergelijke vragen betreffen onder meer 
de representativiteit en betekenis van de nieuwe ontdekkingen in een groter kader. Een 
belangrijke tegenstelling blijft het gegeven dat we een zeer groot aantal vindplaatsen 
hebben met vuursteen zonder organisch materiaal van de zandgronden en een enkele 
vindplaats met veel organisch materiaal in het holocene sedimentatiegebied. Willen we 
meer van het Mesolithicum weten, dan zullen we in de toekomst een brug moeten slaan 
tussen die twee informatiebronnen.

 Daarnaast zal nieuw onderzoek zich ook moeten richten op regio s binnen grote land-
schappelijke eenheden. Het is weinig zinvol om met het onderzoek van individuele sites, 
willekeurig verspreid over geheel Nederland, de hiaten in onze kennis te dichten. De kop-
peling van het onderzoek van sites in relatie tot een regio lijkt een geschikte optie. Het 
belang van oppervlaktecollecties voor dit onderzoek zal daarbij onveranderd groot blijven, 
maar een belangrijke nadruk zal moeten liggen op kort gebruikte, kleine sites. 

Kortom; het Zuid-Nederlandse Mesolithicum kent nog veel geheimen die ontrafeld 
moeten worden. Dit is een uitdagend perspectief voor een spannende periode waarin 
mensen zich hebben aangepast aan veranderende omstandigheden en waarin op het eind 
de stappen werden gezet om de afhankelijkheid van de natuur achter zich te laten en zelf 
tot voedselproductie over te gaan.
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HET VROEG- EN MIDDEN-NEOLITHICUM IN NOORD-, MIDDEN- EN WEST-
NEDERLAND

Daan C.M. Raemaekers

INLEIDING Deze bijdrage richt zich op de periode Vroeg- en Midden-Neolithicum zoals die zijn gede-
 nieerd in het Handboek der Nederlandse Prehistorie (Louwe Kooijmans e.a. in voor-
bereiding). Tabel 1 geeft de periodisering aan, gecombineerd met de hier behandelde 
archeologische culturen.

Het afgelopen decennium heeft veel belangrijk veldonderzoek plaatsgevonden dat de 
beeldvorming over deze periode behoorlijk heeft bijgesteld. De belangrijkste opgravings-
projecten zijn zeker Hoge Vaart-A27 nabij Almere (Hogestijn & Peeters 2001) en Polder-
weg en De Bruin bij Hardinxveld-Giessendam (respectievelijk Louwe Kooijmans 2001a 
en 2001b). Eigenlijk kan zelfs worden gezegd dat de genoemde opgravingen voor het 
eerst een indruk gaven van de kenmerken van het begin van deze prehistorische periode. 
Rond 1990 werd verondersteld dat het Mesolithicum tot circa 4.200 voor Chr. doorliep: 
de oudste neolithische vindplaatsen waren de oeverwalvindplaatsen bij Swifterbant (zie 
onder). Momenteel is duidelijk dat al vanaf ongeveer 5.000 voor Chr. aardewerk werd 
vervaardigd in de Swifterbant-traditie, terwijl de oudste huisdierresten uit ongeveer 4.600 
voor Chr. stammen.

Met uitzondering van vindplaatsen van de Trechterbeker-cultuur zijn archeologi-
sche vindplaatsen uit het Vroeg- en Midden-Neolithicum in de Nederlandse zandgebie-
den schaars. Dit betekent dat sommige auteurs (bijv. Waterbolk 1985) veronderstellen 
dat deze gebieden voorafgaande aan de Trechterbeker-cultuur zelfs vrijwel onbewoond 
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waren. Er wordt in dit verband verwezen naar het ondoordringbare Atlantische oerbos. Het 
ontbreken van vindplaatsen kan niet zonder meer als een prehistorische realiteit gezien 
worden: eerst zal de vraag beantwoord dienen te worden of andere oorzaken de afwezig-
heid van vindplaatsen kunnen verklaren. Ten eerste dient opgemerkt te worden dat van 
eventuele vindplaatsen uitsluitend het vuursteen zal resteren. Aardewerk vergaat al na 
enkele jaren aan of dicht onder het oppervlak te hebben gelegen (pers. med. O. Stilborg). 
Ten tweede is het belangrijk vast te stellen dat er geen vuurstenen gidsartefact is voor de 
Swifterbant-cultuur: het meest frequente type pijlpunt is een breed trapezium, een type 
dat al in het voorafgaande Laat-Mesolithicum in gebruik komt. Met andere woorden, het 
is goed mogelijk dat vindplaatsen van de Swifterbant-cultuur uit het zandgebied niet als 
zodanig te boek staan (Raemaekers 1999).

Het begin van de Swifterbant-cultuur wordt bepaald door de datering van het oudste 
Swifterbant-aardewerk rond 5.000 voor Chr. Opvallend is dat dit aardewerk voorkomt in 
laat-mesolithische context: er zijn geen botten van huisdieren en geen aanwijzingen voor 
akkerbouw. Om het verhaal over de Swifterbant-cultuur bij elkaar te houden, wordt de 
vroege fase van de Swifterbant-cultuur hier behandeld.

Vindplaatsen uit deze fase zijn gedocumenteerd in een gebied dat zich tot buiten Nederland 
uitstrekt en in verschillende landschappelijke eenheden. De twee buitenlandse vindplaat-
sen Doel-Deurganckdok nabij Antwerpen (Crombé et al. 2002) en H de I in Neder-Saksen 
(Kampffmeyer 1991; Stapel 1991) maken duidelijk dat het gebied tussen de benedenlo-
pen van respectievelijk de Schelde en de Elbe tot het verspreidingsgebied gerekend kan 
worden. Vindplaatsen zijn aanwezig in verschillende landschappelijke eenheden, waar-
bij een duidelijke tweedeling is aan te geven. Ten eerste zijn er nederzettingsterreinen 
gelegen op verhogingen in het landschap zoals een dekzandrug (Doel, maar ook Hoge 
Vaart-A27; Hogestijn & Peeters 2001) of een rivierduin/donk (Brandwijk, Polderweg, De 
Bruin; respectievelijk Raemaekers 1999, Louwe Kooijmans 2001a, 2001b). Ten tweede 
kan gesproken worden van natte vondstcontexten. Zo ligt H de op een lichte verhoging 
(veenkussen) in een veengebied, terwijl de vondsten uit Bronneger (bestaande uit twee 
edelhertgeweien en een Swifterbant-pot) opgebaggerd werden uit een kanaal (Kroezenga 
et al. 1991). De vraag hoever de vroege fase van de Swifterbant-cultuur zich over de 
Nederlandse zandgronden uitstrekte, kan beantwoord worden op basis van een analyse 
van de zogeheten R ssener breedwiggen (Breitkeilen), een artefacttype daterend uit de 
tijd van de R ssen-cultuur (zie de bijdrage van Marjorie de Grooth in deze bundel). Er 
zijn momenteel circa 80 exemplaren uit Nederland bekend en naast een vanzelfsprekende 
concentratie in en nabij de Limburgse l ss, is er een strooiïng aanwezig in het gehele pleis-
tocene gebied. De afwezigheid in de gebieden die zijn afgedekt met holocene sedimenten 
kan worden teruggevoerd op de veel kleinere kans dat hier een breedwig door toeval wordt 
aangetroffen. De verspreiding van de breedwiggen zal zich dan ook over geheel Nederland 
hebben uitgestrekt. In het Duitse Rijnland kan geconstateerd worden dat de mensen van 
de R ssen-cultuur zich vrijwel uitsluitend vestigden op de l ssgronden (L ning 1982). 
Daar de grondstof voor het vervaardigen van dit werktuig niet in Nederland voorhanden 
was, dient er rekening mee te worden gehouden dat een belangrijk deel van de breed-
wiggen uit Nederland het resultaat is van uitwisseling tussen mensen van de R ssen- en 
Swifterbant-cultuur en door de laatstgenoemden zijn achtergelaten. Dit betekent dat de 
ruimtelijke spreiding van de vroege fase van de Swifterbant-cultuur zich wel eens over het 
gehele zandgebied van Nederland zou kunnen uitstrekken (Raemaekers 1999).

Onderstaande algemene kenschets is gebaseerd op de vindplaatsen Hoge Vaart-A27, 
Polderweg-fase 2 en De Bruin. Deze vindplaatsen geven een breed beeld van de typen 
grondsporen en artefactcategorieën die op nederzettingsterreinen uit deze periode te ver-
wachten zijn. Een opvallende categorie grondsporen die op De Bruin is gedocumenteerd is 
die van inhumatiegraven.[1] Daarnaast zijn losse skeletdelen aangetroffen. Samen geven 
deze vondsten een indruk van het grafgebruik op deze vindplaats. In graf 1 was een 
volwassen man op de rug begraven, met de armen gesterkt naast het lichaam. Graf 2 
bevatte eveneens de resten van een volwassen man. Deze was in hurkzithouding in een 
kuil geplaatst. Opvallend is dat beide graven zich in het nederzettingsterrein bevinden 
(Smits & Louwe Kooijmans 2001b). Dit roept de vraag op of de losse skeletresten mogelijk 
geïnterpreteerd kunnen worden als verstoorde grafresten. Andere typen grondsporen zijn 
kuilen, paalsporen en ondiepe haardkuilen/oppervlaktehaarden.

DE VROEGE FASE VAN DE 
SWIFTERBANT-CULTUUR 

(5.000-4.600 V. CHR.)

Vindplaatsen

[1] De graven van Polderweg dateren uit de periode voor-
afgaande aan de Swifterbant-cultuur (Smits & Louwe 
Kooijmans 2001a).

Figuur 1  Kenmerkend aardewerk vroege 
fase Swifterbant-cultuur (vindplaats De 
Bruin; naar Raemaekers 2001b). Schaal 
1:3.
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Het aardewerk van de vroege fase van de Swifterbant-cultuur is betrekkelijk homogeen 
te noemen (  g. 1). Het is vaak verschraald met kwartsgruis (al komen verschraling met 
plantaardig materiaal en potgruis eveneens voor) en het is opgebouwd uit kleirollen die 
met H-vormige voegen opeen zijn gedrukt. Wandversiering is schaars en is vlakdekkend 
uitgevoerd door vingerindrukken. Randversiering komt vaker voor en wel in de vorm van 
een serie inkepingen (Randkerbung) of indrukken op de rand. De voorkomende potvormen 
zijn open, tweeledig en drieledig. Er is sprake van ronde en knobbelbodems (Raemaekers 
2001a, 2001b; Haanen & Hogestijn 2001). Over de oorsprong van het Swifterbant-aarde-
werk zijn verschillende theorieën. In eerste instantie werd het Swifterbant-aardewerk als 
een westelijke variant van het Noord-Duitse/Deense Ellerbek/Erteb lle-aardewerk gezien 
(De Roever 1979). Opvallend was met name het voorkomen van puntbodems in beide 
contexten. Later werden de overeenkomsten met het onversierde R ssen-aardewerk 
benadrukt (Ten Anscher in voorbereiding; Raemaekers 1999). In deze interpretatie werd 
gewezen op de overeenkomstige steengruisverschraling, de potvormen en de Randker-
bung. Tenslotte is voorgesteld dat het vroegste Swifterbant-aardewerk schatplichtig is aan 
La Hoguette (zie de bijdrage van Marjorie de Grooth in deze bundel). Hierbij wordt ver-
wezen naar vergelijkbare bodemvormen en kommen (Hogestijn & Peeters 1996). Op dit 
moment lijken alle drie de theorieën onhoudbaar. De verschillen tussen het oudste Swif-
terbant- en Ellerbek/Erteb lle-aardewerk zijn volgens mij groter dan de overeenkomsten, 
terwijl de oudste dateringen van Swifterbant-aardewerk enige eeuwen ouder zijn dan het 
oudste R ssen-aardewerk. Een relatie tussen La Hoguette en Swifterbant ligt evenmin 
voor de hand gezien de grote technische verschillen en geogra  sche verspreiding. Het 
lijkt een geschikt moment voor een nieuwe theorie die mijns inziens vooral uitgaat van de 
technische kenmerken van de verschillende aardewerkgroepen: waar komt het idee van 
de productie van aardewerk door middel van rolopbouw vandaan?

Opvallend is het voorkomen van andersoortig aardewerk op de vindplaatsen De Bruin 
en Brandwijk (Raemaekers 1999; 2001b). Het betreft zogenaamd Blicquy-aardewerk (  g. 
2), gewoonlijk aangetroffen in de bovenloop van de Schelde (België en Noord-Frankrijk).[2]

In veel opzichten is dit aardewerk afwijkend van het Swifterbant-aardewerk: het is reduce-
rend gebakken (zwart), met bot verschraald en voorzien van gepaarde oren en versiering 
in velden, die vervaardigd is met een meervoudig getande spatel (vork). De kwaliteit van 
dit aardewerk kan hoog genoemd worden. Vooralsnog is onduidelijk of we deze vondsten 
moeten interpreteren als de weerslag van een tweede gebruikersgroep van beide donken 
(die verder geen aanwijsbare vondsten heeft achtergelaten) of dat het aardewerk door de 
Swifterbant-bewoners uit zuidelijke streken is meegenomen. Het belang van deze vonds-
ten is groot: het maakt voor deze periode duidelijk dat de relaties met de buitenwereld  
niet alleen richting oosten liepen (via Maas, Rijn en Vecht), maar dat ook contactroutes 
naar het zuiden (via de Schelde) bestonden. Tegelijkertijd kan verondersteld worden dat 
in het grote zandgebied tussen de Belgische l sszone en het Nederlandse rivierengebied 
meer vondsten van Blicquy-aardewerk te verwachten zijn.

Materiële cultuur

[2] Importvondsten  van Blicquy-aardewerk worden ook 
gedaan in het Duitse Rijnland (Spatz 1991).

Figuur 2  Blicquy-aardewerk van De 
Bruin (naar Raemaekers 2001b). Schaal 
1:3.
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Er werden verschillende vuursteensoorten gebruikt. Op de Hoge Vaart is met name 
gebruik gemaakt van zogenaamde noordelijke vuursteen en is er een kleine bijmenging 
van zuidelijke vuursteen (Peeters, Schreurs & Verneau 2001).[3] Op de beide donken zijn 
met name zogenaamde Maaseitjes gebruikt. Hier komen daarnaast in kleine aantallen zui-
delijke vuursteensoorten voor, zoals Rijckholt en lichtgrijs Belgische vuursteen. De Bruin 
laat tevens een substantieel aandeel noordelijke vuursteen zien. Opvallend is dat de vuur-
steenbewerking op de Hoge Vaart vooral gericht lijkt te zijn geweest op de produktie van 
klingen, terwijl bij beide donken afslagtechnologie domineert. Verondersteld zou kunnen 
worden dat dit verschil samenhangt met de bewerkingsmogelijkheden van de grondstof-
fen, aangezien het zeer lastig zal zijn van de ronde en relatief kleine Maaseitjes klingen te 
vervaardigen. Het typenspectrum is breed te noemen. Belangrijke artefactcategorieën zijn 
afslagen, klingen, spitsen, schrabbers en boren. Opvallend is dat bij de Hoge Vaart trape-
zia veruit het belangrijkste spitstype is: het gaat om 91% van de 1080 spitsen (Peeters, 
Schreurs & Verneau 2001) (  g. 3). De Bruin-fase 2 (5.100-4.800 voor Chr.) vertoont veel 
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[3] Het is onduidelijk welk deel van het materiaal vroeg-
neolithisch en laat-mesolithisch is.

Figuur 3  Kenmerkende werktuigen van 
de vroege Swifterbant-cultuur van de 
Hoge Vaart (tek. H. Peeters).
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verschillende spitstypen, waarvan trapezia het meest voorkomen (37%). Daarnaast zijn er 
A-, B- en C-spitsen, gelijkbenige driehoeken, driehoekige spitsen, segmenten, LBK-spitsen 
en transversaalspitsen (Van Gijn, Beugnier & Lammers-Keijsers 2001; Van Gijn, Lammers-
Keijsers & Houkes 2001). 

Het organisch materiaal van de drie genoemde vindplaatsen was goed geconserveerd. 
Dit leverde niet alleen een beeld op van de voedselvoorziening (zie de bijdragen van Corrie 
Bakels en Roel Lauwerier c.s. in deze bundel), maar het onderzoek gaf ook voor het eerst 
een indruk welke artefacten van been, gewei en hout vervaardigd werden. Te denken valt 
hierbij aan allerlei typen geweibijlen, bijlen en priemen, vervaardigd van been. Daarnaast 
zijn er visweren, fuiken, kano s, peddels, speerpunten, bijlstelen, bogen en stukjes touw 
gevonden (Louwe Kooijmans, Van Gijn, Oversteegen & Bruineberg 2001; Louwe Kooij-
mans , Hänninen & Vermeeren 2001; Louwe Kooijmans, Oversteegen & Van Gijn 2001; 
Louwe Kooijmans, Vermeeren & Van Waveren 2001).

Het begin van de middenfase is gede  nieerd door de afwisseling van steengruis door 
plantaardig materiaal als belangrijkste vorm van magering van het aardewerk. Tevens 
wordt versiering op het aardewerk talrijker en meer divers (Raemaekers 1999).

Wederom bevinden de vindplaatsen zich in verschillende landschappelijke eenheden. 
Bewoning vindt plaats op donken (Hazendonk: Louwe Kooijmans 1974; 1976) (Brandwijk: 
Raemaekers 1999) en oeverwallen (Swifterbant: zie De Roever 2004 voor een recent 
overzicht en verdere verwijzingen). Daarnaast is het veenmoeras geëxploiteerd. Dit wordt 
niet alleen duidelijk door de vindplaats H de I, maar ook door Bergschenhoek. Hier werd 
een klein jachtkamp opgegraven, gelegen aan de rand van een meertje. De beperkte 
gebruiksduur en uitstekende conservering maakten een gedetailleerde analyse mogelijk 
(Louwe Kooijmans 1985). De moerassen hadden niet alleen een economisch nut. Het lijkt 
erop dat runderhoorns doelbewust in het veen zijn achtergelaten als offer aan de goden-
wereld (Prummel & Van der Sanden 1995).

De donkvindplaatsen leren ons weinig over de interne structuur van nederzettingster-
reinen, aangezien het zandlichaam van de Hazendonk verstoord was (Louwe Kooijmans 
1974) en het onderzoek te Brandwijk zich vrijwel uitsluitend richtte op de afvallagen 
rondom het duin (Raemaekers 1999). Bij de Hazendonk konden enkele afvalkuilen in het 
zand worden gedocumenteerd; het lijkt er echter op dat het meeste afval in de natte zones 
rondom de donk werd gedumpt. De vindplaatsen van Swifterbant zijn veel informatiever 
met betrekking tot de interne structuur. Op verschillende nederzettingsterreinen werden 
inhumatiegraven gevonden van volwassenen en kinderen, allen op de rug begraven. Ook 
kwamen losse skeletelementen voor. Bij vier graven (twee mannen en twee vrouwen) 
komen bijgiften voor in de vorm van barnstenen kralen (tweemaal), een hanger van git en 
twee transversaalspitsen (Meiklejohn & Constandse-Westermann 1978). Tevens werden 
haardplaatsen aangetroffen en zijn er duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
een rechthoekige hut op Swifterbant-S3 met een formaat van ongeveer 4,5 x 7 m (De 
Roever 2004). In Zoelen (gemeente Buren) werden drie menselijke skeletten gevonden 
daterend rond 4.000 voor Chr. Het gaat om een kind van ongeveer 7 jaar dat gelijktijdig 
met een vrouw van 50-70 jaar is begraven. Beiden zijn gestrekt op de buik gelegen. Hier-
boven bevindt zich een dunne laag aarde waarop zich enkele skeletdelen bevonden van 
een volwassen vrouw (Hogestijn & Lauwerier 1992)

Het aardewerk oogt meer divers dan dat van de vroege fase van de Swifterbant-cul-
tuur (  g. 4). Deze grotere diversiteit komt duidelijk naar voren in de wandversiering. Op 
basis van de regionale verschillen in het voorkomen van de wandversiering kan gesproken 
worden van een zuidelijke en noordelijke regionale groep. Het aardewerk van de donken 
Hazendonk en Brandwijk is vooral vlakdekkend versierd. In Swifterbant daarentegen is 
wandversiering vaak uitgevoerd in de vorm van één of enkele rijen spatelindrukken op 
de schouder. Deze regionale accenten gaan samen met drieledige vormen en uniforme 
technologische kenmerken. Verschraling met plantaardig materiaal is kenmerkend (al 
komen andere verschralingssoorten ook voor) evenals het samen voorkomen van H- en 
N-voegen, waarbij H-voegen het meest frequent zijn (Raemaekers 1999).

Het vuursteen vertoont eveneens regionale verschillen. In Swifterbant is met name 
zogenaamde noordelijke vuursteen gebruikt; in de zuidelijke vindplaatsen Brandwijk en 
Hazendonk vooral terrasvuursteen en Maaseitjes. Op alle genoemde vindplaatsen komt 
daarnaast een component vuursteen voor die van ver is aangevoerd door middel van ruil 
of expedities. Het gaat hierbij om Rijckholt en lichtgrijze Belgische vuursteen. De oudste 

Materiële cultuur

DE MIDDENFASE VAN DE 
SWIFTERBANT-CULTUUR 

(4.600-3.900 V. CHR.)

Vindplaatsen

Figuur 4  Kenmerkend aardewerk mid-
denfase Swifterbant-cultuur (vindplaats 
Brandwijk; naar Raemaekers 1999). 
Schaal 1:3.
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gepolijste vuurstenen bijlen stammen uit deze fase. Het gaat om bijlen met een ovale 
doorsnede gemaakt van Rijckholt-vuursteen. Er is sprake van zowel afslag- als klingtech-
nologie. Beide komen in vergelijkbare frequenties voor. Er is een breed spectrum aan 
werktuigtypen: verschillende typen spitsen, schrabbers en boren. Opvallend is dat in Swif-
terbant trapezia veruit het belangrijkste type pijlpunt vormen, terwijl te Brandwijk enkele 
druppelvormige en bladvormige spitsen aanwezig zijn en trapezia ontbreken.

Werktuigen van organisch materiaal zijn in kleinere aantallen voorhanden dan voor de 
vroege fase van de Swifterbant-cultuur. Het daar genoemde spectrum is, met uitzondering 
van visweren, ook voor deze fase gedocumenteerd (Casparie et al. 1977; Van den Broeke 
1983; Bulten 1988). De afwezigheid van visweren kan verklaard worden door het feit dat 
de opgravingen van de Swifterbant-oeverwallen zich met uitzondering van een smalle 

Figuur 5  Kenmerkend aardewerk late 
fase Swifterbant-cultuur (vindplaats 
Schokkerhaven; naar Raemaekers 
1999). Schaal 1:3.
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werkput, niet uitstrekten tot in de geulen.[4] De donkopgravingen reikten niet tot in de klei-
sedimenten verder weg van de donk. Bergschenhoek maakt deze tekortkomingen meer 
dan goed. Dit jachtkampje was gelegen langs een meertje in het veengebied en bevatte 
de resten van enkele visfuiken en fragmenten van een boomstamkano.

Het begin van de late fase van de Swifterbant-cultuur is gedateerd door wederom een 
omslag in aardewerkkenmerken: steengruis wordt opnieuw als belangrijkste type van ver-
schraling gebruikt. Versiering wordt minder frequent en minder divers.

De late fase van de Swifterbant-cultuur is relatief slecht gedocumenteerd maar strekt zich 
mogelijk uit tot Nederland ten noorden van de IJssel. De belangrijkste vindplaats is Schok-
kerhaven (Noordoostpolder) die slechts voorlopig gepubliceerd is (Hogestijn 1990).[5] De 
lokatie is een rivierduin waarvan een afvallaag in het veen is opgegraven. Een belangrijke 
vondst van de vindplaats P14 (Noordoostpolder) bestaat uit vier huisplattegronden die 
waarschijnlijk uit deze periode stammen (Ten Anscher 2000/2001). Het betreft in alle 
gevallen plattegronden van tweeschepige huizen met een formaat van circa 12 x 6 m. Uit 
deze periode stammen eveneens runderhoorns uit Drenthe (Prummel & Van der Sanden 
1995).

Het aardewerk van Schokkerhaven is met steengruis verschraald en spaarzaam versierd 
met spatel- en vingertopindrukken, drieledig en heeft ronde tot vlakke bodems (  g. 5). De 
vuurstenen werktuigen zijn  met name geproduceerd op basis van afslagen en bestaan uit 
schrabbers, boren en trapezia. Daarnaast komen vuurstenen gepolijste bijlen met ovale 
doorsneden voor.

Deze eenheid is gelijktijdig met de late fase van de Swifterbant-cultuur en kenmerkt 
zich door een geheel eigen aardewerkrepertoire. Belangrijk is vast te stellen dat voor 
deze fase van het Neolithicum verschillende de  nities de ronde doen. Alle de  nities zijn 
gebaseerd op de interpretatie van het aardewerk van niveaus 2 en 3 van de Hazendonk. 
Oorspronkelijk (Louwe Kooijmans 1976) werd het aardewerk van deze twee niveaus rela-
tief sec gepresenteerd. Nadat de nieuwe opgravingsgegevens van de vindplaatsen Het sec gepresenteerd. Nadat de nieuwe opgravingsgegevens van de vindplaatsen Het  gepresenteerd. Nadat de nieuwe opgravingsgegevens van de vindplaatsen Het sec
Vormer en Gassel beschikbaar kwamen (Louwe Kooijmans 1980; Verhart & Louwe Kooij-
mans 1989) werd een Hazendonk-groep gede  nieerd bestaande uit een Hazendonk 2-fase 
en een Hazendonk 3-fase. In deze optiek vormde de Hazendonk-groep een noordweste-
lijke variant van de Michelsberg-cultuur. Een herinterpretatie van het aardewerk van het 

DE LATE FASE VAN DE 
SWIFTERBANT-CULTUUR 
(3.900-3.400 V. CHR.)

Vindplaatsen

Materiële cultuur

DE HAZENDONK 3-
GROEP (3.900-3.400
V. CHR.)

[4] Casparie et al. (1977) geven aan dat er staande staken 
in de geulvulling aanwezig waren, maar sluiten niet uit dat 
deze uit een veel latere periode stammen.

[5] Andere vindplaatsen met vondsten daterend uit deze 
periode zijn P14 (Noordoostpolder; Ten Anscher, Gehasse 
& Bakker 1993), Urk-E4 (Peters & Peeters 2001) en J97 

(Noordoostpolder; Bulten, Van der Heijden en Hamburg 
2002). Een gemeenschappelijk kenmerk van deze drie 
vindplaatsen is de grote tijdsdiepte van de bewoning. 
Hierdoor is het onduidelijk welk deel van het vondstmate-
riaal tot de late fase van de Swifterbant-cultuur behoort. 
Deze vindplaatsen worden hier verder grotendeels buiten 
beschouwing gelaten.

Figuur 6  Huisplattegrond Wateringen 4 
(naar Raemaekers et al. 1997). Schaal  
1:100.
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Figuur 7  Kenmerkend aardewerk Hazendonk 3-groep (vindplaats Hazen-
donk; naar Raemaekers 1999). Schaal 1:3.
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niveau Hazendonk 2 als bestaande uit aardewerk in Swifterbant-traditie met een kleine 
Michelsberg-importgroep (Raemaekers 1999) leidde tot een fundamenteel andere waar-
dering van deze complexen. Terwijl Hazendonk 2 nu een Swifterbant-vindplaats is waarvan 
de Michelsberg-achtige vondsten als aanwijzingen voor supra-lokale contacten worden 
geïnterpreteerd, is Hazendonk 3 een regionale groep die wat betreft culturele relaties 
schatplichtig is aan zowel Swifterbant als Michelsberg. Raemaekers spreekt in dit verband 
van een Hazendonk 3-groep. Lanting & Van der Plicht (1999/2000) maken de situatie nog 
complexer. Zij delen de herinterpretatie van Raemaekers, maar hebben het in hun tekst 
over de Hazendonk-groep. Hun benaming komt daarmee overeen met de oorspronkelijke, 
maar niet met de inhoud! Al met al verdient deze terminologische verwarring geen prijs. 
Voorgesteld wordt de Hazendonk 3-groep als benaming te handhaven, omdat deze het 
meest speci  ek is.[6]

Vindplaatsen zijn aangetroffen in het zuidelijke verspreidingsgebied van de Swifterbant-
cultuur, grofweg tussen Nijmegen en Den Haag. Ze bevinden zich op donken (Het Vormer; 
Gassel; Hazendonk: Louwe Kooijmans 1974; 1976) en kustduinen (Wateringen 4: Rae-
maekers e.a. 1997; Ypenburg: Koot & Van der Have 2002).[7] Het betreft in alle gevallen 
nederzettingsterreinen gelegen op rivierduinen en kustduinen. In Wateringen werd een 
tweeschepige huisplattegrond met een formaat van 4,1 x 10,9 m gevonden (  g. 6); op 
basis van de vele paalsporen uit Ypenburg kunnen vergelijkbare plattegronden worden 
gereconstrueerd. Opvallend is de aanwezigheid van 31 inhumatiegraven met de resten 
van 42 individuen te Ypenburg. Het gaat om 22 volwassenen (mannen en vrouwen), 4 
individuen tussen 6 en 20 jaar en 16 kinderen tot 6 jaar. De meeste personen werden in 
zogenaamde foetushouding begraven: op de zij met (extreem) opgetrokken benen. In 
tien graven zijn bijgiften aangetroffen. Het gaat om kralen vervaardigd van barnsteen en 
mogelijk git. Deze bijgiften zijn gevonden bij de lichamen van volwassenen (mannen en 
vrouwen) en kinderen (Koot & van der Have 2002).

Het aardewerk laat zich gemakkelijk onderscheiden van dat van voorafgaande en volgende 
perioden (  g. 7). Het belangrijkste onderscheidende element is de potvorm: er is vrijwel 
uitsluitend sprake van tonvormige en emmervormige potten met een korte nek. Daarnaast 
is de frequente wandversiering opvallend: deze is vlakdekkend uitgevoerd waarbij een 
randzone van circa 2 cm vrij blijft van versiering. De versiering is uitgevoerd met indruk-
ken van vingers of spatels of door het aanbrengen van groe  ijnen. De bodemvormen zijn 
rond, vlak en hol. Het aardewerk is vervaardigd van klei die met verschillende materialen 
is verschraald, zoals steengruis, potgruis, schelpgruis en plantaardig materiaal. Verschra-
ling met kwartsgruis komt het meest voor. H- en N-voegen komen beide voor, waarbij 
H-voegen het meest frequent zijn (Raemaekers 1999).

Opvallend is dat de bewerkingstechnologie gerelateerd is aan het gebruikte vuursteen-
type. Maaseitjes en terrasvuursteen zijn bewerkt met afslagtechnologie, terwijl Rijckholt-, 
lichtgrijze Belgische en Valkenburg-vuursteen met klingtechnologie zijn bewerkt. Restan-
ten van vuurstenen bijlen met ovale doorsneden zijn op verschillende nederzettingsterrei-
nen aangetroffen en werden klaarblijkelijk gebruikt als grondstof voor nieuwe werktuigen. 
Een opvallende vondst die dit hergebruik illustreert, is een driehoekige spits uit Waterin-
gen waarvan het centrale deel van de dorsale kant nog polijstsporen vertoont. Andere 
voorkomende spitstypen zijn transversaalspitsen en bladvormige spitsen (Van Gijn 1997; 
Louwe Kooijmans 1980; Raemaekers 1999; Verhart & Louwe Kooijmans 1989).

De oorsprong van de Vlaardingen-groep zal naar verwachting gezocht moeten worden in 
de Hazendonk 3-groep en de late fase van de Swifterbant-cultuur. Twee voor de hand lig-
gende argumenten hiervoor zijn de overeenkomstige geogra  sche spreiding en de grote 
overeenkomsten in lokatiekeuze en voedselvoorziening. Daarnaast kan gewezen worden 
op overeenkomsten in vuursteentechnologie en -werktuigtypen. Indien naar het aardewerk 
van de Vlaardingen-groep gekeken wordt, zijn technologische overeenkomsten duidelijk 
aanwijsbaar. Deze overeenkomsten gaan echter gepaard met een duidelijke eigen Vlaar-
dingen-vormenspectrum en opvallende afwezigheid van versiering. Eerder is voorgesteld 
dat de overeenkomst tussen het aardewerk van de Hazendonk 3-groep en de late fase van 
de Swifterbant-cultuur het Vlaardingen-aardewerk kenmerkt (Raemaekers 1999).

DE VLAARDINGEN-
GROEP (3.400-2.500
V. CHR.)

Vindplaatsen

Materiële cultuur

opdracht van het Hoogheemraadschap Del  and voert 
een onderzoeksgroep van de Universiteit Leiden, BIAX, 
ArchaeoBone en Rijksuniversiteit Groningen het onder-
zoek uit. Het onderzoek zal te zijner tijd worden gerap-
porteerd in de Analecta Praehistorica Leidensia.

[6] Er is tenslotte ook een niveau 1 en 2 met eigen ken-
merken.

[7] In 2003 is een opgraving van een Hazendonk 3-
nederzetting uitgevoerd in de gemeente Schipluiden. In 
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Figuur 8  Kenmerkend aardewerk Vlaardingen-groep (vindplaats Hazen-
donk; naar Raemaekers 1999). Schaal 1:3.
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Vindplaatsen van de Vlaardingen-groep zijn aanwezig in een gebied dat vrijwel samen-
valt met het holocene sedimentatiegebied van de Rijn en Maas, inclusief de randen van 
de pleistocene zandgronden. De vindplaatsen zijn aangetroffen op donken (Hazendonk: 
Louwe Kooijmans 1974; 1976), oeverwallen (Vlaardingen: Van Regteren Altena et al. 
1962/1963, Hekelingen: Modderman 1953; Louwe Kooijmans & Van der Velde 1980), 
kustduinen (Haamstede: Verhart 1992, Leidschendam; Voorschoten: Glasbergen et al. 
1967), strandwallen (Zandwerven: Van Regteren Altena et al. 1962/1963), stroomrug-
gen (Ewijk: Asmussen & Moree 1987) en in de randen van de zandgebieden (Hulst: Van 
Heeringen 1991, Toterfout: Van Regteren Altena et al. 1962/1963). Opvallend is dat deze 
grote variatie in landschappelijke ligging weerspiegeld wordt in de vindplaatskenmerken 
(Louwe Kooijmans 1993). Er kunnen drie groepen vindplaatsen onderscheiden worden.

Een eerste groep vindplaatsen is gelegen op de kustduinen, strandwallen en stroom-
ruggen (Haamstede, Leidschendam, Voorschoten, Zandwerven, Ewijk). Deze vindplaatsen 
worden gekenmerkt door het voorkomen van huisplattegronden met een formaat van circa 
3,7-4,2 x 6,0-9,1 m (Haamstede), botspectra met veel botten van huisdieren, graanresten 
en aanwijzingen voor een breed spectrum aan activiteiten op basis van gebruikssporen-
onderzoek van vuurstenen werktuigen (Leidschendam: Van Gijn 1989). Het lijkt erop dat 
deze vindplaatsen geïnterpreteerd kunnen worden als nederzettingen die het gehele jaar 
door gezinnen werden bewoond en waar akkerbouw en veeteelt belangrijk waren.

De tweede groep bestaat uit de oeverwalvindplaatsen Vlaardingen en Hekelingen. In 
Vlaardingen werd een aantal huisplattegronden gevonden met een formaat van 3,5-5,5 x 
7,2-10,0 m, maar de natuurlijke omgeving lijkt minder geschikt voor bewoning gedurende 
het gehele jaar. Gebruikssporenonderzoek wees uit dat een smaller spectrum aan activi-
teiten werd uitgevoerd (Van Gijn 1989), terwijl botten van huisdieren duidelijk minder fre-
quent aanwezig zijn. De oeverwalvindplaatsen werden mogelijk op seizoensbasis bewoond 
door een taakgroep: een deel van de bevolking trok naar deze lokaties voor de jacht en 
visvangst, maar de verbouw van zomergraan is ook denkbaar. De (gedroogde) vangst 
werd vervolgens naar de permanente nederzettingen gebracht om het winterseizoen te 
overbruggen. Opvallend is dat op beide vindplaatsen crematieresten zijn aangetroffen. De 
crematieresten uit Hekelingen zijn afkomstig uit een kuil en waren dusdanig goed gecon-
serveerd dat de oorspronkelijke houding van het lichaam geconstrueerd kon worden. Er is 
sprake van een volwassen man die zittend in gehurkte houding in de kuil was geplaatst en 
vervolgens gecremeerd (Louwe Kooijmans 1985). De vondsten uit Vlaardingen bestaat uit 
een aantal crematieresten die tussen het nederzettingsafval zijn aangetroffen (Van Beek 
1990).

De derde groep vindplaatsen betreft donken zoals de Hazendonk. Hier zijn geen huis-
plattegronden gevonden.[8] Wel zijn er graanresten verzameld. Het botspectrum wordt 
gedomineerd door botten van wilde dieren. In deze bewoningsfase werd de Hazendonk 
waarschijnlijk gebruikt als jachtkamp waarbij de jacht op bontdieren, ree, vis en gevogelte 
centraal stond.[9]

De materiële cultuur van de Vlaardingen-groep heeft relatief weinig recent onderzoek 
gezien. Het bestaande dateringsschema met vier subfasen (1a, 1b, 2a en 2b) is al in 1976 
voorgesteld (Louwe Kooijmans 1976). Recentelijk (1999/2000) stelden Lanting en Van der 
Plicht (op basis van 14C-onderzoek en aardewerkmorfologie) voor fase 1 in drie subfasen 
onder te verdelen waarbij het oude 1b  uiteenvalt in 1b en 1c. Fase 1a is gede  nieerd naar 
aanleiding van een kleine vondstconcentratie van de Hazendonk, gelegen onder een Vlaar-
dingen 1-niveau (dat dus vanaf dat moment als 1b wordt beschouwd). Opvallend is dat 
de kenmerken van het 1a-aardewerk ook zijn terug te vinden in het 1b-aardewerk van de 
Hazendonk. Het lijkt er dan ook op dat het onderscheid uitsluitend een dateringsverschil 
is. Voor nieuwe vondsten zonder 14C-datering is het onmogelijk te bepalen of ze tot 1a of 
1b gerekend moeten worden. Daarmee vervalt het onderscheid tussen 1a en 1b. Fase 2b 
wordt onderscheiden van 2a door de aanwezigheid van Enkelgraf-aardewerk. Dit betekent 
dat jonge vondstcomplexen (gelijktijdig met de Enkelgraf-cultuur) zonder Enkelgraf-aar-
dewerk per de  nitie ouder gedateerd moeten worden. Dit is een onhoudbare situatie. 
Tenslotte dient vermeld te worden dat de overgang van Vlaardingen 1 en 2 gede  nieerd 
is door de vervanging van steengruisverschraling door potgruisverschraling. Het lijkt erop 
dat de bestaande fasering weinig relevant is. Een nieuwe fasering zou uit moeten gaan van 
de vormontwikkeling in het aardewerk. In globale termen lijkt er sprake te zijn van een 

Vindplaatsen

Materiële cultuur

[8] Dit kan verklaard worden door erosie van de donk-
top.

[9] De vindplaatsen Hulst en Toterfout  bestaan uit een 
handvol aardewerkscherven en kunnen daarom in boven-
staand schema niet worden ingepast.
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ontwikkeling van brede naar hoge vormen. Het Vlaardingen-aardewerk kan in algemene 
zin gekarakteriseerd worden als opgebouwd uit rollen die met N- en Z-voegen aaneen zijn 
gezet (  g. 8). Het drieledige aardewerk heeft vlakke of standvoetbodems, is verschraald 
met steengruis, potgruis of plantaardig materiaal en is schaars versierd. Doorboringen of 
indrukken onder de rand zijn het belangrijkste versieringselement. Naast voorraadpotten 
en kookpotten komen kleischijven ( bakplaten ) en kraaghals  esjes voor; twee materiaal-
categorieën die gedeeld worden met de Trechterbekercultuur.[10]

Het onderzoek naar het vuursteen van de Vlaardingen-groep is eveneens weinig 
modern te noemen. Het vuursteen van de verschillende vindplaatsen is in de diverse 
opgravingsverslagen kort gerapporteerd. Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat er 
een breed scala aan verschillende vuursteensoorten is gebruikt, waarbij er een groot ver-
schil is tussen de vindplaatsen. De indruk bestaat dat deze verschillen te maken hebben 
met verschillen in achterland van de wetland-vindplaatsen in West-Nederland. Zo werd op 
de vindplaats Hazendonk gebruik gemaakt van lokale grondstoffen, Rijckholt en lichtgrijze 
Belgische vuursteen (Raemaekers 1999), komt het laatstgenoemde type wel voor te Heke-
lingen III naast een tweede Belgisch en een Noord-Frans type en bestaat het vuursteen uit 
Leidschendam uitsluitend uit Maaseitjes (Van Gijn 1989). De bewerking lijkt gebaseerd te 
zijn op afslagtechnologie. De transversaalspits is een kenmerkend pijltype. Wederom zijn 
er gepolijste bijlen met ovale doorsnede van verschillende zuidelijke oorsprongsgebieden 
(Bakker 1982: Buren-bijlen).

Artefacten van plantaardig en dierlijk materiaal zijn ook van de Vlaardingen-groep 
bekend. Het gaat met name om benen werktuigen zoals priemen en beitels (Groen-
man-van Waateringe, Voorrips & Van Wijngaarden-Bakker 1968; Modderman 1953; Van 
Regteren Altena et al. 1962/1963). Daarnaast zijn in Hekelingen een houten peddel en 
boogfragmenten gevonden Louwe Kooijmans & Van der Velde 1980). Tot slot dient ver-
meld te worden dat in de kreek van Vlaardingen een fuik is aangetroffen (Glasbergen et 
al. 1961).

Deze eenheid wordt onder andere gekenmerkt door haar aardewerkrepertoire. De meest 
recente typochronologie van dit aardewerk is van Brindley (1986), die het aardewerk in 
zeven horizonten onderverdeelt. De horizonten 1-4 staan bekend als de Drouwener fase; 
horizonten 5-7 worden ook wel de Havelter-fase genoemd. Het is belangrijk te constateren 
dat juist uit de eeuwen voorafgaand aan het begin van de Trechterbeker-cultuur (TRB) 
weinig informatie voorhanden is. Niettemin is er ruimschoots ge  losofeerd over de oor-
sprong van de Trechterbeker-cultuur (bijv. Bakker 1979; Brindley 1986; Fokkens 1998; 
Raemaekers 1999). Geconstateerd moet worden dat ten eerste de discussie zich toespitst 
op het aardewerk, terwijl bijvoorbeeld de kenmerken van het vuursteen niet in de beoor-
deling worden meegenomen.[12] Ten tweede wordt er geen rekenschap gegeven aan het 
feit dat juist de late fase van de Swifterbant-cultuur slecht bekend is. Impliciet worden de 
kenmerken van het Swifterbant-aardewerk uit de middenfase als vergelijkingsmateriaal 
gebruikt. Dit betekent dat we feitelijk nog slechts heel moeizaam kunnen vaststellen in 
welke mate de TRB-cultuur in culturele zin gerelateerd kan worden aan de Swifterbant-
cultuur.

J.A. Bakker (1979) introduceerde het begrip pre-Drouwen als term voor een vroege 
fase van de Westgroep van de Trechterbeker-cultuur, daterend voor het begin van de 
Drouwener aardewerkstijl. Daarmee komen - in chronologische zin - laat-Swifterbant 
en pre-Drouwen overeen. De beperkte publicatie van het aardewerk van Schokkerha-
ven maakt feitelijk een interpretatie vooralsnog onmogelijk. Indien men er voor kiest de 
verschillen tussen de schaarse publicatietekeningen van Schokkerhaven en gelijktijdige 
Noord-Duitse en Deense vroege (lees: pre-Drouwen) TRB-vindplaatsen te benadrukken, 
is migratie de logische verklaring voor het ontstaan van de Westgroep van de Trechterbe-
ker-cultuur. Indien de overeenkomsten worden benadrukt, is inheemse ontwikkeling een 
voor de hand liggend alternatief (Ten Anscher, Gehasse & Bakker 1993). Het gebrek aan 
voldoende gegevens uit de eeuwen direct voorafgaand aan het begin van Drouwener TRB 
frustreert een heldere analyse.

DE WESTGROEP VAN DE 
TRECHTERBEKER-

CULTUUR (3.400-2.750 
V. CHR.)[11]

[10] Hier is de problematische relatie met de Stein-groep 
buiten beschouwing gebleven. Opvallend is dat het aar-
dewerk van de Stein-groep zonder problemen binnen de 
variatiebreedte van de Vlaardingen-groep valt. Ook zijn 
er duidelijke overeenkomsten met betrekking tot het 
vuursteengebruik. Er zou betoogd kunnen worden dat de 
Vlaardingen-groep en Stein-groep feitelijk een archeologi-
sche eenheid vormen.

[11] De 14C-dateringen laten de mogelijkheid open een 
begindatering van 100 jaar later voor te stellen (Lanting & 
Van der Plicht 1999/2000: 68).

[12] Er dient opgemerkt te worden dat van laat-Swifter-
bant geen en van de Nederlandse TRB vrijwel geen uitge-
breide vuursteencomplexen beschikbaar zijn.
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Vindplaatsen van de Nederlandse Trechterbeker-cultuur komen in Nederland voor ten 
noorden van de (Oude) Rijn. De meeste vindplaatsen zijn afkomstig van de pleistocene 
zandgronden in dit gebied en dan vooral van de Drentse Hondsrug. Het TRB-onderzoek 
kent een traditionele nadruk op het aardewerk uit de megalietgraven (hunebedden). Dit 
betekent dat andere kenmerken, zoals nederzettingslocatie, minder goed bekend zijn. Een 
belangrijke uitzondering is de studie van Bakker (1982). Hij onderzoekt de landschap-
pelijke ligging van Drentse megalietgraven, vlakgraven en nederzettingen door de ligging 
van deze vindplaatsen op kaarteenheden van de bodemkaart te bepalen. Hieruit blijkt een 
voorkeur van alle vindplaatstypen voor droge leemarme haarpodzol-zandgronden. Onder-
zoek naar de landschappelijke ligging van megalietgraven geeft aan dat ze in de regel 
binnen 350 m van een potentiële stenenbron liggen. Een dergelijke potentiële bron wordt 
gevormd door die delen van het landschap waar geërodeerd keileem aan het oppervlak ligt. 
Daarnaast kan geconstateerd worden dat ze zijn aangelegd op relatieve hoogten (Bakker 
& Groenman-van Waateringe 1988). Een spaarzaam voorbeeld van een opgegraven TRB-
nederzetting is Slootdorp-Bouwlust (Wieringermeer) gelegen op een geulrug (Hogestijn & 
Drenth 2000/2001). Hier zijn onder andere de resten van een tweeschepige huisplatte-
grond gedocumenteerd (formaat 11 x 4 m). Ook voor deze periode is het gebruik van de 
Drentse moerassen als depositieplaats gedocumenteerd. Op vijf plaatsen werden één of 
meer aardewerken potten aangetroffen (Bakker en Van der Sanden 1995). Tevens komen 
er weer deposities van runderhoorns voor (Prummel & Van der Sanden 1995).

De megalithische graven lijken in horizont 1-3 te zijn geconstrueerd (Bakker 1992), 
maar werden gedurende de gehele TRB-periode gebruikt als grafkamer (en ook hergebruikt 
in het Laat-Neolithicum). Indien wordt uitgegaan van een binnenkomst van een nieuwe 
bevolkingsgroep met een speci  eke materiële cultuur, is de constructie van megalietgra-
ven een vanzelfsprekend onderdeel van het cultureel pakket  dat wordt meegenomen. 
Uitgaande van een inheemse ontwikkeling vanuit de late fase van de Swifterbant-cultuur is 
de overname van dit nieuwe grafritueel verassend te noemen. Het nieuwe grafritueel sluit 
namelijk op geen enkel vlak aan bij de bestaande praktijken. In ieder geval is duidelijk dat 
de Nederlandse megalietgraven onderdeel vormen van een groter verspreidingsgebied. 
Over de betekenis van megalietgraven is veel gespeculeerd. Zo kan gedacht worden aan 
het grafmonument als symbool voor de gemeenschap en als een uiting van bezit van het 
omliggende gebied van een gemeenschap die dan wel agrarisch was, maar toch minder 
plaatsvast dan latere boerengemeenschappen. De megalietgraven kennen een wisselende 
oriëntatie, maar zijn grofweg oost-west georiënteerd. In alle gevallen is er sprake van een 
grafkamer, waarvan muren en dak gevormd werden door een aantal series van steeds 
drie stenen: twee draagstenen en een deksteen: een trilithon. Beide lange zijden waren 
afgesloten door een zogenaamde sluitsteen. De toegang tot de grafkamer bevond zich in 
een lange zijde en wel die, die gericht was op het zuiden. Eén Nederlands megalithisch graf 
wijkt qua vorm af van dit algemene beeld. Het betreft de zogenaamde dolmen van Heves-
kesklooster (Delfzijl). Er is hier sprake van een kleine grafkamer opgebouwd uit trilithons 
maar met een ingang aan de korte zijde (Van Ginkel, Jager & Van der Sanden 1999). In de 
grafkamers vinden we aardewerkscherven en vuurstenen werktuigen. Onderzoek over de 
grens maakt aannemelijk dat doden werden bijgezet of dat een selectie van grote botten 
in het megalietgraf werd bijgezet (Raddatz 1979). Aangenomen wordt dat in Nederlandse 
megalietgraven het botmateriaal geheel is vergaan. Waarschijnlijk vond eenmaal per 10-
15 jaar een bijzetting plaats, waarbij het achtergelaten aardewerk te interpreteren is als 
offervaten of als de weerslag van feesten (Brindley 1997). Dit betekent dat de meeste 
mensen niet in een hunebed werden bijgezet, maar op een andere manier een laatste 
rustplaats vonden. Zo kan gedacht worden aan individuele vlakgraven.

Een tweede grafvorm betreft het vlakgraf: een individueel inhumatie- of crematie-
graf met enige bijzettingen in de vorm van aardewerk potten of vuurstenen bijlen. In 
Nederland zijn er 44 zekere en 38 mogelijke vlakgraven gedocumenteerd, daterend uit 
de gehele TRB-periode. De beschikbare gegevens wijzen op een toename van het aantal 
vlakgraven vanaf horizont 4, dat wil zeggen gelijktijdig met het einde van de constructie 
van megalietgraven. Vanaf horizont 6 verandert het grafritueel en vinden crematies plaats. 
Een zeldzame tussencategorie tussen megalietgraven en vlakgraven vormen de zoge-
naamde steenkisten. Dit zijn kleine megalietgraven waarvan de wanden en bodem bedekt 
zijn met keien. Op basis van de datering van het aardewerk is duidelijk dat in het graf één 
of enkele personen werden bijgezet (Kossian 2000; Huis in t Veld 2002).

Vindplaatsen
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Het TRB-aardewerk is opvallend anders dan dat van de voorafgaande aardewerkgroepen 
in de regio (  g. 9). Deze verschillen zijn terug te vinden in het vormenspectrum en de 
versiering. In technologisch opzicht zijn de verschillen minder groot: het aardewerk is 
opgebouwd uit rollen met N- en Z-voegen en verschraald met  jn steengruis (Bakker 
1976). Opvallend is het voorkomen van serviezen : bijeenhorend aardewerk bestaande uit 
verschillende potvormen zoals trechterbekers, amforen, schouderterrines, kraag  esjes, 
schalen en kleischijven (Brindley 1986). De ontwikkelingen in de motieven van aarde-
werkversiering maken het mogelijk een relatief scherpe typologische datering te krijgen. 
Het oudste aardewerk is vlakdekkend versierd; gaandeweg ontstaan er (steeds groter 
wordende) lege zones op het versierde aardewerk. De rijke versiering maakt het mogelijk 
gedetailleerd onderzoek te doen. Het typochronologische onderzoek van Brindley bijvoor-
beeld maakte duidelijk dat slechts eenmaal per 10-15 jaar een bijzetting in een mega-
lietgraf plaatsvond (1997). Onderzoek naar speci  eke versieringstypen geeft aan dat in 
Drenthe aardewerk waarschijnlijk over afstanden van enige kilometers verspreid werd en 
op huishoudniveau werd vervaardigd (Bakker & Luijten 1990).

Het vuursteen van de Nederlandse TRB is onderbelicht. Een belangrijke bijdrage is 
de studie van het nederzettingscomplex Bouwlust (Peeters 2001). Het beeld bestaat dat 
lokaal beschikbaar materiaal werd bewerkt in afslagtechnologie. De transversale spits is 
een kenmerkend pijltype. Kenmerkend voor de TRB is het voorkomen van vuurstenen 
en stenen bijlen met een rechthoekige doorsnede. Daarnaast komen verschillende typen 
hamerbijlen voor. Dit zijn stenen bijlen met een steelgat parallel aan de snede. De TRB-
hamerbijlen kennen een duidelijke typologische onderverdeling (zie bijv. Bakker 1979).

Informatie over materiële cultuur van plantaardig of dierlijk materiaal is beperkt voor-
handen. De belangrijkste vondstgroep betreft een aantal visfuiken en weren uit Emme-
loord, die op basis van hun 14C-datering waarschijnlijk in de beginfase van de Westgroep 
van de Trechterbeker-cultuur thuishoren (Bulten et al. 2002).

Bovenstaande uiteenzetting maakt duidelijk dat nederzettingen uit deze periode in ver-
schillende landschappelijke eenheden zijn aangetroffen en dat er een grote variatie is aan 
nederzettingstypen.[13] Op basis van de beschikbare gegevens kunnen mobiliteitsmodellen 
ontwikkeld worden die suggereren in welk verband de nederzettingen tot elkaar staan. 
Voor de Vlaardingen-groep zijn de beschikbare gegevens het meest gedetailleerd en lijkt 
er sprake van logistieke mobiliteit (Louwe Kooijmans 1993; Raemaekers 1999). In dit 
systeem woont een deel van de gemeenschap in de permanente nederzetting, terwijl 
groepjes mensen in de vorm van zogenaamde taakgroepen er voor korte tijd of zelfs een 
seizoen lang er op uit trekken om gewenste voedselbronnen of grondstofbron te exploi-
teren (Binford 1980). Bij gebrek aan voldoende gegevens voor de Nederlandse TRB-cul-

Materiële cultuur

SYNTHESE

Nederzettingssytemen 
en exploistatiestrategie

[13] Dit geldt in mindere mate voor de TRB-cultuur.

Figuur 9  Kenmerkend aardewerk TRB-
cultuur (diverse vindplaatsen; naar Brind-
ley 1986).
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tuur, kan feitelijk weinig gezegd worden over dit onderwerp. Indien de TRB-gegevens van 
andere delen van de Noord-Europese Laagvlakte relevant zijn, dient geconcludeerd te 
worden dat huisdieren belangrijk waren, maar dat jacht daarnaast duidelijk een rol van 
betekenis had (Midgley 1992). Deze structurele aanwezigheid van botten van wilde dieren 
kán erop wijzen dat jachtexpedities plaatsvonden (vergelijkbaar met wat voor de Vlaar-
dingen-groep wordt voorgesteld).

Voor de Swifterbant-cultuur is de situatie minder duidelijk dan die voor de Vlaardin-
gen-groep. De beschikbare gegevens laten een minder grote variatie zien in botspectrum 
en andere archeologische variabelen. In dit opzicht is het belangrijk te realiseren dat de 
botspectra van de vindplaatsen op de rivierduin Hazendonk, de oeverwal Swifterbant en 
de keileembult P14 sterk op elkaar lijken als ze gereduceerd worden tot de categorieën 
wild, gedomesticeerd en varken. Dit kan erop wijzen dat voor deze periode het model van 
logistieke mobiliteit geen opgang vindt. Het alternatieve model is het model van residen-
tiële mobiliteit (Binford 1980). In dit model verhuist de gehele gemeenschap periodiek 
(seizoensmatig) naar nieuw te exploiteren voedselbronnen. Het lijkt er dan ook op dat de 
neolithische bewoning steeds plaatsvaster wordt (Raemaekers 1999).

Indien de gegevens van de Vlaardingen-groep en de Swifterbant-cultuur los van elkaar 
beoordeeld worden, lijkt het bovenstaande een valide interpretatie van de beschikbare 
gegevens. Recentelijk is echter duidelijk geworden dat, indien alle beschikbare botspec-
tra van de Swifterbant-cultuur, de Hazendonk 3-groep en de Vlaardingen-groep als één 
gegevensbestand bestudeerd worden, bovenstaande interpretatie een gelijkwaardige 
interpretatie naast zich moet dulden (  g. 9). Opvallend is dat vindplaatsen van Swifter-
bant-ouderdom ontbreken in het linker deel van de  guur. Het is juist in dit deel van de 
 guur dat de permanente Vlaardingen-nederzettingen te vinden zijn. De Swifterbant-vind-
plaatsen ontbreken simpelweg omdat geologische contexten uit deze periode niet voor-
handen zijn: de Holllandse kust verplaatste zich ten tijde van de Swifterbant-cultuur nog 
landinwaarts en ruimde zo eventuele bewoningsresten op. Indien kustvindplaatsen van de 
Swifterbant-cultuur zouden lijken op die van de Vlaardingen-groep, zou ook voor de Swif-
terbant-cultuur gesproken kunnen worden van logistieke mobiliteit (Raemaekers 2003).

De genoemde mobiliteitsmodellen maken duidelijk dat het nederzettingssysteem nauw 
verweven is met de exploitatiestrategie. Kenmerkend voor de periode Vroeg-Neolithicum/
Midden-Neolithicum is dat wilde en gedomesticeerde voedselbronnen werden geëxploi-
teerd. Bij aanvang van deze periode (Vroeg-Neolithicum) is er sprake van een bestaan 
gebaseerd op jacht en verzamelen, terwijl gedurende de eeuwen erna huisdieren en 
granen aan het menu werden toegevoegd. Dit zogenaamde neolithisatieproces kan binnen 
de Swifterbant-cultuur gedetailleerd worden gevolgd (zie ook het hoofdstuk over archeo-
zo logie). Rond 4.600 voor Chr. dateren de oudste botten van het huisrund en schaap/geit, 
terwijl vanaf 4.200 voor Chr. botten van huisvarkens en resten van granen bekend zijn. 
Het aantal vindplaatsen waarop deze introductie van domesticaten is gebaseerd, is klein. 
Dit betekent dat nieuwe vindplaatsen de introductiedata nog wel eens dramatisch kunnen 
vervroegen. Figuur 10 leert ons dat het te vroeg is om te concluderen of het neolithisa-

Figuur 10  Driehoeksdiagram botspectra. 
Verhouding botten van wilde dieren-huis-
dieren-varkens (zie Raemaekers 2003 
voor nummers).
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tieproces eeuwen duurde (tot 4.200 voor Chr.) of dat al sneller gedomesticeerde dieren 
en planten in de Swifterbant-cultuur beschikbaar waren, maar dat er nog geen relevante 
(kust)vindplaatsen beschikbaar waren (Raemaekers 2003).

Het is gebruikelijk op basis van grafritueel uitspraken te doen over de sociale organisatie 
van een gemeenschap. Belangrijke variabelen hierbij zijn verschillen tussen sexen, vol-
wassenen en kinderen in begrafeniswijzen en grafgiften. In bovenstaande paragrafen is 
per fase aangegeven welke gegevens beschikbaar zijn. Voor de vroege fase van de Swif-
terbant-cultuur gaat het om een klein aantal inhumaties en losse skeletelementen van de 
donken en voor de middenfase om een aantal kleine grafvelden van de Swifterbant-oever-
wallen. Deze vondsten sluiten goed aan bij mesolithische praktijken zoals die bijvoor-
beeld te Polderweg en De Bruin zijn gedocumenteerd (Smits & Louwe Kooijmans 2001a; 
2001b). Inhumatiegraven van op de rug begraven individuen zijn ook uit bijvoorbeeld 
mesolithisch Denemarken bekend (bijv. Vedb k: Albrethsen en Brinch Petersen 1976). 
Het aantal graven van de Hazendonk 3-groep is in verhouding ruim. De beschikbare gege-
vens wekken niet de indruk dat statusverschillen in het grafritueel duidelijk gearticuleerd 
werden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat dit dus ook in de gemeenschap van de levenden 
het geval was! Voor de late Swifterbant-cultuur zijn aanwijzingen voor grafritueel afwezig. 
De enige aanwijzingen voor de Vlaardingen-groep zijn de crematies uit Hekelingen en 
Vlaardingen.

Het grafritueel van de TRB-cultuur wijkt opvallend af door het gebruik van de mega-
lithische grafkamers met weinig frequente bijzettingen. Het is aanlokkelijk dit grafritu-
eel te interpreteren in termen van statusverschillen: blijkbaar waren bepaalde mensen 
belangrijker dan anderen en daarmee geschikt om in een hunebed begraven te worden. 
Deze interpretatie kan juist zijn. Er dient echter rekening mee worden gehouden dat we 
wel kunnen vaststellen dat er een selectie is bijgezet, maar dat we niet kunnen bepalen 
op basis waarvan deze selectie plaatsvond. Zo zou voorgesteld kunnen worden dat tot 
bijzetting werd overgegaan op momenten waarbij het ritueel van de bijzetting belangrij-
ker was dan de bijgezette persoon. Ook kan gedacht worden aan een negatieve selectie: 
de personen in een megalithisch graf waren ongeschikt om in een individueel vlakgraf 
begraven te worden. De vlakgraven van de TRB sluiten meer aan bij de voorafgaande 
begrafenispraktijken: het gaat (in eerste instantie) om individuele inhumaties. Opvallende 
verschillen zijn dat de TRB-graven zich niet op nederzettingsterreinen lijken te bevinden 
en voorzien zijn van bijgiften.

Buiten het grafritueel om zijn er weinig archeologische argumenten om de mate van 
sociale strati  catie van de gemeenschappen in deze periode te onderzoeken. Dit laat veel 
ruimte voor interpretaties van de onderzoeker. Het dominante beeld is dat er sprake is van 
kleinschalige gemeenschappen waarin sommige individuen door hun capaciteiten meer 
invloed konden uitoefenen dan anderen. In het jargon van de culturele antropologie zou 
gesproken kunnen worden van big men en zouden mensen gedreven worden door het 
verkrijgen van sociale prestige. Gerealiseerd dient te worden dat in deze kleinschalige 
gemeenschappen de uitoefening van macht een relatief begrip is. De bevolkingsdicht-
heid is dusdanig laag dat een big man die geen gehoor geeft aan de groepsbelangen snel 
alleen zal staan: ontevreden groepsleden kunnen relatief gemakkelijk elders een nieuw 
leven opbouwen. De nadruk op groepsbeslissing en gelijkwaardigheid tussen de leden van 
een gemeenschap staat in de culturele antropologie bekend onder het primitief commu-
nisme-model . Deze kanttekening leidt tot de conclusie dat de mate van sociale strati  catie 
moeilijk a priori is vast te stellen en dus de mate van sociale strati  catie voor deze periode a priori is vast te stellen en dus de mate van sociale strati  catie voor deze periode  is vast te stellen en dus de mate van sociale strati  catie voor deze periode a priori
onduidelijk blijft (Raemaekers 1999).

De wijze waarop deze mensen naar de wereld keken, is in de regel niet in het archeolo-
gisch bestand terug te vinden. Toch kunnen er enige opmerkingen gemaakt worden. Het 
is namelijk niet zo dat de belevingswereld per de  nitie onbegaanbaar terrein is; het is ook 
een kwestie van de juiste vragen stellen. Eén van deze vragen is of het grote belang dat 
archeologen hechten aan de overgang van een bestaan van jagen en verzamelen naar een 
boerenbestaan ook door de prehistorische mens als belangrijk werd beleefd. Deze vraag 
kan beantwoord worden door te bestuderen hoe werd omgegaan met het botmateriaal 
van de nieuwe  diersoorten. Het is opvallend dat de benen werktuigen van de middenfase 
van de Swifterbant-cultuur werden vervaardigd op botten van zowel huisdieren als jacht-
wild. Dit suggereert dat huisdierbotten niet als bijzondere categorie werden beoordeeld 
die juist zeer geschikt of ongeschikt (taboe) was voor het vervaardigen van werktuigen. 
Een tweede archeologische context waar deze vraag onderzocht kan worden is die van 
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de deposities van runderhoorns in de Drentse venen (Prummel & Van der Sanden 1995). 
In deze periode waarin zowel oerossen als gedomesticeerde runderen voorkomen is het 
opvallend dat de runderhoorns van beide diersoorten afkomstig zijn. Het lijkt er dan ook 
op dat ook in deze context het onderscheid tussen wild en gedomesticeerd niet van belang 
was. Voor het geval van de Swifterbant-cultuur lijkt het neolithisatieproces dan ook vooral 
van belang voor de archeoloog en minder voor de prehistorische mens (Raemaekers in 
druk).

Een tweede mogelijkheid om een indruk te krijgen van de belevingswereld is de per-
ceptie van vuursteen. Kenmerkend voor deze periode is dat verschillende vuursteensoor-
ten naast elkaar worden gebruikt. Grofweg kan gesproken worden over lokaal/regionaal 
beschikbare vuursteentypen en over typen die van een grote afstand afkomstig zijn. 
Opvallend is dat er bij de vervaardiging van werktuigen vaker de tweede grondstofcate-
gorie is gebruikt dan op basis van de relatieve aanwezigheid verwacht zou worden. Als 
voorbeeld kunnen de cijfers van Wateringen 4 genoemd worden: 20% van het vuursteen 
is afkomstig van grote afstand, terwijl 37% van de pijlpunten, boren en krabbers van deze 
vuursteen vervaardigd is (Van Gijn 1997). Deze preferentie is ook voor andere vindplaat-
sen gedocumenteerd (Raemaekers 1999). Geconcludeerd kan worden dat de door ons 
onderscheiden grondstofcategorieën ook door de prehistorische mens als relevante cate-
gorieën werden beschouwd. De preferentie voor exotische  vuursteen als basismateriaal 
voor werktuigen is niet een functionele keuze: voor het vervaardigen van een pijlpunt is 
het van geen belang welk vuursteentype gebruikt wordt. Verondersteld kan worden dat 
het feit dat het om exotisch  vuursteen gaat als positieve eigenschap van het werktuig 
werd ervaren.
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HET VROEG-NEOLITHICUM IN ZUID-NEDERLAND

Marjorie E.Th. de Grooth

LINEAIR-
BANDKERAMISCHE 
CULTUUR

Van het Vroeg- en Midden-Neolithicum in Zuid-Nederland is het beeld van de Lineair-band-
keramische cultuur (LBK) het meest compleet (De Grooth & Verwers 1984; De Grooth & 
Van de Velde in druk; Modderman 1988). De volgende samenvatting is vooral gebaseerd 
op De Grooth & Van de Velde (in druk).

Er is in verhouding een goed inzicht in de lay-out van nederzettingen (Van de Velde 
1979), de huisplattegronden (Modderman 1970, 1985), de voedseleconomie en de land-
schappelijke inbedding (Bakels 1978, 1982) en de materiële cultuur  vuursteen (Bohmers 
& Bruijn 1958/1959; Van Gijn 1989; De Grooth 1987, 2003), andersoortige steen (Bakels 
1987) en aardewerk (Modderman 1970; Van de Velde 1979) , terwijl er verder een rede-
lijke kennis is van het grafgebruik (Modderman 1970; Van de Velde 1979, 1992).

De Limburgse LBK is de noordwestelijke uitloper van een groot complex, dat het oudste 
Neolithicum in de gematigde zones van Europa omvat. Bewoningsresten uit de bandkera-
mische traditie kennen we inmiddels van bij de Zwarte Zee in het oosten van Roemenië 
tot aan het Kanaal in Normandië en van de Donau tot aan de Oostzee in het Pools-Duitse 
grensgebied. Vrijwel alle onderzoekers zijn het erover eens dat de LBK ten westen van de 
Rijn geen autochtone ontwikkeling is geweest, maar als agrarisch kant-en-klaarpakket uit 
Midden-Europa arriveerde. Meestal wordt uitgegaan van een immigratie van mensen met 
deze traditie. Het overnemen van kennis en ideeën door de oorspronkelijke bewoners van 
deze streken is minder waarschijnlijk. 

Bandkeramische nederzettingen liggen overwegend op de l ss, één van de vruchtbaar-
ste grondsoorten in grote delen van Europa. Er bestond een duidelijke voorkeur voor de 
rand van de l ssplateaus, in de buurt van open water.

De meeste Limburgse vindplaatsen liggen in het circa 10 x 5 km grote Graetheide-
gebied, tussen de Geleenbeek en de Maas (  g. 1). Daar hebben uitgebreide opgravingen 
plaatsgevonden, bijvoorbeeld in Geleen, Sittard, Stein en Elsloo in de jaren vijftig en zestig 
en te Geleen-Janskamperveld in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw 
(Louwe Kooijmans et al. 2003).

Verspreidingsgebied

Figuur 1  Bandkeramische vindplaatsen 
in het Graetheide-gebied.

heuvels met l ssdek

middenterras met l ssdek

dalbodem

dekzand

Bandkeramische nederzettingBandkeramische nederzettingBandkeramische nederzetting
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De vindplaatsen op de westoever van de Maas  zoals Caberg-Belvédère, Maastricht-
Klinkers, Lanakerveld etc. (Bakels 1978; Dijkman 2000; Theunissen 1990)  zijn de uitlo-
pers van een groep nederzettingen langs het Heezerwater en de Jeker (in Wallonië de Geer 
genaamd), die zich tot in de Belgische Haspengouw uitstrekt.

In heel Europa komen er buiten de l sszones verspreide bandkeramische vondsten 
voor, zonder dat van permanente bewoning van die gebieden sprake geweest lijkt te 
zijn. In Midden-Limburg is dit patroon herkend in het stroomgebied van de Roer, in Zuid-
Limburg in het gebied bezuiden de Geul (Brounen & Peeters 2000/2001). Bovendien kan 
verwezen worden naar vondsten uit Luik-Place Saint-Lambert (Otte 1984), Itteren-Ster-
kenberg (Brounen & Hupperetz 2000) en Nattenhoven (Polman 2001; Brounen & Ball 
2002) die getuigen van het gebruik van het holocene Maasdal. 

De meeste 14C-dateringen voor de klassieke  LBK, zoals we die kennen uit het Rijnland en 
het Graetheidegebied, liggen tussen 5.300 en 4.900 v.Chr. Op typologische en stratigra-
 sche gronden wordt ten oosten van de Rijn een oudere fase onderscheiden (de oudste  
LBK, ofwel fase Ia), die in een beperkter gebied voorkomt dan de klassieke LBK. Volgens 
de nieuwste analyses van Lanting & Van der Plicht (1999/2000) zou het begin van LBK Ia 
tussen 5.360 en 5.325 v.Chr. niet onwaarschijnlijk zijn, fase Ib zou rond 5.230 beginnen niet onwaarschijnlijk zijn, fase Ib zou rond 5.230 beginnen  zijn, fase Ib zou rond 5.230 beginnen niet onwaarschijnlijk
en het eind van IId ligt rond 5.000 v.Chr. Voor de bouwfasen van de houten waterput uit 
Erkelenz-K ckhoven (beoosten Roermond in het Rijnland) zijn de volgende dendrochro-
nologische dateringen bekend: 5.090 v.Chr. en 5.057  5 v.Chr. (Weiner 1998). Het in de 
bijbehorende nederzetting gevonden aardewerk hoort typologisch in de late LBK thuis.  

Traditioneel wordt de LBK vooral op basis van veranderingen in de versiering op het 
aardewerk in fasen onderverdeeld. Meestal worden twee perioden onderscheiden, die in 
drie of vier fasen worden onderverdeeld.

Periode I omvat de oudste (Ia, in deze indeling), de oude (Ib) en de midden-LBK (Ic-
Id). De oudste fase komt niet ten westen van de Rijn voor. Het aardewerk van deze fase 
is gebakken van met kaf verschraalde klei en versierd met ondiepe groeven in golf- of 
spiraalmotief, motieven die gedurende de hele LBK in gebruik blijven (  g. 2).

De oude LBK wordt gekenmerkt door aardewerk dat versierd is met smalle banden, 
soms met een puntjesrij ernaast. Vanaf deze fase wordt de klei van het aardewerk ver-
schraald met potgruis. Beginnend met de midden-LBK worden ook de randen van het 
aardewerk versierd, aanvankelijk met een simpele lijn of rij puntjes, later met complexere 
motieven. In de jonge Bandkeramiek (periode II) worden de bandpatronen op het aarde-
werk met reeksen punten, lijnen of arceringen opgevuld, in een steeds grotere variatie. In 
de jongste fase (IId) worden de puntjes in de bandvulling niet meer één voor één gezet, 
maar gaat men een meertandige spatel, een soort kammetje, gebruiken (  g. 3). Soms 
worden de banden niet meer met getrokken lijnen afgezet. Ze bestaan dan uitsluitend uit 
puntenrijen.

Chronologie en typologie

1 32 4

5 6 7 8

Figuur 2  Voorbeelden van de manier 
waarop in de oude (bovenste rij) en de 
jonge (onderste rij) Bandkeramiek ver-
sieringsmotieven werden opgebouwd 
uit bogen en spiralen die met gebogen 
en hoekige banden uitgevoerd werden. 
Potten afkomstig uit Elsloo, Sittard en 
Hienheim (Beieren) (foto’s Ger Hukkelho-
ven, Bonnefantenmuseum Maastricht).
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Bandkeramische potten zijn met de hand gevormd, uit één worp getrokken of uit grote 
lappen klei. Ze zijn dus niet opgebouwd uit banden. Ze werden onder verminderde zuur-niet opgebouwd uit banden. Ze werden onder verminderde zuur- opgebouwd uit banden. Ze werden onder verminderde zuur-niet
stoftoevoer gebakken, zoals uit de donkere, zwartgrijze kleuren blijkt. Het vormenreper-
toire is vrij beperkt:  essen, schalen en vooral kommen in allerlei maten, van kleine eet- of 
drinkkommetjes tot grote kook- en voorraadpotten (die tot 60 cm hoog kunnen zijn). Heel 
zelden vinden we andere vormen: lepels, tuitpotten, bekers met steile rechte wanden 
en vlakke schalen op drie of vier pootjes. Op buik, schouder en hals hebben veel potten 
handvatjes, de zogeheten knobbeloren, die al dan niet doorboord zijn. Meestal zitten ze in 
een zigzagpatroon om de pot, zodat men er touwtjes om- of doorheen kon bevestigen om 
hem op te hangen. Bij enkele potten uit de waterput bij Erkelenz-K ckhoven (Duitsland) 
zijn deze koordjes nog gedeeltelijk bewaard gebleven. 

Naast versierd en onversierd aardewerk bevatten bandkeramische afvalkuilen vaak grote 
hoeveelheden artefacten van vuursteen. Het ruwe materiaal werd verzameld in een gebied 
10-15 km ten zuiden van de Graetheide, aan de overkant van de Geul, waar mergelkalk 
met vuursteenbanken dagzoomt. Aan de cortex van de gebruikte knollen is te zien dat 
vooral aan de voet van steile hellingen materiaal werd verzameld dat door erosie was 
vrijgekomen, of dat gemakkelijk uit de kalkwand losgebroken kon worden. Meestal werd 
vuursteen van het Rijckholt-type gebruikt (afkomstig uit verschillende vuursteenbanken in 
de kalkstenen van Lanaye en Lixhe). Artefacten uit de  jnkorrelige lichtgrijze Belgische of 
Haspengouwse  vuursteen en uit Rullen-vuursteen (herkenbaar aan een meer of minder 
intensieve bruingele tot honinggele kleurstelling) komen minder vaak voor. In Beek-Ker-
keveld en Beek-Molensteeg werd ook met succes de grofkorrelige Valkenburg-vuursteen 
gebruikt.

Brounen & Peeters (2000/2001) hebben onlangs aannemelijk gemaakt, dat één van 
de bandkeramische exploitatieplaatsen zich in de Banholtergrubbe (gem. Margraten) heeft 
bevonden. Bij een pilot study, die moest dienen om de kwaliteit van het beschermde 
monument te controleren, werd een hoeveelheid debitage-afval gevonden, afkomstig 
van de winning van vuursteen en de productie van klingen. De aangetroffen artefacten, 
onder meer mediolithische  klingkernen en klingen passen perfect in het beeld dat uit bij 
voorbeeld Beek-Kerkeveld bekend is. Bij de gewonnen vuursteen gaat het om eluviaal 
materiaal, oorspronkelijk afkomstig uit de kalksteen van Lanaye (Felder 1998). De hel-
dere donkerbruine in  ltratiezone die bij veel materiaal uit Banholt direct onder de cortex 
voorkomt, koppelt Banholt aan LBK-vindplaatsen op de Aldenhovener Platte in het Duitse 
Rijnland (verg. Zimmermann 1988 en Gaffrey 1994 met De Warrimont & Groenendijk 
1993 en De Grooth 1998).

De bewerking vond grotendeels in de nederzetting plaats en was gericht op het pro-
duceren van klingen van maximaal 10 cm lang. Door het vuursteenmateriaal uit twee 
afvalkuilen in Beek-Kerkeveld aan elkaar te passen, was het mogelijk het productieproces 
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Figuur 3  Links: Potfragment uit graf 67 
uit Elsloo, versierd met een meertandige 
spatel. Rechts: Viertandige spatel of kam 
van gewei (l. 6,5 cm), mogelijk gebruikt 
om aardewerk mee te versieren. Luik, 
Place St.-Lambert (Musée Curtius) (foto’s 
Ger Hukkelhoven, Bonnefantenmuseum 
Maastricht).
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te reconstrueren (De Grooth 1987). De kernstenen ondergingen een simpele preparatie 
en werden tijdens de productie regelmatig bijgewerkt, meestal door het verwijderen van 
tabletten (  g. 4). Daarbij werd niet zuinig met de grondstof omgegaan. Uitgeputte kern-
stenen konden als klopsteen of hamer dienstdoen. Afval van de vuursteenbewerking komt 
in haast alle kuilen voor. Elk huishouden zal dus in principe zijn eigen werktuigen hebben 
gemaakt. In Elsloo werden ook aanwijzingen gevonden voor het voorkomen van parttime 
specialisten. Er waren afvalkuilen die naar verhouding te veel afval en te weinig werktui-
gen bevatten.

Afvalkuilen uit de oude LBK bevatten naar verhouding minder klingen, meer afslagen 
en ook meer volledig opgebruikte kernstenen, die aan het eind alleen nog afslagen lever-
den, dan kuilen uit de jonge LBK. Oorspronkelijk werd dit verschijnsel vooral verklaard in 
termen van betere kwaliteit van het uitgangsmateriaal en een betere technologie in de 
jonge LBK (Bohmers & Bruijn 1958/1959; Newell 1970; De Grooth 1987). Onderzoek naar 
het vuursteen van de nederzetting Geleen-Janskamperveld, die uitsluitend in periode I 
werd bewoond (Louwe Kooijmans et al. 2003), heeft tot een (deels) andere interpretatie 
geleid. Ook in Geleen-JKV waren de meeste kernstenen klein, met verscheidene slag- en 
productievlakken, die aan het eind alleen afslagen leverden. De complete klingen en gere-
toucheerde klingwerktuigen waren echter van aanzienlijk grotere klingenkernen afgesla-
gen. Dat deze kernstenen inderdaad in Geleen-JKV aanwezig en gereduceerd zijn, blijkt uit 
de afmetingen van de 43 complete kerntabletten. Deze tabletten zijn bovendien groter dan 
vergelijkbare stukken uit de vroege fase van Langweiler 8 in het Rijnland. Bovendien zijn 
in Geleen-JKV veel meer afslagen per kernsteen (en per kling) bij het afval geraakt dan in 
Langweiler 8 (De Grooth 2003). De gegevens uit Geleen-JKV lijken voor de oude LBK een 
bevestiging te bieden voor Zimmermanns hypothese, dat de bewoners van de Aldenhove-

Figuur 4  Klingenkernsteen met aange-
paste tabletten (l. ca. 14 cm), Beek-Ker-
keveld. Van de kern is een aanzienlijke 
hoeveelheid klingen afgeslagen. Heem-
kunde Vereniging Beek (foto Ger Hukkel-
hoven, Bonnefantenmuseum Maastricht).
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ner Platte niet alleen klingen, maar ook gedeeltelijk bewerkte kernstenen van hun wester-
buren verwierven (Zimmermann 1995). In de jonge LBK lijkt dit patroon te zijn veranderd; 
mogelijk bezocht men toen vanuit het Rijnland zelf een extractieplaats als Banholt.

Bij de werktuigen hadden eindkrabbers, pijlpunten en spitsen voor boormachines (meestal 
pars pro toto boortjes genoemd) gestandaardiseerde vormen (  guur 5). Daarnaast vinden 
we allerlei klingen die als messen gebruikt zijn. Sommige ervan vertonen een sterke 
hoogglans. Ze waren, in groepjes van drie of vier, in een greep van hout of bot gevat 
en maakten deel uit van sikkels. Vooral in de jongere fasen werden ook allerlei minder 
gestandaardiseerde werktuigen gebruikt: gekerfde en getande stukken en de zeldzame, 
vooral in België herkende, sinaasappelpartjes . Deze dragen vaak een nog niet functioneel 
interpreteerbare gebruiksglans (Van Gijn 1989).

De eindkrabbers zijn zowel op afslagen als op klingen gemaakt. Kenmerkend is de 
vlakke  krabberkap, waarbij de verhouding tussen lengte en breedte van de kap minder 
dan 0,5 bedraagt. 

Bij de pijlpunten zijn de lange zijden altijd recht, of iets concaaf, dit in tegenstelling tot 
jongere spitsen, die door hun convexe (bolle) lange zijden vaak een blad- of hartvormige 
omtrek hebben (Fiedler 1979). De boorden dragen meestal een gehele of partiële steile 
dorsale retouche. Aan de spits is vaak nog een kerfrest bewaard, overblijfsel van het op 
maat brengen van het stuk met behulp van de stekertechniek, maar ook een vlakdek-
kende, bifaciale retouche komt voor. De basis kan ongeretoucheerd zijn, maar vertoont 
vaak een retouche plate inverse (RPI: L hr 1994), een vlakke ventrale retouche, waardoor 
een lichtelijk holle basis ontstaat. Deze RPI kan vergezeld zijn van een vlakke dorsale 
retouche. 

Bohmers & Bruijn (1958/1959) onderscheiden voor de LBK drie kenmerkende typen 
spitsen (bij deze beschrijvingen zijn de stukken zo georiënteerd dat de langste scherpe 
zijde parallel aan de Y-as ligt). 

Figuur 5  Kenmerkende bandkeramische  
werktuigen van vuursteen. Bovenste 
rij: symmetrische spits (l. 28 mm); links-
scheve vierhoekige spits met vlakke 
ventrale basisretouche (beide uit Sittard); 
rechtsscheve asymmetrische driehoek, 
eveneens met vlakke ventrale basisre-
touche; onderste rij:boortjes en eindkrab-
bers (Elsloo) (naar Modderman 1970).



288 ARCHEOLOGIE NO. 11/12, 2004

- Symmetrische driehoeken; beide lange zijden zijn even intensief geretoucheerd, 
de basis is altijd geretoucheerd, hetzij recht, hetzij hol. 

- Asymmetrische driehoeken; met een intensief geretoucheerde en een minder of 
niet geretoucheerde lange zijde die een scherpe hoek vormen, en een basis die 
vaak hol geretoucheerd is. Wanneer de basis en de minst geretoucheerde lange 
zijde een stompe hoek vormen, spreekt men van een klassieke  bandkeramische 
spits.

- Vierhoeken: deze hebben twee, al dan niet geretoucheerde, evenwijdige zijden 
en twee steil geretoucheerde wijkende zijden, die een scherpe hoek vormen met 
de langste niet-geretoucheerde zijde. 

Hoewel volgens deze indeling alleen de asymmetrisch driehoekige spitsen met hol 
geretoucheerde basis LBK-spits  genoemd mogen worden, gebruikt men deze benaming 
ook regelmatig voor vierhoekige exemplaren, zeker wanneer de kortste geretoucheerde 
zijde (de basis) een RPI vertoont (bijvoorbeeld Brounen & Peeters 2000/2001,  g. 1).

Juist deze twee lange tijd als typisch bandkeramisch beschouwde typen pijlspits worden 
inmiddels door velen als hét duidelijkste voorbeeld van een uit het locale Mesolithicum 
overgenomen element gezien (L hr 1994, Jeunesse 2002). Men leidt de typen namelijk 
af van de laat-mesolithische a-symmetrische trapezia (al dan niet met RPI) uit het gebied 
tussen Loire en Beneden-Rijn. In het noordelijk deel van dit gebied zijn de trapezia in over-
grote meerderheid rechtsscheef , of rechtsvleugelig  (d.w.z. wanneer de langste rechte 
zijde verticaal wordt gehouden, steekt het stuk naar rechts uit). Bezuiden de Seine vindt 
men overwegend linksscheve/linksvleugelige  stukken. Deze regionale voorkeur lijkt ook 
bij de asymmetrische spitsen uit de Bandkeramiek voor te komen. Zo zou de LBK in de 
Elzas, het Moezel- en het Neckargebied linksvleugels hebben gebruikt, terwijl in België 
en Noord-Frankrijk vrijwel uitsluitend rechtsvleugelige spitsen met RPI voorkomen (L hr 
1994). Dat laatste wordt recentelijk door Jeunesse ook voor Nederlands Limburg beweerd, 
maar hier ligt de situatie in werkelijkheid genuanceerder. In Geleen-JKV, een nederzetting 
uit Moddermans fasen Ib-c, is de helft van de 32 determineerbare spitsen symmetrisch en 
zijn er precies evenveel links- en rechtvleugelige. Veertien exemplaren, dus minder dan 
de helft, hebben een RPI (De Grooth in voorbereiding). Bij 25 spitsen uit het grafveld van 
Elsloo (Moddermans fase IIc-d) kon op grond van de gepubliceerde tekeningen de vorm 
bepaald worden. Elf ervan zijn symmetrisch, 11 rechtsvleugelig en 3 linksvleugelig. Een 
uitspraak over de aanwezigheid van RPI is minder makkelijk te geven. Het verschijnsel 
is slechts vijf keer expliciet op de tekeningen te zien, maar ik vermoed dat het in 9 of 10 
andere gevallen ook aanwezig kan zijn. Ongeveer de helft van de symmetrische en van de 
rechtsvleugelige spitsen lijkt géén RPI te vertonen. Met andere woorden: in de loop van 
de bandkeramische bewoning zou de interactie met mesolithische zuider- en westerburen 
steeds intensiever zijn geworden.

Voor het houthak- en timmerwerk (en ook als wapens) werden in de LBK dissels gebruikt 
die bestonden uit een stenen kling in een houten vatting. De stenen klingen (die wederom 
pars pro toto meestal als dissel worden beschreven) zijn in allerlei vormen en maten 
bewaard gebleven (  g. 6). Kenmerkend is hun asymmetrische dwarsdoorsnede, met een 
tamelijk vlakke onderzijde en een meer of minder sterk gewelfde bovenzijde. In de lengte-
doorsnede wipt  de onderzijde van de snede op, zodat ook deze doorsnede asymmetrisch 
is. Gezien deze asymmetrische vorm waren ze gesteeld als dissels (dus met hun snede 
dwars op de steel) of als beitels. Dat zal zijn gebeurd in stelen van taxus- of essenhout. 
Op basis van de verhouding tussen lengte en hoogte onderscheidt men platte en hoge 
dissels (Bakels 1987), die vermoedelijk voor verschillende taken werden gebruikt (Van de 
Velde 1997).

Als grondstof kwamen dichte, taaie steensoorten in aanmerking. Het meest geschikt 
was am  boliet, dat in verschillende gebergtes in Midden-Europa voorkomt. Basalt was 
een goede tweede keus, te vinden bij Lyngsberg, iets ten zuiden van Bonn. Daarnaast 
gebruikte men in het Rijn-Maasgebied dissels van kwartsiet uit Horion-Hozémont (ten 
westen van Luik in België) en lydiet (ook wel phtanite d Ottignies genaamd, afkomstig uit 
een voorkomen bij Céroux-Mousty ten zuiden van Brussel). 

Wanneer ze nu worden gevonden, hebben al deze steensoorten verschillende kleuren: 
am  boliet is groen, basalt lichtgrijs of -bruin, lydiet zwart en kwartsiet donkergrijs. Deze 
kleurverschillen zijn echter door verwering veroorzaakt. In verse toestand waren alle dis-
selsteensoorten zwart. Toch moest er wel degelijk onderscheid gemaakt worden tussen 
de verschillende zwarte stenen, omdat ze niet allemaal met dezelfde techniek bewerkt 

Ander natuursteen
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konden worden. Basalt en lydiet konden net als vuursteen worden bewerkt. Bij Wange en 
Overhespen (bij Sint-Truiden in Belgisch Limburg) zijn bandkeramische nederzettingen 
onderzocht met werkplaatsen waar op deze wijze dissels uit lydiet vervaardigd zijn (Bakels 
1987). Am  boliet heeft een gelaagde structuur, men kan er uitstekend een grondvorm aan 
geven door te splijten en te zagen. Dezelfde techniek werd gebruikt bij het kwartsiet. Een 
zandstenen plaatje dat als zaag gebruikt kan zijn, is gevonden onder de Place Saint-Lam-
bert in Luik. De afwerking was voor beide beschreven werkwijzen gelijk. Alle overgebleven 
oneffenheden werden verwijderd door ze met een klopsteen te vergruizen. Daarna werd 
het oppervlak glad geslepen op een slijpsteen van zandsteen of kwartsiet, gevolgd door 
het aanscherpen van de snede met een kleinere slijpsteen. In Nederland is geen fabricage 
afval gevonden, alleen kant-en-klare producten en enkele halffabrikaten van kwartsiet en 
lydiet. In de oude LBK (periode I) werden in het Graetheide-gebied hoofdzakelijk dissels 
van am  boliet gebruikt. Aan het begin van periode II nam de import van stukken uit basalt 
toe, terwijl stukken van Belgisch materiaal in de jongste twee fasen thuishoren (Bakels 
1987). 

Beschadigde klingen werden met zorg bijgeslepen. Lukte dat niet meer, dan probeerde 
men er nieuwe, kleinere werktuigen uit te maken. De totaal versleten of onherstelbaar 
beschadigde stukken die uiteindelijk werden weggegooid, vertonen vaak nog de sporen 
van één of twee vorige gebruiksstadia.

In de directe omgeving van de nederzettingen, namelijk in de grindbanken van de 
Maas, waren stenen te vinden die zonder veel verdere bewerking konden dienen als maal-
stenen voor het malen van graan en als slijpstenen, waarmee bijvoorbeeld houten pijlen 
of benen priemen gemaakt konden worden. Uit het Maasgrind stamt ook de grondstof van 
een uitzonderlijke recente vondst uit Beek-Geverik: een doorboord zwart stenen kraaltje 
(Van de Velde & Bakels 2002).

Hematiet, een ijzerverbinding die als rode kleurstof en eventueel als looistof diende, 
werd geïmporteerd uit het dal van de Lahn in Duitsland of uit de Belgische Ardennen.

Voorwerpen van organisch materiaal zijn nauwelijks bewaard. De goed geconserveerde 
houten waterput uit K ckhoven, die hiervoor al even genoemd werd, is daarom van 
onschatbare waarde. In de vulling werden onder andere houten werktuigen (twee ver-
schillende typen graa  nstrumenten met losse stelen en een spade), emmertjes van boom-
bast en touwresten gevonden (Weiner 1998). Uit streken waar de l ss nog kalkhoudend is, 
kennen we werktuigen van been en gewei: priemen, beitels en kammetjes. Voor de ver-
werking van huiden en wol bestaan schaarse indirecte aanwijzingen, zoals gebruikssporen 
op vuurstenen werktuigen (Van Gijn 1990) en enkele spinklosjes van aardewerk.

Veruit de meeste bekende bandkeramische sites zijn als nederzetting te typeren. In opgra-
vingen op bandkeramische nederzettingsterreinen worden meestal grote hoeveelheden 
verkleuringen aangetroffen (  g. 7). In deze wirwar van grondsporen zijn regelmatige, 
langgerekte patronen herkenbaar, die sinds circa 1950 als huisplattegronden geïnterpre-
teerd worden. Kenmerkend zijn de vijf parallelle rijen zware staanders, die geplaatst zijn 

Organisch materiaal

Nederzettingen

Figuur 6  Verschillende disseltypes, 
gemaakt van lydiet en am boliet (foto: 
Faculteit der Archeologie, Rijksuniversi-
teit Leiden).
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in diepe paalkuilen of, aan de buitenzijden, in standgreppels. Direct naast de huiswan-
den liggen langwerpige kuilen, die oorspronkelijk gegraven zijn bij het verzamelen van 
leem voor het bestrijken van de wanden en de mogelijk iets verhoogde huisvloer, en die 
later opgevuld zijn met vuilnis. Wat verder op het erf liggen kuilen met een cilinder- of 
buidelvorm die als silo (opslagkuil) worden beschouwd. Ook zijn er grote kuilcomplexen, 
die soms als werkplekken dienden. In een aantal streken zijn er spleetvormige kuilen die 
misschien bij het leerlooien gebruikt werden. In enkele kuilen zijn ovens gevonden. Lange 
ondiepe greppeltjes, zoals in Sittard en Geleen-Janskamperveld, dienden misschien als 
erfscheiding. De grondsporen in de meeste vindplaatsen zijn niet gelijktijdig ontstaan. Ze 
vormen de neerslag van een langdurige bewoning, waarin opeenvolgende huizen steeds 
min of meer op dezelfde plek zijn herbouwd.

Uit de grondsporen blijkt dat niet alleen complete, maar ook gekloofde stammen en 
planken werden gebruikt. Brokken verbrande leem met de afdrukken van twijgen leren 
dat de wanden een kern van vlechtwerk hadden die aan weerszijden met leem werd 
besmeerd. Het dak werd waarschijnlijk met stro gedekt.

De lengte van de boerderijen varieert van circa 8 tot 35 m. De breedte ligt tussen de 5 
en 8 m. Bij een geschatte wandhoogte van circa 1,50 m en een dakhelling van 45  waren 
de grootste boerderijen ruim 5 m hoog. Modderman (1970) heeft de plattegronden in drie 
typen verdeeld. Type 1 bestaat uit drie modulen: een middendeel, hoogstwaarschijnlijk 
het woongedeelte, een noordwestelijk deel, dat vrijwel altijd een planken wand bezit en 
waarvan de functie nog onduidelijk is, en een zuidoostelijk deel, dat vaak een dubbel 
aantal staanders heeft waarop een voorraadzolder gereconstrueerd wordt (  g. 8). Type 2 
heeft geen zuidoostelijk deel en type 3 mist zowel het zuidoostelijke als het noordweste-
lijke deel. Op grond van de uitvoering van de buitenwand wordt type 1 nog weer onder-
verdeeld: 1a heeft planken rondom, terwijl deze bij 1b alleen om het noordwestelijke deel 
voorkomen. Type 1a lijkt overigens in deze uitvoering uitsluitend in de noordwestelijke LBK 
op te treden. Dat geldt ook voor een opmerkelijk, zij het onbegrepen, constructief detail in 
het middendeel van huizen uit periode I, waar de staanders een Y-patroon vormen.

Figuur 7  Opgravingstekening van enkele 
bandkeramische huisplattegronden uit 
Stein (naar De Grooth en Verwers 1984).
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Ook de nederzettingen kenden een modulaire ( segmentaire ) opbouw. Gelijktijdige 
huizen stonden gegroepeerd in buurtjes  van twee tot vijf boerderijen. Grotere vindplaat-
sen zoals Elsloo, Langweiler 8 en K ln-Lindenthal waren uit twee tot vijf van die buurtjes 
samengesteld, in totaal tien tot twintig huizen. Ze zijn bewoond geweest gedurende circa 
veertien huisgeneraties met een gemiddelde duur van 15 tot 25 jaar, in totaal 250 tot 
350 jaar. De kleinere nederzettingen hebben vaak een geringere tijdsdiepte dan de grote. 
Ze beginnen later, alsof het afsplitsingen van een moederdorp  zijn, en raken soms ook 
eerder ontvolkt. Alleenstaande huizen zijn zeldzaam (Van de Velde 1979). 

Het was waarschijnlijk vrij gebruikelijk om doden, vooral kinderen, in kuilen binnen de 
nederzetting te begraven. In onze streken, waar in de ontkalkte l ss organisch materi-
aal zeer slecht bewaard is, kunnen we zulke bijzettingen alleen bij toeval herkennen. In 
het Graetheidegebied is één apart grafveld bekend. Het is vrijwel compleet opgegraven 
(113 graven). Het hoorde bij de jongste fasen (IIc/d) van de nederzetting Elsloo. Aan 
het grootste deel van de doden werden grafgiften meegegeven. In onze streken zijn in 
de graven alleen voorwerpen bewaard gebleven die bestand zijn tegen ontkalking. In de 
noordwestelijke LBK werden zowel aan vrouwen als aan mannen versierde potten mee-
gegeven. Vrouwen kregen verder vaak maalstenen mee, die geassocieerd worden met de 
voedselbereiding (  g. 9). Bovendien werden ze bestrooid met rode kleurstof (hematiet), 
waarschijnlijk een symbool van levenskracht. In mannengraven vinden we regelmatig 
onversierde potten en de resten van dissels en pijl en boog, die geassocieerd worden met 
houthakkers- en timmerwerk, de jacht en gewapend con  ict. Elders komen vergelijkbare 
patronen voor, maar met een gevarieerde uitwerking (Van de Velde 1992). In de LBK 
bestaat er een discrepantie tussen de aantallen bewoners en de aantallen graven. Er is 
eigenlijk maar één conclusie mogelijk: lang niet alle bewoners werden op een archeolo-
gisch zichtbare manier begraven (Van de Velde 1997).

Bij de meeste activiteiten in het dagelijks leven zullen rituelen een belangrijke rol 
hebben gespeeld. Sporen van deze ceremonies kunnen we buiten het dodenritueel slechts 
zelden herkennen. Vooral in Midden-Europa wijzen menselijke en dierlijke beeldjes van 
aardewerk op het bestaan van een vruchtbaarheidscultus waarbij een moedergodin een 
rol speelde. Limburg lag kennelijk buiten het centrum van de bandkeramische bible belt, 
want dit soort idolen zijn hier uiterst zeldzaam. Wel worden enkele uitzonderlijke aarde-
werkvormen, die bovendien vrijwel compleet bewaard zijn uit een kuil in de nederzet-
ting Maastricht-Klinkers als een rituele depositie geïnterpreteerd (De Warrimont 2003). 
Bovendien is denkbaar dat huizen zelf een symbolische connotatie hadden, waarbij de 
zware staanders in het interieur als gedomesticeerde woudreuzen werden gezien en zo de 
grens tussen natuur- en cultuurlandschap markeerden. Bradley heeft bovendien recente-
lijk gesuggereerd, dat de hoofdingang in de lengte-as van de huizen op het gebied van 
herkomst van de voorouders gericht zou zijn (Bradley 2001). 

Begravingen, rituelen en 
symbolen

Figuur 8  Reconstructie van een drie-
delige bandkeramische boerderij in aan-
bouw, gebaseerd op een plattegrond uit 
Elsloo. Maquette gemaakt door Baldi 
Dekker, Oostwoud (foto Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden).



292 ARCHEOLOGIE NO. 11/12, 2004

De nederzettingen liggen doorgaans als snoeren aaneen geregen op de l ssplateaus, die 
op hun beurt op de middenterrassen gelegen zijn, op een afstand van minder dan 750 
m van open water (Bakels 1982). Door de tijd heen vindt verdichting van de bewoning 
plaats, vooral een opvulling van de terreinen tussen oudere nederzettingen. Op de Graet-
heide zijn er bijvoorbeeld zes vindplaatsen uit fase Ib bekend, tegen ongeveer twintig 
uit fase IIc/d. Pas in de jongste fasen werden ook minder gunstige milieus opgezocht. 
Het aantal nederzettingen bereikte een hoogtepunt in de fasen IIc en IId. Daarna lijkt de 
bewoning in het Graetheide-gebied plotseling volledig te verdwijnen. In het Rijnland deed 
zich, korte tijd later, een vergelijkbare crisis voor (Frirdich 1994; Stehli 1994). In de lite-
ratuur worden tal van mogelijke (deel)oorzaken voor de crisis genoemd, zoals uitputting 
van de grond, ontbossing (die tot een gebrek aan bouw- en brandhout leidde), een hevige 
droogteperiode, sociale onrust door overbevolking, spanningen door toenemende sociale 
ongelijkheid, druk van buitenaf of een epidemie (Richter 1997).

Deze crisis is overigens geen alomvattend bandkeramisch verschijnsel. Verder naar het 
zuidwesten loopt de LBK langer door. Deze integreert misschien met de Limburger groep, 
waaruit dan Blicquy en allerlei laat- en postbandkeramische groepen in Noord-Frankrijk 
kunnen zijn ontstaan.

Tussen de gehuchten binnen een concentratie nederzettingen bestonden vrij intensieve 
relaties. Iedereen was verwant aan elkaar. Bij de geringe inwonersaantallen was elk 
gehucht op zich immers te klein om in de behoefte aan geschikte huwelijkspartners te 
voorzien, zodat ook echtgenotes van vorige generaties uit een ander gehucht gekomen 
zullen zijn. Bij taken als het bouwen van een huis zou hulp van buiten het eigen kleine 
buurtje welkom geweest kunnen zijn, want de bouw van een driedelig huis (type 1b) 
vergde circa 2.500 mensuren (Startin 1978; De Grooth & Verwers 1984).

Overigens waren de contacten binnen de bandkeramische wereld lang niet altijd vreed-
zaam. Het duidelijkst blijkt dit uit de vondst bij Talheim (in Baden-W rttemberg), waar de 
complete bevolking van een bandkeramisch dorpje was afgeslacht met bandkeramische 
dissels (Wahl & K nig 1987). De lijken werden beroofd en in een massagraf gedumpt. Er 
zijn verder relatief veel graven waarin de (typisch bandkeramische) pijlpunt niet als bijgift, 
maar als doodsoorzaak moet worden beschouwd. In het Elslooër grafveld is dit wellicht bij 
twee vrouwen en drie mannen het geval uit een totaal van 113 graven.

De contacten met andere bandkeramische groepen, buiten de eigen regio, waren veel 
minder intensief, gezien de duidelijke verschillen in versiering op het aardewerk tussen bij-
voorbeeld het Graetheidegebied en de Aldenhovener Platte. In het totale bandkeramische 

Landschappelijke 
ligging, 

nederzettingspatronen 
en landgebruik

Externe contacten

Figuur 9  Bijgaven uit graf 83 te Elsloo: 
een versierde pot, een maalsteen, drie 
dissels, een vuurstenen mes en een 
brokje rode kleurstof (hematiet). Waar-
schijnlijk lag in dit graf een vrouw begra-
ven (foto Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden).



293De steentijd van Nederland

cultuurgebied zijn allerlei regionale groepen aanwijsbaar, die zich niet alleen in de ontwik-
keling van de aardewerkversiering onderscheiden, maar ook in de verbouwde gewassen 
en hun onderlinge verhouding, de typen werktuigen, details van de huisconstructie en de 
samenstelling van de nederzettingen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de bandke-
ramische cultuur beslist geen bovenregionale eenheid vormde, maar dat er aanzienlijke 
verschillen in gedrag, sociale regels en organisatie hebben bestaan. Wél functioneerden 
uitgestrekte netwerken waarlangs grondstoffen, werktuigen en sieraden al dan niet met 
symbolische of prestigieuze meerwaarde  over zeer lange afstanden (ten minste 1000 
km) werden uitgewisseld. De bewoners van vuursteenarme gebieden in Duitsland ver-
wierven halffabrikaten en werktuigen van Limburgse vuursteen. Dissels van am  boliet uit 
het Boheemse massief of de Karpaten en van basalt uit de Eifel waren in gebruik op de 
Graetheide.

De relaties met naburige mesolithische jager-verzamelaars zijn ook nog steeds duis-
ter. Veel verder dan het fenomeen van de asymmetrische pijlspitsen en de constatering 
dat bandkeramische dissels zo nu en dan worden aangetroffen op vindplaatsen waar ook 
Mesolithicum voorkomt, komen we in feite niet.

In bandkeramische afvalkuilen komen regelmatig potscherven voor van een afwijkende 
makelij, vorm en versiering. Vergelijkbaar aardewerk wordt ook wel aangetroffen op vind-
plaatsen die niet aan de bandkeramische cultuur kunnen worden toegeschreven, buiten 
de l ss. Momenteel worden twee van zulke groepen onderscheiden: La Hoguette (de  nitie 
Jeunesse 1987; overzicht L ning et al. 1989) en Limburg (de  nitie Modderman 1970; 
overzicht Constantin 1985). 

La Hoguette-aardewerk werd in 1983 als zelfstandige groep beschreven (Jeunesse 1986). 
Kenmerkend zijn eivormige potten met spitse bodems en naar binnen gebogen randen. 
Ze zijn opgebouwd uit kleirollen, meestal verschraald met brokjes verbrand bot en goed 
gebakken, in een oxiderend milieu (  g. 10). Sommige potten dragen een versiering die 
bestaat uit plastische, opgelegde banden in de vorm van guirlandes, ge  ankeerd door 
dubbele puntrijen, die met een meertandige spatel zijn ingestoken. Naast dit La Hoguette-
aardewerk in engere zin herkent men sinds enkele jaren ook een Begleitkeramik . Op dit 
aardewerk worden de guirlandelijsten begeleid door enkelvoudige punten of streepjes in 
plaats van door dubbele puntrijen (Jeunesse 1994; Brounen 1999).  

Ten oosten van de Rijn wordt La Hoguette-aardewerk regelmatig aangetroffen in afval-
kuilen uit de oudste LBK. In de Elzas, langs de Moezel en in het Rijn-Maasgebied zijn 
de vondsten niet alleen met de oude LBK, maar ook met later materiaal geassocieerd. 
Zo werden in Geleen-Nijssenstraat scherven van een La Hoguette-pot verzameld uit een 
afvalkuil met LBK-aardewerk uit periode IIc (Brounen & Vromen 1990).

De door travertijnen afgedekte La Hoguette-vindplaats Stuttgart-Bad Cannstatt wordt 
inmiddels geïnterpreteerd als een seizoensmatig opgezochte plek, waar mensen plant-
aardig voedsel (bladeren en bollen van daslook, steenvruchten en hazelnoten) kwamen 
oogsten. Er zijn maaltijden bereid met graan en maanzaad, -meegenomen - jachtwild en 
-ter plaatse geslachte - schapen/geiten. De vuurstenen artefacten hebben geen relatie 
met het locale Laat-Mesolithicum en evenmin met de oudste LBK. Wel lijken er, zowel qua 
technologie (slanke klingen met gladde of secundair geprepareerde kleine restslagvlak-

DE LA HOGUETTE- EN 
LIMBURG-GROEPEN

La Hoguette

Figuur 10  Links: Schaal van Limburger 
aardewerk uit Kesseleyk (naar Mod-
derman 1974). Rechts: Scherf van La 
Hoguette aardewerk uit Sweikhuizen 
(foto Faculteit Archeologie, universiteit 
Leiden).  
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ken) als qua werktuigtypen (een spits van het type Bavans en twee trapezia) relaties met 
laat-mesolithische inventarissen uit Oost-Frankrijk te bestaan (Kalis et al. 2001; Strien & 
Tillmann 2001). 

Eén La Hoguette-vindplaats in Limburg ligt hoog boven de Geleenbeek, maar in het 
zicht van een bandkeramische nederzetting  bij Sweikhuizen, gem. Schinnen. Hier werd 
overigens ook Begleitkeramik aangetroffen. Op de locatie Haelen-Broekweg is in het voor-
jaar van 2002 Begleitkeramik ontdekt bij de opgraving van een vroeg-mesolitische neder-Begleitkeramik ontdekt bij de opgraving van een vroeg-mesolitische neder- ontdekt bij de opgraving van een vroeg-mesolitische neder-Begleitkeramik
zetting (Bats et al. 2002). Bij het onderzoek kwam ook een aantal slanke klingen te 
voorschijn, die qua technologie overeenkomst vertonen met het materiaal uit Bad-Cann-
statt (mond. meded. J. Schreurs). Verder zijn er losse aardewerkvondsten uit onder meer 
het Limburgse Kessel, Posterholt (gem. Ambt Montfort), Hunsel-Damszand (Schreurs & 
Drenth in prep.), Venlo en Gassel (gemeente Grave, Noord-Brabant). Deze laatste vond-
sten maken duidelijk, hoe sterk de afbakening van La Hoguette-aardewerk nog in bewe-
ging is. Oorspronkelijk, net als het materiaal van Sweikhuizen (Modderman 1987), als Lim-
burger aardewerk gepubliceerd (Brounen & De Jong 1988), zijn ze later aan La Hoguette 
toegewezen (Van Berg 1990) en inmiddels tot Begleitkeramik geworden (Brounen 1999). 
Ze vertonen daarnaast een treffende overeenkomst met nieuwe vondsten uit Wettolsheim-
Ricoh (Elzas), die met een recent gede  nieerd Vroeg-Neolithicum van het Rh nedal  in 
verband worden gebracht (Jeunesse et al. 1991). De plaats van twee potfragmenten uit 
Ede-Frankeneng, die hier enigszins op lijken, is eveneens nog onduidelijk (Brounen 1999; 
Verhart 2000; cf. Schut 1988).

Limburg-aardewerk was al in de opgraving van K ln-Lindenthal door Buttler en Haberey 
als Fremdkörper herkend en Importgruppe I’ genoemd. In 1970 werd het als een zelfstan-
dige aardewerktraditie gepresenteerd, naar aanleiding van vondsten in Kesseleik (gem. 
Kessel), waar het materiaal voor het eerst buiten een bandkeramische context, maar 
zonder begeleidende vondsten of grondsporen, werd aangetroffen (Modderman 1974) 
(  g. 10). Ook Limburg-aardewerk is uit kleirollen opgebouwd, met verbrand botgruis ver-
schraald en rossig van kleur. Het baksel is alleen veel zachter en brokkeliger dan dat van 
La Hoguette- en bandkeramisch aardewerk. Kenmerkend zijn hoge open kommen en grote 
open schalen met randen die aan de binnenzijde verdikt zijn. De ingekraste versiering 
bedekt het hele oppervlak en bestaat vaak uit zigzag-banden of rechthoekige vlakken die 
met arcering opgevuld zijn, al dan niet in combinatie met visgraatpatronen of liggende 
driehoeken. In bandkeramische context komt Limburg-aardewerk alleen voor ten westen 
van de Rijn, tot in Noord-Frankrijk toe, zowel in de oude als in de jonge Lineaire Bandke-
ramiek. 

Over de verdere materiële cultuur, het type nederzetting, het grafritueel en de sociale 
organisatie van beide tradities is niets bekend. Dat geldt in nog sterkere mate voor de 
belevingswereld.

Recente overzichten over deze cultuur zijn te vinden in St ckli (2002), Richter (1997) 
en Beier (1994). Spatz (1996) bevat typochronologische overzichten van het aardewerk, 
Fiedler (1979) en Gehlen & Mischka (in druk) van het vuursteen en Van der Waals (1972) 
van de dissels. 

Limburg

RÖSSEN-CULTUUR

Figuur 11  Scherven van Rössen aarde-
werk uit Maastricht-Randwijck, de ver-
siering wordt door witte pasta benadrukt 
(foto Faculteit Archeologie, universiteit 
Leiden).
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De R ssen-cultuur komt voor in een groot deel van Duitsland; in België en Frankrijk ont-
breekt zij, daar treden andere epi-bandkeramische groepen op. Zuid-Limburg lijkt pas 
ten tijde van de ontwikkelde R ssen-cultuur weer bewoond te raken, maar deze cultuur 
is beduidend minder goed bekend dan de LBK. In feite kan slechts verwezen worden naar 
één opgraving, en wel die te Maastricht-Randwyck, Lochterveld (Brounen & Dijkman 1988; 
Oude Rengerink 1991). Losse aardewerkvondsten stammen uit Neer en Grathem en uit de 
Roerstreek in Midden-Limburg (Brounen 1985).

In het uiterste noorden van de provincie Limburg zijn bij Ven-Zelderheide (gemeente 
Gennep) vondsten ontdekt uit de Bischheimfase (Verscharen & Mooren 1993), een groep 
die in de overgang tussen R ssen en Michelsberg thuishoort (Richter 1997). 

Het aardewerk van de R ssen-cultuur en haar voorgangers is sterker geleed dan dat van 
de LBK (  g. 11). Voor R ssen kenmerkend zijn Kugelbecher, Kugeltöpfe en Schüssel. De 
eerste twee hebben een bol lichaam, dat een duidelijke knik vormt met de naar buiten 
uitgebogen hals. De laatste hebben een vloeiend naar buiten gebogen wand. De bodems 
zijn bol. De versiering bestaat uit enkel- en meervoudige rijen punten en getrokken lijnen. 
Ze vormen overwegend rectilineaire motieven (Winkelbänder). Opvallend zijn de zoge-
naamde Geissfuss (bokkenpoot) en de Furchenstich (waarbij de spatel afwisselend diep in 
de klei werd gestoken en dan een stukje over het oppervlak werd gesleept). 

De vuurstenen artefacten van de R ssen-cultuur vertonen grote verwantschap met die 
van de LBK (  g. 12). Wel worden de klingen langer en slanker en komen er meer regelma-
tige klingkernen voor. Bij de spitsen overwegen symmetrische driehoekige tot hartvormige 
vormen, die over een groot deel van dorsaal- en ventraalvlak met oppervlakteretouche 
zijn bedekt. De eindkrabbers hebben vaak een geretoucheerde boord. De klingen met 
hoogglans (sikkelmesjes) zijn sterker gestandaardiseerd dan in de LBK en hebben de 
vorm van een trapezium  en dragen dan een dubbele afknotting  of een segment, met 
afknotting aan een uiteinde en een bol geretoucheerde rug (Fiedler 1979). In het Rijnland 
komt de grondstof nu overwegend uit Rullen en naburige extractieplaatsen in de Belgische 
Voerstreek, waarbij men een voorkeur voor uitgesproken gele en bruine knollen vertoonde 
(Gehlen & Mischka in druk). Deze kleuren zijn ontstaan doordat de eluviale vuursteencon-
centraties daar vaak vermengd zijn met bont gekleurde zanden (Creemers et al. 1999). 
Ook in Maastricht-Randwyck, Lochterveld is veel Rullen-vuursteen gebruikt, hoewel de 
nederzetting slechts ca. 4 km van Rijckholt verwijderd was. 

Dissels werden nog steeds uit am  boliet vervaardigd, maar ook doleriet werd bewerkt, 
zoals blijkt uit een groot brok met zaagsnede uit Lochterveld (Brounen & Dijkman 1987). 
Nieuw element zijn doorboorde dissels (durchlochte Breitkeile) van am  boliet (Van 
der Waals 1972). De doorboring loopt parallel aan de snede en ligt vaak excentrisch, 
zodat de gesteelde stukken niet geschikt zijn om hout te kappen, maar als wig gediend 
kunnen hebben. Net als bij de dissels wordt de dimensie parallel aan de snede als breedte 
beschouwd en de dimensie loodrecht op de snede als hoogte. Dit heeft als consequentie 
dat Breitkeile vooral door hun naar verhouding grote hoogte gekenmerkt worden. Rösse-
ner Keile worden tot ver benoorden en bewesten het eigenlijke verspreidingsgebied van 
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Figuur 12  Kenmerkende vuurstenen 
werktuigen uit de Rössener nederzet-
ting Maastricht-Randwijck (foto Faculteit 
Archeologie, universiteit Leiden).
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de R ssen-cultuur aangetroffen (Louwe Kooijmans 1993). Dit verschijnsel wordt op ver-
schillende wijze verklaard: transhumance, uitwisseling van geschenken met mesolithische 
buren of roof (zie bijv. Verhart 2000).

Tijdens de opgraving van Maastricht-Randwyck, Lochterveld zijn geen huisplattegronden 
gevonden, maar uit het aangrenzende Duitse gebied kennen we deze wel. Het zijn in 
verhouding grote trapeziumvormige huizen (o.a. Dohrn-Ihmig 1983), die - afwijkend van 
de losse buurtjesstructuur  van de LBK-bewoning - geconcentreerd in dorpen bij elkaar 
liggen (Richter 1997).

De landschappelijke ligging van Maastricht-Randwyck, Lochterveld wijkt af van die 
van de meeste LBK-sites, aangezien de nederzetting op een laagterras gelegen is, dat wil 
zeggen in vergelijking dichter bij de rivier (Oude Rengerink 1991). In het Rijnland tekent 
zich voor klassiek R ssen het volgende beeld af (Schwellnus 1983): langs de middenloop 
van de Merzbach liggen enkele nederzettingen op oorspronkelijk niet bewoonde plekken 
in het LBK-snoer; ook wordt er nu gewoond langs het noordelijke paralleldal én langs een 
vroeger onbewoond zijriviertje bovenstrooms. Bij de Inde liggen de R ssener nederzettin-
gen juist niet dicht langs de beek, maar als een rij in het achterland, tussen de Inde en een 
oostelijke zijbeek. Bij dagbouw Hambach I ziet het beeld er wéér anders uit: een snoer van 
LBK nederzettingen op de hoogvlakte ten oosten van de Roer; de R ssen dorpen liggen als 
een parallel snoer, circa een km verder oostelijk, dus verder van de beek af. De bewoning 
ligt nog steeds hoofdzakelijk op de l ss, maar er vindt een uitbreiding plaats naar de door 
de LBK-mensen nog niet bewoonde delen van het landschap.

Uit Nederland en de aangrenzende delen van Duitsland zijn geen begravingen uit deze 
periode bekend. Elders, bij voorbeeld in Wittmar, Ldkr. Wolfenb ttel in Nedersachsen (R t-
ting 1983) of het eponieme grafveld R ssen Kr. Merseburg in Sachsen-Anhalt (Niquet 
1938) werden de doden niet meer zo vaak met opgetrokken knieën op de zij liggend 
begraven, maar veelal gestrekt op de rug liggend. Wel worden aan de doden nog steeds 
aardewerk, dissels, pijlspitsen en sieraden uit schelpen meegegeven. 

Bakels, C.C. (1978): Four Linearbandkeramik Settlements and Their Environment. A Paleoecological Study of Sittard, 

Stein, Elsloo and Hienheim. Leiden (Analecta Praehistorica Leidensia 11).

Bakels, C.C. (1982): The Settlement System of the Dutch Linearbandkeramik. Analecta Praehistorica Leidensia 15, 

31-44.

Bakels, C.C. (1987): On the adzes of the northwestern Bandkeramik. Analecta Praehistorica Leidensia 20, 53-86.

Bats, M., P. Crombé, I. Devriendt, R. Langohr, J.H. Mikkelsen, C. Ryssaert, J. Schreurs, A. van de Water & M. van Stry-

donck (2002): Onderzoek langs de omleiding N273 te Haelen (Provincie Limburg, Nederland): Vroeg-Mesolithicum en 

Vroeg-Neolithicum. Notae Praehistoricae 22, 87-102.

Beier, H.-J. (Hrsg.) (1994): Der Rössener Horizont in Mitteleuropa. Wilkau-Hablau (Beiträge zur Ur- und Fr hgeschichte 

Mitteleuropas 1).

Berg, P.-L. van (1990): Céramique du Limbourg et néolithisation en Europe du Nord-Ouest. In: D. Cahen & M. Otte 

(eds.): Rubané et Cardial. Luik (ERAUL 39), 161-208.

Bohmers, A. & A. Bruijn (1958/1959): Statistische und graphische Methoden zur Untersuchung von Flintkomplexen IV. 

Das lithische Material aus den bandkeramischen Siedlungen in den Niederlanden. Palaeohistoria 6-7, 183-213.

Bradley, R. (2001): Orientations and origins: a symbolic dimension to the long house in Neolithic Europe. Antiquity 75, Antiquity 75,  75, Antiquity

50-56. 

Brounen, F.T.S. (1985): HVR-183. Vroeg-, midden- en laat-neolithische vondsten te Echt-Annendaal. Archeologie in 

Limburg 24, 66-71.

Brounen, F.T.S. (1999): Vroegneolithische Begleitkeramiek uit Limburg en Noord-Brabant. Archeologie in Limburg 82, 

59-64.

Brounen, F.T.S. & E.A.G. Ball (2002): Uitpakken 7: Vindplaatsen van de Lineaire Bandkeramiek en de Nederrijnse Graf-

heuvel Cultuur in het Maasdal bij Itteren-Sterkenberg (slot). Archeologie in Limburg 91, 7-16.  

Brounen, F.T.S. & W. Dijkman (1988): Randwyck: Lochterveld. In: H. Stoepker (red.) : Archeologische Kroniek voor 

Limburg over 1987. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 124, 389-392.

Brounen, F.T.S. & W. Hupperetz (2000): Uitpakken 7: vindplaatsen van de Lineaire Bandkeramiek en de Nederrijnse 

Grafheuvelcultuur in het Maasdal bij Itteren-Sterkenberg (I). Archeologie in Limburg 85, 41-46.

Brounen, F.T.S. & J.P.M. de Jong (1988): Opmerkelijke vroeg-neolithische vondsten bij Gassel. Westerheem 37, 183-

192.

Brounen, F.T.S. & H. Peeters (2000/2001): Vroeg-neolithische vuursteenwinning en bewerking in de Banholtergrubbe 

(Banholt, gem. Margraten). Archeologie 10, 133-150.

Locatiekeuze, 
nederzettingspatroon en 

landgebruik

Grafritueel

Literatuur



297De steentijd van Nederland

Brounen, F.T.S. & H. Vromen (1990): A  nd of La Hoguette pottery at Geleen (South-Limburg, the Netherlands). Heli-

nium 29, 36-43.

Creemers, G., I. Masson-Loods, A.J. Groenendijk & P.M. Vermeersch (1999): Het geheim rond de vuursteenontginningen 

in Rullen (Voeren) ontsluierd: oude hypothesen in een nieuw licht. Archeologie in Limburg 79, 6-11.

Dohrn-Ihmig, M. (1983): Neolithische Siedlungen der Rössener Kultur in der Niederrheinischen Bucht. M nchen (Mate-

ralien zur allgemeinen und vergleichenden Archäologie 21).

Dijkman, W. (2000): Weer Bandkeramiek op de Caberg! Archeologie in Limburg 84, 31-33.

Felder, W.M. (1998): Overzicht van de prehistorische vuursteenexploitaties binnen het Krijtgebied tussen Aken-Heer-

len-Luik-Maastricht en Tongeren. In: P.C.M. Rademakers (red.): De Prehistorische Vuursteenmijnen van Ryckholt – St. 

Geertruid. Heerlen, 169-193.

Fiedler, L. (1979): Formen und Techniken neolithischer Steingeräte aus dem Rheinland. In: H.-E. Joachim (Hrsg.): 

Beiträge zur Urgeschichte des Rheinlandes 3. Keulen (Rheinische Ausgrabungen 19), 53-190.

Frirdich, C. (1994): Kulturgeschichtliche Betrachtungen zur Bandkeramik im Merzbachtal. In: J. L ning & P. Stehli 

(Hrsg.): Die Bandkeramik im Merzbachtal auf der Aldenhovener Platte. Keulen (Rheinische Ausgrabungen 36), 207-

293.

Gaffrey, J. (1994): Die Steininventare der bandkeramischen Siedlungsplätze Laurenzberg 7, Langweiler 16 und Lau-

renzberg 8. In: J. L ning & P. Stehli (Hrsg.): Die Bandkeramik im Merzbachtal auf der Aldenhovener Platte. Keulen 

(Rheinische Ausgrabungen 36), 395-532).

Gehlen, B. & C. Mischka (in druk): Die Steingeräte der Linienbandkeramik, des fr hen Mittelneolithikums und der R sse-

ner Kultur. In: H. Floss (Hrsg.): Steinartefakte – Vom Altpaläolithikum bis in die Neuzeit.

Gijn, A.L. van (1989): The Wear and Tear of Flint. Principles of functional Analysis applied to Dutch Neolithic Assem-

blages. Leiden (Analecta Praehistorica Leidensia 22).

Grooth, M.E.Th. de (1987): The organisation of  int tool manufacture in the Dutch Bandkeramik. Analecta Praehistorica 

Leidensia 20, 27-51.

Grooth, M.E.Th. de (1998): Archeologische beschrijvingen van Ryckholt-vuursteen. In: P.C.M. Rademakers (red.): De 

prehistorische vuursteenmijnen van Ryckholt-St.Geertruid. Heerlen, 160-162. 

Grooth, M.E.Th. de (2003): They do things differently there. Flint working at the Early Bandkeramik Settlement of 

Geleen-Janskamperveld (The Netherlands). In: J. Eckert, U. Eisenhauer & A. Zimmermann (Hrsg.): Archäologische 

Perspektiven. Analysen und Interpretationen im Wandel. Festschrift für Jens Lüning zum 65. Geburtstag. Rahden/West-

falen, 401-406.

Grooth, M.E.Th. de & P. van de Velde. (in druk): Kolonisten op de l ss? In: L.P. Louwe Kooijmans, P.W. van den Broeke, 

H. Fokkens & A.L. van Gijn (red.): De Prehistorie van Nederland.

Grooth, M.E.Th. de & G.J. Verwers (1984): Op goede gronden. De eerste boeren in Noordwest-Europa. Leiden. 

Jeunesse, C. (1986): Rapports avec le Néolithique ancien de la céramique danubienne  de La Hoguette (à Fontenay-

le-Marmion, Calvados). Revue Archéologique de l’Ouest, Supplement 1 (Actes du Xe colloque interrégional sur le Neo-Revue Archéologique de l’Ouest, Supplement 1 (Actes du Xe colloque interrégional sur le Neo- 1 (Actes du Xe colloque interrégional sur le Neo-Revue Archéologique de l’Ouest, Supplement

lithique, Caen 1983), 41-50.

Jeunesse, C. (1987): Un nouvel élément non-rubané  du Néolithique ancien de l Europe du Nord-Ouest. Cahiers Alsa-

ciens 30, 5-35.

Jeunesse, C. (1994): Le Néolithique du sud de la plaine du Rhin superieur. Prähistorische Zeitschrift 69, 1-31.Prähistorische Zeitschrift 69, 1-31. 69, 1-31.Prähistorische Zeitschrift

Jeunesse, C. (2002): Armatures asymétriques, régionalisation, acculturation. Contribution à l étude des reations entre le 

Rubané et la composante autochtone dans l Ouest de la sphere danubienne. In: Préhistoire de la Grande Plaine du Nord 

de l’Europe. Luik (ERAUL 99), 147-165.

Jeunesse, C., P.-Y. Nicod, P.-L. van Berg & J.-L. Voruz (1991): Nouveaux témoins d âge néolithique ancien entre Rh ne 

et Rhin. Annuaire de la Société Suisse de Préhistorie et d’Archéologie 74, 43-78.

Kalis, A.J., J. Meurers-Balke, K. van der Borg, A. von den Driesch, W. Rahle, U. Tegtmeier & H. Thiemeyer (2001): 

Der La-Hoguette-Fundhorizont in der Wilhelma von Stuttgart-Bad Cannstatt. Anthrakologische, archäopalynologische, 

bodenkundliche, malakozoologische, radiometrische und säugetierkundliche Untersuchungen. In: B. Gehlen, M. Heinen 

& A. Tillmann (Hrgs.): Zeit-Räume. Gedenkschrift für Wolfgang Taute. Bonn (Archäologische Berichte 14), 649-672. 

Lanting, J.N. & J. van der Plicht (1999/2000): De 14C-chronologie van de Nederlandse Pre- en Protohistorie III: Neolithi-

cum. Palaeohistoria 41/42, 1-110.

L hr, H. (1994): Links  gler und Rechts  gler in Mittel- und Westeuropa. Der Fortbestand der Verbreitungsgebiete 

asymmetrischer Pfeilspitzenformen als Kontinuitätsbeleg zwischen Meso- und Neolithikum. Trierer Zeitschrift 57, 9-71.Trierer Zeitschrift 57, 9-71. 57, 9-71.Trierer Zeitschrift

Louwe Kooijmans, L.P. (1993): The Mesolithic/Neolithic Transformation in the Lower Rhine Basin. In: P. Bogucki (ed.): 

Case Studies in European Prehistory. Boca Raton/Ann Arbor/Londen/Tokyo, 95-146.

Louwe Kooijmans, L.P., P. van de Velde & H. Kamermans (2003): The early Bandkeramik settlement of Geleen-Janskam-

perveld: Its intrasite structure and dynamics). In: J. Eckert, U. Eisenhauer & A. Zimmermann (Hrsg.): Archäologische 

Perspektiven. Analysen und Interpretationen im Wandel. Festschrift für Jens Lüning zum 65. Geburtstag. Rahden/West-

falen, 373-397.

Louwe Kooijmans, L.P., P.W. van den Broeke, H. Fokkens & A.L. van Gijn (red.) (in druk): De Prehistorie van Neder-

land.

L ning, J., U. Kloos & S. Albert (1989): Westliche Nachbarn der bandkeramischen Kultur: Die Keramikgruppen La 

Hoguette  und Limburg . Germania 67, 355-421.



298 ARCHEOLOGIE NO. 11/12, 2004

Modderman, P.J.R. (1970): Linearbandkeramik aus Elsloo und Stein. Leiden (Analecta Praehistorica Leidensia 3).

Modderman, P.J.R. (1974): Die Limburger Keramik von Kesseleyk. Archäologisches Korrespondenzblatt 4, 5-11.Archäologisches Korrespondenzblatt 4, 5-11.t 4, 5-11.Archäologisches Korrespondenzblat

Modderman, P.J.R. (1985): Die Bandkeramik im Graetheidegebiet. Berichte der Römisch-Germanischen Kommision 66, 

25-121.

Modderman, P.J.R. (1987): Limburger aardewerk uit Sweikhuizen Gem. Schinnen Prov Limburg. Analecta Praehistorica 

Leidensia  20, 87-93.

Modderman, P.J.R. (1988): The Linear Pottery Culture: Diversity in Uniformity. Berichten van de Rijksdienst voor het 

Oudheidkundig Bodemonderzoek 38, 63-139Oudheidkundig Bodemonderzoek 38, 63-139 38, 63-139Oudheidkundig Bodemonderzoek

Newell, R.R. (1970): The Flint Industry of the Dutch Linearbandkeramik. Analecta Praehistorica Leidensia 3, 144-184.

Niquet, F. (1938): Das Gräberfeld von Rössen, Kr. Merseburg. Halle/Saale (Ver ffentlichung der Landesanstalt zur Volk-

heitkunde zu Halle 9).

Otte, M. (1984): Les fouilles de la Place Saint Lambert à Liège I. Luik.

Oude Rengerink, H. (1991): De Rössen komen! Maastricht-Randwijck; de eerste en hopelijk niet de laatste opgraving 

van een Rössen-nederzetting in Nederland. Leiden (doctoraalscriptie universiteit Leiden).

Polman, S.P. (2001): Project Grensmaas, deelgebieden Aan de Maas Noord, Bosscherveld, Herbricht, Hochter Bampd, 

Kotem, Maasband, Nattenhoven en Visserweert; een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI-1). Amsterdam 

(RAAP-rapport 645). 

Richter, J. (1997): Neolithikum. Keulen (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande Beiheft II/2.1 - II/2.2).

R tting, H. (1983): Das alt- und mittelneolithische Gräberfeld von Wittmar, Ldkr. Wolfenb ttel. Ein Übersicht zu den 

Grabungsergebnisse. In: G. Wegner (Hrsg.): Frühe Bauernkulturen in Niedersachsen. Linienbandkeramik, Stichbandke-

ramik, Rössener Kultur. Oldenburg (Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, Beiheft 1), 135-164.

Schut, P. (1988): Poteries du Néolithique ancien à Ede (prov. de Gueldre). Helinium 28, 223-231.

Schwellnus, W. (1983): Archäologische Untersuchungen im rheinischen Braunkohlegebiet 1977-1981. In: G. Bauchhen  

(Hrsg.): Archäologie in den rheinischen Lössbörden. Keulen (Rheinische Ausgrabungen 24), 1-31. 

Spatz, H. (1996):  Beiträge zum Kulturenkomplex Hinkelstein-Grossgartach-R ssen. Der keramische Fundstoff des Mit-

telneolthikums aus dem mittleren Neckarland und seine zeitliche Gliederung. Stuttgart (Materialhefte zur Archäologie 

in Baden-W rttemberg 37).

Startin, W. (1978): Linear Pottery Culture Houses: Reconstruction and Manpower. Proceedings of the Prehistoric Society

44, 143-159.

Stehli, P. (1994): Chronologie der Bandkeramik im Merzbachtal. In: J. L ning & P. Stehli (Hrsg.): Die Bandkeramik im 

Merzbachtal auf der Aldenhovener Platte. Keulen (Rheinische Ausgrabungen 36), 79-192.

St ckli, W. (2002): Absolute und relative Chronologie des Fr h- und Mittelneolithikums in Westdeutschland (Rheinland 

und Rhein-Main-Gebiet). Basel (Basler Hefte zur Archäologie 1). 

Strien, H.-Chr. & A. Tillmann (2001): Die La-Hoguette-Fundstelle Stuttgart-Bad Cannstatt: Archäologie. In: B. Gehlen, 

M. Heinen & A. Tillmann (Hrsg.): Zeit-Räume. Gedenkschrift für Wolfgang Taute (= Archäologische Berichte 14), Bonn, 

673-681.

Theunissen, L. (1990): Maastricht-Klinkers, een opgraving op de Caberg. Archeologie in Limburg 46, 325-328.

Velde, P. van de (1979): On Bandkeramik Social Structure. An Analysis of Pot Decoration and Hut Distribution from the 

central European Neolithic Communities of Elsloo and Hienheim. Leiden (Analecta Praehistorica Leidensia 12). 

Velde, P. van de (1992): Dust and Ashes. The two cemeteries of Elsloo and Niedermerz compared. Analecta Praehistorica 

Leidensia 25, 173-188.

Velde, P. van de (1997): Much ado about nothing: Bandkeramik funerary ritual. Analecta Praehistorica Leidensia 29, 

83-90.

Velde, P. van de & C. Bakels (2002): Beek-Geverikerveld 2000. Een Noodopgraving in een Prehistorisch Boerendorp. 

Leiden.

Verhart, L.B.M. (2000): Times fade away. The neolithization of the southern Netherlands in an anthropological and geo-

graphical perspective. Leiden (Archaeological Studies Leiden University 6).

Verscharen, H. & J. Mooren (1993): Een vroegneolithische nederzetting in Ven-Zelderheide. Westerheem 42, 278-286.  

Waals, J.D. van der (1972): Die durchlochten R ssener Keile und das fr he Neolithikum in Belgien und den Niederlanden. 

In: J. L ning (Hrsg.): Die Anfänge des Neolithikums von Orient bis Europa, Westliches Mitteleuropa. Keulen (Funda-

menta A3, Va), 3-27.

Wahl, J. & H.G. K nig (1987): Anthropologisch-traumatologische Untersuchung der menschlichen Skelettreste aus dem 

bandkeramischen Massengrab bei Talheim. Kr. Heilbronn. Fundberichte aus Baden-Württemberg 12, 65-193.

Warrimont, J.P. de (2003): De rituele inhoud van een bandkeramische kuil op de Caberg te Maastricht-Klinkers. Arche-

ologie in Limburg 94, 3-11.

Warrimont, J.P. de &  A.J. Groenendijk (1993): 100 Jaar Rullenvuursteen: een kleurrijke vuursteensoort nader bekeken. 

Archeologie in Limburg 57, 37-46.

Weiner, J. (1998): Drei Brunnenkasten, aber nur zwei Brunnen: Eine neue Hypothese zur Baugeschichte des Brunnens 

von Erkelenz-K ckhoven. In: H. Koschik (Hrsg.): Brunnen der Jungsteinzeit. Internationales Symposium in Erkelenz 27. 

bis 29. Oktober 1997. Keulen/Bonn, 95-112.

Zimmermann, A. (1988): Steine. In: U. Boelicke, D. von Brandt, J. L ning, P. Stehli & A. Zimmermann (Hrsg.): Der 

bandkeramische Siedlungsplatz Langweiler 8. Keulen (Rheinische Ausgrabungen 28), 569-787.



299De steentijd van Nederland

Zimmermann, A. (1995): Austauschsysteme von Silexartefakten in der Bandkeramik Mitteleuropas. Bonn (Universitäts-

forschungen zur prähistorischen Archäologie 26).

Marjorie de Grooth
Heugemerstraat 74, 6229 AS Maastricht
grooth@ision.nl





301De steentijd van Nederland

HET MIDDEN-NEOLITHICUM IN ZUID-NEDERLAND

José Schreurs

INLEIDING Werd de laatste fase van het Vroeg-Neolithicum (R ssen-cultuur) gekenmerkt door een 
schaarste aan vindplaatsen in Zuid-Nederland, in het Midden-Neolithicum (A), dat begint 
met de Michelsberg-cultuur (ca. 5.350-4.700 BP) verandert dit beeld en beschikken we 
ogenschijnlijk plotseling over grote aantallen sites. De Michelsberg-cultuur (MK),[1] ver-
noemd naar de eponieme site Michelsberg bij Untergrombach in Duitsland, strekt zich uit 
over grote delen van Centraal- en West-Europa. Zuid-Nederland vormt het noordweste-
lijke verspreidingsgebied. 

Karakteristiek voor deze periode is de wijde verbreiding van zogenaamde aardwerken, 
de opkomst van de vuursteenmijnbouw, het ontbreken van formele begraafplaatsen en 
de schaarste aan huisplattegronden. De agrarische bestaanswijze is nu ook buiten het 
l ssgebied gemeengoed. Aan deze punten wordt in dit hoofdstuk nader aandacht besteed, 
evenals aan de oorsprong, de interne geleding, de materiële cultuur en de externe con-
tacten. Ook aan rituelen en ceremoniën, die vaak moeilijk aan te tonen zijn op grond van 
de archeologische neerslag, is een paragraaf gewijd. Omdat er in Nederland betrekkelijk 
weinig onderzoek naar de Michelsberg-cultuur heeft plaatsgevonden -er zijn slechts enkele 
vindplaatsen opgegraven- is het geschetste beeld mede gebaseerd op informatie uit de 
ons omringende landen.

Na de Michelsberg-cultuur treffen we in Zuid-Nederland de Stein-groep aan (ca. 3.450 
 2.500 v. Chr.). In het schema van de periodisering van de Nederlandse Prehistorie 

bevinden we ons in het Midden-Neolithicum B / Laat-Neolithicum A. De naam Stein-groep, 
naar de grafkelder te Stein, is door Louwe Kooijmans (1983) geïntroduceerd voor een 
aantal vindplaatsen in Zuid-Nederland die verwant zijn aan de Vlaardingen-groep. Voor-
dien werden deze vindplaatsen samen met de MK als het Midden-Neolithicum van Limburg 
aangeduid (Van Haaren & Modderman 1973).

De MK is verspreid over grote delen van Europa en strekt zich uit van het Bekken van Parijs 
in het zuidwesten tot in Niedersachsen en Th ringen in het noordoosten (L ning 1968; 
Lichardus 1998; Vermeersch 1987/1988). Daarnaast treffen we in een wijder gebied nauw 
verwante regionale groepen aan: onder meer de M nzingergroep in de Elzas en Baden 
(Jeunesse 1989), de Pfynergroep in het noordoosten van Zwitserland en het Bodenseege-
bied (Schlichtherle 1990) en de Novéantgroep in Lotharingen (Guillaume 1978). 

In tegenstelling tot de Lineair-bandkeramische cultuur (LBK) kent de MK een ruime 
landschappelijke verspreiding en voor het eerst worden alle landschapstypen benut (o.a. 
Richter 1997). In Nederland zijn Michelsberg-vindplaatsen bekend uit Limburg, het oosten 
van Noord-Brabant en Zeeland (schriftelijke mededeling H. Jongepier 2003). De noord-
grens lijkt even bezuiden de grote rivieren te liggen. De vindplaatsen liggen zowel op de 
l ss (Maastricht-Klinkers: Theunissen 1991; Schreurs 1992; Heerlen-Schelsberg: Schreurs 
& Brounen 1998), het pleistocene dekzand (Sint Odiliënberg-Neliske: Wansleeben & Ver-
hart 1993; Verhart 2000; Venray-De Hulst: Van der Velde & Kenemans 2003; Roermond-
Breidberg: Van Dijk 2004,[2] Helden-Panningen, Beegden, Dommelen)[3] als op de oude 
rivierklei (Maastricht-Vogelzang: Brounen 1995a, 1995b). Oppervlaktevindplaatsen inbe-
grepen, zijn concentraties waarneembaar in het Midden-Limburgse dekzandgebied dat 
door vele beekdalen wordt doorsneden en op geprononceerde locaties, zoals kapen in het 
Zuid-Limburgse heuvelland.

Op grond van de typologische ontwikkeling van aardewerkvormen onderscheidt L ning 
(1968) binnen de MK vijf fasen, die door H hn (1998) aan de hand van statistische analy-
ses in grote lijn zijn bevestigd en genuanceerd.[4] De belangrijkste aanpassing is dat zij de 

DE MICHELSBERG-
CULTUUR

Verspreidingsgebied en 
locatiekeuze

[1] MK, afgeleid van Die Michelsberger Kultur, is de gang-
bare afkorting. In Duitsland wordt de MK tot het Jung 
Neolithikum gerekend.

[2] In deze eerste publicatie zijn de sites Roermond-
Breidberg 1, 2 en 3 beschreven als cluster 1, 2 en 3 uit 
het Plangebied Roerstreek Zuid (mondelinge mededeling 
Van Dijk).

Oorsprong, chronologie 
en typologie

[3] Helden-Panningen, Beegden en Dommelen zijn enkele 
voorbeelden van vindplaatsen waar tijdens opgravingen 
Michelsberg-materiaal is aangetroffen. De vondsten zijn 
(nog) niet gepubliceerd.

[4] De vroegste en laatste fasen, resp. MK I en V, zijn niet 
geheel onomstreden (o.a. Boelicke 1977; Willms 1982). 
H hn (1998, 2002) concludeert dat beide nauwelijks af te 
bakenen zijn en veeleer een continu m vormen met resp. 
de volgende en voorafgaande fase.
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grens tussen de vroege en late Michelsberg-cultuur legt tussen fase IIIa-IIIb (H hn 1998, 
2002). In de vroege fasen (MK I/ II) zien we gedrongen, wijdmondige tulpbekers, bekken-
vormige schotels en  essen met hoog op de buik geplaatste knobbeloren. De knobbeloren 
in de MK zijn subcutaan  doorboord, d.w.z. dat de doorboring half in de wand van de pot 
is aangebracht, en niet zoals bij de LBK  uitsluitend in de knobbel zelf. In de middenfase 
(MK III) domineren konische schotels en bekers en hebben de  essen laag geplaatste 
knobbeloren. In de loop van de middenfase (fase MK IIIb) verschijnen knikwandschotels. 
In de late fase (MK IV/ V) komen hoge slanke tulpbekers voor en zien we een ontwikkeling 
van  essen met een laagzittende doorboorde ring (Ösenleiste) naar eenvoudige  essen 
met vlakke bodem zonder handvaten. 

Aan de fasen kunnen jaartallen gekoppeld worden, waarbij opgemerkt dient te worden 
dat deze voor MK I/II en V arbitrair zijn (zie noot 5). Het begin van de MK is bovendien 
moeilijk nauwkeurig te bepalen omdat tussen ca. 4.250 en ca. 4.050 v. Chr. de jaarring-
ijkcurve een plateau  bevat, met 14C -ouderdommen tussen ca. 5.300 en ca. 5.350 BP. 
Lanting & Van der Plicht (1999/2000) laten de MK aanvangen rond 4.200 v. Chr. en rond 
3.600 v. Chr. eindigen:[5]

  14C-jaren   absolute datering 
MK I   ca. 5.350-5.250 BP ca. 4.200-4.075 v. Chr.
MK II  ca. 5.300-5.150 BP  ca. 4.075-3.950 v. Chr.
MK III  5.150-5.000 BP   ca. 3.955-3.870 v. Chr.
MK IV  5.100-4.950 BP   ca. 3.870-3.700 v. Chr.
MK V   4.950-4.700 BP   ca. 3.700-3.600 v. Chr.

De oorsprong van de MK werd aanvankelijk gezocht in het Duitse Rijnland, waar een 
geleidelijke typologische ontwikkeling in het aardewerk van Laat-R ssen naar MK I/II 
plaatsvond. L ning (1968) nam aan dat pas in fase III (ca. 3.955-3.870 v. Chr.) een ver-
breiding naar het noorden en westen plaatshad. Nadien gedane vondsten van vroeg aar-
dewerk buiten het kerngebied, waaronder Nederland, spreken dit echter tegen. Momenteel 
lijkt het aannemelijker dat lokale Noord-Franse Bischheim-groepen onder invloed van het 
Chasséen aan de basis stonden van het ontstaan van de Michelsberg-cultuur (Dubouloz 

[5] L ning (1998) en ook H hn (2002) plaatsen het begin 
omstreeks 4.400/4.300 en het einde tussen 3.600/3.500 
v. Chr. Deze grote tijdspanne lijkt mede het resultaat van 
het gebruik van dateringen van monsters van wisselende 
kwaliteit (Lanting & Van der Plicht 1999/2000). Veel hout- 
en houtskooldateringen vallen te oud  uit vanwege de 
eigen leeftijd en de gebruiksduur van het hout. Lanting & 

Van der Plicht (1999/2000) benadrukken dat het opstellen 
van een absolute chronologie op basis van gecalibreerde 
14C-getallen alleen mogelijk is op basis van monsters met 
een verwaarloosbare eigen leeftijd, zoals graan en dierlijk 
bot.

Figuur 1  Verspreidingskaart selectie 
van vindplaatsen van de Michelsberg-cul-
tuur.

1. Untergrombach-Michelsberg, 2. Bruch-
sal-Aue, 3. Heilbronn-Klingenberg, 4. 
Obereisesheim-Hetzenberg, 5. Hand-
schuhsheim, 6. Ranstadt-Dauernheim, 7. 
Echzell-Wannkopf, 8. Urmitz, 9. Mayen, 
10. Nottuln, 11. Koslar 10, 12. St. Odili-
enberg-Neliske, 13. Heerlen-Schelsberg, 
14. Maastricht-Vogelzang, 15. Maas-
tricht-Klinkers, 16. Mairy-Les Hautes 
Chanvières, 17. Boitsfort, 18. Neufvil-
les- Le Gué du Plantin, 19. Thieusies-
Ferme de l’Hosté, 20. Spiennes-Camp 
à Cayaux, 21. Schorisse-Bosstraat, 22. 
Oudenaarde-Donk, 23. Spiere-de Hel, 
24. Kemmel-Kemmelberg.
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1998; Gleser 1998; Jeunesse 1998). Vanuit het westen vond vervolgens een verbreiding 
in zuidoostelijke en noordelijke richting plaats. Van de opgegraven Nederlandse vind-
plaatsen stammen Maastricht-Vogelzang (MK I) en Heerlen-Schelsberg (MK II/IIIa) uit de 
vroege fasen van de MK. De MK lijkt dus al vrij snel na het ontstaan in Noord-Frankrijk ook 
in Nederland aanwezig te zijn. Maastricht-Klinkers is op grond van het aardewerk jonger 
en toe te wijzen aan fase III, hetgeen ook geldt voor een aantal vindplaatsen in het zand-
gebied.[6] Het jongste Michelsberg, MK IV/V, lijkt nauwelijks meer voor te komen in het 
noordwesten van het verspreidingsgebied, bij ons dus. 

Binnen het ruime verspreidingsgebied van de MK zijn al vroeg (Buttler 1938; Scollar 1959) 
verscheidene regionale groepen onderscheiden. Voor Nederland zijn vooral de Rijnlandse 
en Noord-Franse/Belgische groepen van belang. Kenmerkend voor de Rijnlandse groep 
is het gebruik van kwarts om het aardewerk te verschralen, terwijl de Noord-Franse/Bel-
gische groepen frequent gebruik maken van gebroken vuursteen en plantaardig mate-
riaal (L ning 1968; Vermeersch & Burnez-Lanotte 1998). Daarnaast zijn er verschillen 
in de vormen en de, weliswaar zeldzame, versiering van het aardewerk en zien we in 
laatstgenoemde groep de productie en het gebruik van kern- en afslagbijltjes. Gezien 
de overeenkomstige aardewerkvormen en het overwegende gebruik van kwarts als ver-
schralingsmiddel, lijken de Nederlandse Michelsberg-vindplaatsen meer af  niteit met de 
Rijnlandse groep te hebben dan met de Noord-Franse/Belgische (contra Lanting & Van der 
Plicht 1999/2000). 

Steeds duidelijker wordt echter dat er ten tijde van de MK veel regionale aardewerkstijlen 
voorkomen, terwijl andere cultuurelementen, zoals vuurstenen artefacten, bestaanswijze 
en sitetypen, over grote gebieden vergelijkbaar zijn. In hoeverre de Hazendonk -groep als 
Noordwestgroep van de MK beschouwd kan worden (Louwe Kooijmans & Verhart 1990) 
blijft een punt van discussie (Raemaekers 1999; Lanting & van der Plicht 1999/2000). 
Raemaekers (1999) toont aan dat er in de materiële cultuur van de Hazendonk -groep 
niet alleen overeenkomsten bestaan met de MK, maar ook met de Swifterbant-cultuur. 
Bovendien zijn de voedselvoorziening en ligging van de Hazendonk -vindplaatsen in een 
gebied dat eerder bewoond werd door de Swifterbant-cultuur aanwijzingen voor wortels 
in deze laatste (Raemaekers 1999). Dit geldt met name voor de vindplaatsen in Zuid-Hol-
land. Of dit ook geldt voor de sites in het oostelijk rivierengebied en de enkele sites in het 
Zuid-Nederlandse en Noord-Belgische dekzandgebied, is de vraag. Er zijn argumenten, 
zoals Lanting & Van der Plicht (1999/2000) verwoorden, dat de Hazendonk -groep in het 
oostelijk rivierengebied en die in Zuid-Holland verschillende achtergronden hebben. Bij 
de groep in het oostelijk rivierengebied wordt gedacht aan een lokale bevolking die sterk 
beïnvloed is door de MK. Verhart (2000) rekent de vindplaatsen in het Zuid-Nederlandse 
en Belgische dekzandgebied tot de MK (o.a. St. Odiliënberg-Neliske). Hij veronderstelt dat 
de groep die het dekzandgebied bewoonde, voortkomt uit het locale Mesolithicum en dat 
men uit het aardewerkassortiment van de MK een selectie van aardewerkvormen heeft 
overgenomen. Deze selectie en het gegeven dat men in een latere fase (Hazendonk-3) ook 
aardewerk gaat versieren (Louwe Kooijmans 1976; Louwe Kooijmans & Verhart 1990), 
zou wijzen op een eigen ontwikkeling. 

Vanwege de beperkte hoeveelheid aardewerk, de fragmentatiegraad ervan en herge-
bruik van veel locaties, zijn de sites in het dekzandgebied echter moeilijk nader te duiden. 
De indruk is evenwel dat het aardewerk grote gelijkenis vertoont, zowel in stilistisch als 
technologisch opzicht, met dat van de MK in het l ssgebied.[7] Het versierde Hazendonk 3-
aardewerk is zeldzaam op vindplaatsen in het dekzandgebied.[8] Bovendien is, gezien het 
palimpsestkarakter van menige vindplaats, niet uit te sluiten dat MK-materiaal gemengd 
is met aardewerk met overeenkomstige versieringswijzen als het Hazendonk 3-aardewerk, 
maar dat dateert uit latere perioden (Laat-Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd). In typolo-
gisch opzicht en in het gebruik van vuursteen en steen lijken geen majeure verschillen te 
bestaan tussen het zand- en l ssgebied. 

[6] Vanwege de beperkte hoeveelheid aardewerk en het 
ontbreken van 14C-dateringen zijn de meeste vindplaatsen 
in het zandgebied niet exact te dateren.

[7] Het aardewerkspectrum in het zandgebied omvat 
niet alleen tulpbekers en kommen en schotels met een 
gecarineerd pro  el (Verhart 2000). De zogenaamde Tup-
fenleisten  en subcutaan doorboorde knobbeloren (o.a. 
Roerstreek en Venray-De Hulst, Van der Velde & Kenemans 
2003) duiden op de aanwezigheid van respectievelijk voor-

raadvaten en  essen, waarvan dit kenmerkende onderde-
len zijn. Er zijn ook bakplaten bekend uit het zandgebied 
(mondelinge mededeling F. Brounen, ROB).

[8] Verhart (2000) noemt vier vindplaatsen met karak-
teristiek versierd Hazendonk 3-aardewerk in het Maasdal 
(Meerlo, Tienray, Venray en Sittard) en drie in de Belgi-
sche Kempen (Opgrimbie, Meeuwen-Donderslagheide en 
Opoeteren).
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Kortom, er zijn vooralsnog weinig redenen om de MK in het Zuid-Nederlandse dekzand-
gebied cultureel los te koppelen van die in het l ssgebied. Variatie tussen sites bestaat 
er uiteraard en met name functionele verschillen zullen ook tot uitdrukking komen in de 
materiële neerslag.

Het aardewerk van de Zuid-Nederlandse MK is opgebouwd uit rollen. Aan de klei zijn 
gebroken brokjes kwarts of soms vuursteen (Maastricht-Vogelzang: Brounen 1995a, 
1995b; Heerlen-Schelsberg: Schreurs & Brounen 1998; Dommelen) toegevoegd: ze zijn 
in de wand ingewreven, waarna het oppervlak glad gepolijst werd. In de regel ontbreekt 
versiering. De vormenrijkdom is daarentegen vrij groot. Potten met een kogel- tot eivor-
mige bodem en een naar buiten gebogen, dun uitgetrokken rand (tulpbeker) zijn het 
meest kenmerkend (  g. 2d,f). Verder komen voorraadpotten (  g. 2b), kommen (  g. 2c), 
 essen (  g. 2a), bakplaten (  g. 2e), Töpfe, schalen, napjes en scheplepels voor. In de loop 
van de MK neemt het aantal aardewerktypen toe, tulpbekers nemen in frequentie af ten 
voordele van schotels (H hn 1998). 

Ondanks de gedetailleerde aardewerktypologie is het niet eenvoudig op grond van 
enkele scherven een vorm, laat staan een type te bepalen. Kleine fragmenten zijn moeilijk 
determineerbaar en zullen op grond van de kwartsverschraling vaak worden toegeschre-
ven aan bijvoorbeeld de Stein-groep. Potten mislukten ook wel eens, getuige een concen-
tratie van halve en nagenoeg hele potten uit Maastricht-Vogelenzang die ongebruikt waren 
weggegooid, en als misbaksels zijn geïnterpreteerd (Brounen 1995a). 

Op de meeste MK-vindplaatsen worden vuurstenen artefacten aangetroffen. De hoeveel-
heid kan echter variëren van slechts enkele honderden stuks (St. Odiliënberg-Neliske, 
Roermond-Breidberg-3, Maastricht-Klinkers, Koslar; Duitsland, Mayen; Duitsland) tot dui-
zenden artefacten (Kemmel-Kemmelberg; België, Thieusies-Ferme de l Hosté; België). In 
de Zuid-Nederlandse MK zijn de meest gebruikte vuursteensoorten Rijckholttype, licht-
grijs-Belgische (Haspengouw) en Valkenburg-vuursteen, ongeacht of deze aan het opper-
vlak verzameld dan wel gewonnen werd door mijnbouw (voor de beschrijving van deze 
vuursteensoorten zie Cahen et al. 1986; Brounen 1998; Felder 1998). De relatieve hoe-
veelheid per soort verschilt van site tot site. Rullen-vuursteen heeft alleen te Maastricht-
Vogelzang een aanmerkelijk belang, doorgaans komt deze evenals Zevenwegen,[9] Franse 
Romigny Lhéry-vuursteen (Arts 1986) en Belgische Wommersom-kwartsiet in beperkte 
mate voor.[10] Op alle vindplaatsen zien we verder niet nader toe te wijzen gerolde vuur-
steen die is verzameld in de rivierterrassen.

In de eerste fasen van de MK (MK I/II, 4.200-3.950 v. Chr.) werd, evenals in de voor-
gaande perioden, vooral gebruik gemaakt van lokaal, aan het oppervlak of op geërodeerde 
hellingen verzameld materiaal. Te Maastricht-Vogelzang bijvoorbeeld, is veel eluviale vuur-
steen van het type Rijckholt en Valkenburg-vuursteen gebruikt en in Heerlen-Schelsberg 
is Valkenburg-vuursteen de belangrijkste grondstof. Daarnaast wordt geïmporteerd vuur-
steen aangetroffen, zoals het Noord-Franse Romigny-Lhéry vuursteen. De vuursteenmij-
nen van Rijckholt en Valkenburg werden kennelijk nog niet geëxploiteerd in deze periode 
(Felder et al. 1998). 

In latere fasen van de Michelsberg-cultuur (MK III) zien we nog steeds het overwegend 
gebruik van lokaal verkrijgbaar terras- en eluviaal vuursteen. Zo lijkt een deel van de 
artefacten van Rijckholttype-vuursteen van Maastricht-Klinkers, waaronder exemplaren 
met macrolithische afmetingen, afkomstig uit eluviale afzettingen, getuige de bruine ijzer-
in  ltratie die onder de cortex voorkomt (Schreurs 1992). Daarnaast beschikte men in deze 
fase ook over gemijnd vuursteen uit Rijckholt-St. Geertruid en Valkenburg. 

De bewerking van het niet-gemijnde vuursteen vond grotendeels plaats in de nederzet-
tingen, zoals af te leiden valt uit het ontstane afval en klopstenen. Wel werden de knollen 
elders deels van cortex ontdaan. Het afbouwen van kernstenen lijkt vrij opportunistisch 
te hebben plaatsgevonden; onregelmatige afslagkernen met één of meerdere slagvlak-
ken bepalen het beeld. Men vervaardigde vooral afslagen. Slagvlakken werden hersteld 
door het verwijderen van de ongeschikte randen (kernvernieuwingsafslagen); kerntablet-
ten, zoals we kennen uit de LBK, komen niet voor. Men ging duidelijk zuinig om met het 

Materiële cultuur

Aardewerk

Vuursteen

[10] Sporadisch komen ook andere vuursteensoorten voor 
op MK-vindplaatsen, zoals Lousberg-vuursteen -waar te 
Koslar 10 twee halffabrikaat bijlen van zijn aangetroffen- 
en Vetsschauer vuursteen. Laatstgenoemde is ook bekend 
als Orsbach-vuursteen (Brounen 1998).

[9] Deze glasachtige, translucide vuursteen wordt ook 
wel aangeduid als Obourg- of Noordzee-vuursteen. De 
winplaats is niet met zekerheid aan te geven (Brounen 
1998).
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vuursteen, zoals blijkt uit het veelvuldig hergebruiken van kapotte bijlen als grondstof om 
nieuwe werktuigen te vervaardigen en uit de bestudering van gebruikssporen. Werktuigen 
werden vaak intensief gebruikt en hergebruikt voor verschillende taken. Pas als ze versle-
ten of gebroken waren werden ze weggegooid. 

Op de Zuid-Nederlandse vindplaatsen vormen klingen een minderheid en ontbreken 
klingkernen nagenoeg. Aanwijzingen dat de aanwezige afslagkernen restanten zijn van 
oorspronkelijke klingkernen zijn er niet. De grote klingkernen lijken, evenals in België 
(Vermeersch 1987/1988; Vermeersch & Burnez-Lanotte 1998), bijna uitsluitend in werk-
plaatsen bij de vuursteenmijnen te zijn verwerkt (Franzen & Franzen 1987; Nillessen 
& Willems 1998; Waterbolk 1994). Zelfs op de Kaap  te Rijckholt zien we overwegend 
afslagkernen van uit het eluvium afkomstig vuursteen en zijn klingkernen van gemijnde 
Rijckholt-vuursteen zeldzaam (Waterbolk 1994). Waarschijnlijk werden klingkernen ver-

Figuur 2   Aardewerk van de Michels-
berg-cultuur, Heerlen-Schelsberg: a.  es, 
b. voorraadvat, c. bekkenvormige scho-
tel, d. tulpbeker, e. fragment bakplaat; 
schaal 1:4 (tekening J. Hulst (ROB)). 
Maastricht-Vogelzang: f tulpbekers (foto 
A. van Deijck).
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werkt tot hakken -om vuursteen te winnen- en mogelijk tot halffabrikaat bijlen. In de 
nederzettingen vinden we wel halffabrikaten en werktuigen van gemijnde vuursteen die 
niet ter plaatse zijn vervaardigd, wat is op te maken uit het formaat, de vuursteenkwaliteit 
en het ontbreken van bijbehorend bewerkingsafval. Het betreft overwegend klingen en 
daarvan gemaakte werktuigen, zoals spitsklingen (  g. 3: j,k) en macrolithische schrab-
bers en bijlen. Juist deze artefacten, die vaak maar in beperkte aantallen voorkomen op 
sites, worden als kenmerkend voor de MK beschouwd. Hoewel alle werktuigcategorieën in 
nederzettingen geproduceerd zijn is het contrast tussen goede kwaliteit import en eigen 
producten van mindere kwaliteit evident.

Een fenomeen dat op een aantal MK-sites (ondermeer Gué du Plantin en Thieusies in 
België) wordt opgemerkt is de aanwezigheid van microklingen en werktuigen vervaardigd 
van microklingen. Hiervoor zijn uiteenlopende verklaringen te geven: de MK heeft deze 
mesolithische traditie overgenomen; de artefacten zijn verkregen van gelijktijdige laat-
mesolithische groepen;[11] of wellicht is het archeologisch leengoed en hebben MK-lieden 

[11] Sommige onderzoekers (o.a. Vermeersch 1990; Ver-
hart 2000) nemen aan dat in het Zuid-Nederlandse en 

Noord-Belgische dekzandgebied nog laat-mesolithische 
jagers en verzamelaars leven.

Figuur 3  Vuurstenen artefacten van de 
Michelsberg-cultuur.

Heerlen-Schelsberg: a.-f. spitsen, g.-i. 
schrabbers, l. spitskling; schaal 2:3 (teke-
ning P. Dijkstra).

Maastricht-Klinkers: j., k. spitsklingen; 
schaal 2:3 (tekening G. De Leroy).

Heerlen-Schelsberg: m. afslagbijl; schaal 
2:3 (tekening P. Dijkstra).

Maastricht-Klinkers: n. bijl; schaal 2:3 
(tekening G. De Leroy).

Maastricht-Vogelzang: o., p. afslagbijlen; 
schaal 2:3 (tekening P. Dijkstra).
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werktuigen op een mesolithische vindplaats opgepikt. De meest waarschijnlijke optie is 
echter dat dezelfde locatie is hergebruikt, waardoor mesolithisch en neolithisch materiaal 
vermengd is.[12]

Bladvormige (  g. 3: a-e), druppelvormige en driehoekige spitsen met halfvlakdekkende 
retouche (  g. 3: f) zijn kenmerkend voor de MK. Soms is er een opvallende gelijkvormig-
heid, zoals te Heerlen-Schelsberg waar tien bladspitsen van verscheidene vuursteensoorten 
voorkomen met een rechte basis, licht convexe zijden en alleen langs de randen aange-
brachte retouche (Schreurs & Brounen in prep.). In hoeverre de spitstypen als chronologi-
sche indicator gebruikt kunnen worden en er een ontwikkeling in typen binnen de MK heeft 
plaatsgevonden, is niet onderzocht. 

Tot de vaste inventaris lijken niet speci  ek geretoucheerde artefacten (met name gere-
toucheerde afslagen en in mindere mate klingen) en schrabbers te horen (  g. 3: g-i), 
gevolgd door spitsen en versplinterde stukken (ausgesplitterte Stücke). Daarnaast zijn 
ook spitsklingen (  g. 3: j-l), combinatiewerktuigen, (geslepen) bijlen, boren, gekerfde- en 
afgeknotte artefacten en klopstenen op bijna elke vindplaats voorhanden. Zeldzaam zijn 
stekers, ruimers en afslagbijlen (  g. 3: m-p).

Voor de meeste artefactcategorieën geldt een grote vormvariatie. Zo komen naast enkel-
voudige schrabbers, waarvan alleen het distale uiteinde geretoucheerd is, exemplaren voor 
met rondom lopende retouche aan het uiteinde en langs beide laterale zijden; sommige met 
macrolithische afmetingen (zogenaamde hoe  jzervormige schrabbers). Klingschrabbers zijn 
in de Zuid-Nederlandse complexen in de minderheid. De MK-schrabbers onderscheiden zich 
duidelijk van de bandkeramische en R ssen-schrabbers door een sterkere kromming van de 

[12] Gezien de grote technologische verschillen tussen 
de werktuigen op microklingen en de overige werktuigen 
en de verschillen tussen de mesolithische en MK-vuur-
steenindustrie in het algemeen, is het onwaarschijnlijk 
dat ze door dezelfde mensen gemaakt zijn. Vaak gaat het 
om een gering aantal artefacten en niet altijd is sprake 
van een gesloten vondstcontext. Daarnaast komen er 

steeds meer aanwijzingen dat het dekzandgebied al rond 
5.250-5.100 BP bewoond werd door volledig neolithische 
groepen (Crombé et al. 2003). Tot slot is het, gezien de 
overeenkomsten in locatievoorkeur, heel voorstelbaar dat 
mesolithisch materiaal op MK-sites wordt aangetroffen.
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kap, van bovenaf gezien. De meeste hebben gediend voor het schoonschrapen en soepel 
maken van huiden. Soms werd met de lange zijde huid gesneden en een hoogst enkele keer 
een ander materiaal bewerkt. 

Ook bij de spitsklingen varieert de vorm, de aard en locatie van de retouche sterk. 
Naast regelmatige klingen met steile retouche op beide zijden treffen we marginaal gere-
toucheerde klingvormige afslagen aan. Het uiteinde kan spits, afgerond, dan wel spitshoekig 
zijn. Typisch voor spitsklingen lijkt dat ze vaak pas na intensief gebruik, gebroken en zwaar 
versleten zijn afgedankt. Ze zijn voornamelijk gebruikt voor huidbewerking en een enkele 
keer voor plantaardig materiaal. 

Met de MK verschijnen op grote schaal geslepen vuurstenen bijlen (L ning 1968; Willms 
1982; Schut 1991). De meest gangbare bijlvorm is die met een ovale tot spitsovale door-
snede, een dunne top en al dan niet gefacetteerde zijden. Daarnaast komen regelmatig bijl-
tjes voor waarvan alleen de snede is geslepen. Sommige hiervan zijn oorspronkelijk grotere 
(geslepen) exemplaren geweest, die zijn bijgekapt. Ook ongeslepen afslagbijltjes worden 
aangetroffen in enkele Nederlandse vondstcomplexen (Maastricht-Vogelzang, Heerlen-
Schelsberg).[13] De enigszins trapeziumvormige bijltjes zijn vervaardigd op vrij dikke afsla-
gen, ze hebben stompe laterale zijden die soms ruw zijn bijgewerkt. De snede is gemaakt 
door een afslag, die echter in geen van de gevallen transversaal is aangebracht. De afmetin-
gen zijn zeer divers, de lengte van de bijltjes van Maastricht-Vogelzang bijvoorbeeld varieert 
van 43 tot 86 mm (Schreurs in prep.). De afslagbijltjes werden in tegenstelling tot de andere 
bijlen als dissel geschacht, zodat de snede loodrecht op het te bewerken hout georiënteerd 
was. 

Duidelijk herkenbare sikkelmesjes voor het oogsten van graan ontbreken in de MK. 
Microscopische sporen die in verband te brengen zijn met deze activiteit zijn alleen op 
enkele klingen van Maastricht-Klinkers en een kling te Thieusies waargenomen (Van der 
Beken 1985; Schreurs 1992). Er zijn geen aanwijzingen dat men de mesjes eerder afdankte, 
waardoor de intense glans achterwege bleef en ze minder snel herkend worden, of dat 
men er andere stenen werktuigen voor gebruikte. Rest de conclusie dat men in de MK op 
een andere wijze graan oogstte dan in de LBK, waar we frequent mesjes met sikkelglans 
tegen komen (vgl. Van Gijn 1990). Voorts heeft gebruikssporenonderzoek van vuurstenen 
artefacten uitgewezen dat, evenals in de LBK en in tegenstelling tot de Vlaardingen cultuur 
(Van Gijn 1998), weinig bot en gewei bewerkt is. Huid, hout en een nog niet geïdenti  ceerd 
materiaal (materiaal 10 ) zijn de meest frequent bewerkte materialen in de onderzochte MK 
sites (Schreurs 1992; Schreurs in prep.).[14]

Behalve vuursteen werden ook andere hardsteensoorten gebruikt om werktuigen van te 
maken. We zien hardstenen bijlen met een ovale tot rondovale doorsnede; soms lijken 
ze de overhand te hebben boven vuurstenen exemplaren. Vlakke hamerbijlen lijken ken-
merkend voor de jonge MK (Willms 1998), maar deze zijn in Zuid-Nederland tot dusver 
niet aangetroffen. Verder behoren met name klop- slijp-, wrijf- en maalstenen tot de 
vaste MK-inventaris. Laatstgenoemden zijn veelal van lokaal voorhanden zijnde kwart-
siet, kwartsitische zandsteen en zandsteen vervaardigd. Stenen die werden gebruikt voor 
het slijpen van bijlen vertonen een komvormig uitgeslepen oppervlak en soms v-vormige 
groeven, die ontstaan bij het slijpen van de randen. Evenals de maalstenen zijn het grote 
zware werktuigen die vaak in breukstukken worden aangetroffen in de nederzettingen en 
aardwerken. Daarnaast vinden we er allerlei kleine wrijf- en slijpstenen. Buiten de neder-
zettingen en aardwerken kennen we los in het veld liggende zeer grote stenen, zoals de 
welbekende steen van Slenaken (Modderman 1960- 61), van Mechelen (Willems 1984) en 
uit het Belgische Zonhoven (Huyge 1991).[15] Ook deze zijn gebruikt voor het slijpen van 
bijlen. In de voorgaande perioden werden stenen werktuigen vaak doorboord. In de MK 
wordt deze techniek nauwelijks meer toegepast (hamerbijlen vormen een uitzondering). 
Wel zien we doorboorde stenen hangers, waarvan er één bekend is van Maastricht-Klin-
kers. Tot slot werden kwartskiezels en brokken gebruikt om aardewerk te verschralen. 

Behalve in de vuursteenmijnen (zie onderstaand) zijn voorwerpen van vergankelijke 
materialen, zoals bot, gewei, schelp, hoorn, hout en plantaardig materiaal op geen van de 
Zuid-Nederlandse MK-vindplaatsen bewaard gebleven. Uit de ons omringende landen en 

Steen

Organisch materiaal

[13] Te Heerlen-Schelsberg betreft het oppervlaktevonds-
ten, uit de opgravingen zijn ze niet bekend.

[14] Gebruikssporenonderzoek heeft plaatsgevonden op 
artefacten van de sites Maastricht-Klinkers, Maastricht-
Vogelzang, Koslar 10 (Duitsland), Kraaienberg en Gassel.

[15] Voor de stenen wordt een gebruik in het Midden- en/
of Laat-Neolithicum aangenomen, dateringen ontbreken 
echter.
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met name de Zwitserse meeroevernederzettingen weten we dat men geschachte onderka-
ken van zwijnen en schouderbladen van grotere zoogdieren, benen priemen, ribben die als 
gladwerktuig voor aardewerk dienden, bijlmanchetten, hamers, beitels en hakwerktuigen 
van gewei gebruikte (o.a. Steppan 2003). Toch lijkt het aandeel bot- en geweiwerktuigen 
in de MK beperkt te zijn. Op verscheidene sites waar wel dierlijke botresten worden aan-
getroffen ontbreken deze werktuigen of komen ze slechts in geringe aantallen voor (vgl. 
Mairy-Les Hautes Chanvières). Dit beeld wordt bevestigd door het gebruikssporenonder-
zoek van vuurstenen artefacten, waarbij we weinig sporen van de bewerking van bot en 
gewei tegenkomen (Van der Beken 1985; Schreurs in prep.). 

Voor de bewerking van hout zijn daarentegen meer aanwijzingen voorhanden. Opval-
lend is dat men voor de houtbewerking voornamelijk ongemodi  ceer de en ongeschachte 
vuurstenen artefacten heeft gebruikt, die zelden sporen van zwaar of herhaaldelijk gebruik 
tonen (Schreurs 1992). 

De nederzettingen kenmerken zich door afval- en paalkuilen en vondstconcentraties van 
aardewerk en lithisch materiaal (vgl. Maastricht-Klinkers, Maastricht-Vogelzang, St. Odili-
enberg-Neliske, Kraaienberg). Slechts bij hoge uitzondering worden gebouwplattegronden 
aangetroffen, zoals te Echzell-Wannkopf in de Duitse Wetterau met vier opeenvolgende 
huisplaatsen uit de Late MK (  g. 4a). Het gaat om verdiept aangelegde trapeziumvormige 
plattegronden (14m x 6m tot 9m) waarbinnen drie ruimtes met elk een haardplaats (H hn 
1991, 2002). De neolithische datering van een te St. Odiliënberg-Neliske gevonden lang-

Nederzettingen, 
aardwerken, 
vuursteenmijnen en 
andere typen sites

Nederzettingen

Figuur 4  Gebouwplattegronden 
Michelsberg-cultuur. a. Echzell-Wann-
kopf, b. Urmitz, c. Thieusies-Ferme de 
l’Hosté, d. Schorisse-Bosstraat, e. St. 
Odiliënberg-Neliske, f. Mairy-Les Hautes 
Chanvières.
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werpig cluster paalsporen, met een lengte van 24 m en een breedte van 2 m (  g. 4e), is 
omstreden (Hogestijn & Drenth 2000 contra Wansleeben & Verhart 1993; Verhart 2000). 
Hoewel de meeste vondstconcentraties in Nederland als zodanig worden geïnterpreteerd, 
weten we nog weinig over de nederzettingen. Evident is dat men in de regel géén diepge-
fundeerde boerderijen bouwde, zoals in de LBK en R ssen-cultuur en er waarschijnlijk ook 
niet meerdere huizen bij elkaar stonden. De nederzettingen lijken te hebben bestaan uit 
een enkele huisplaats, waar men bleef wonen gedurende de levensduur van de boerderij 
of totdat de grond was uitgeput (Wansleeben & Verhart 1993). Op het erf werden allerlei 
materialen achtergelaten, zoals gebroken potten, restanten van de vuursteenbewerking, 
versleten werktuigen en huishoudelijk afval dat we doorgaans als een dunne vondststrooi-
ing terugvinden. 

Naast deze permanente nederzettingen komen mogelijk ook korter gebruikte nederzettin-
gen of kampementen voor met een geringe hoeveelheid aardewerk en lithisch materiaal. 
Voorbeelden hiervan zijn Gassel (Verhart & Louwe Kooijmans 1989) en Roermond-Breid-
berg, waar enkele vondstconcentraties op korte afstand van elkaar voorkomen (Van Dijk 
2004). Te Breidberg-1 zijn verspreid over een oppervlakte van 3 x 3 m één of twee potten 
en een spitskling aangetroffen en te Roermond-Breidberg-3 twee concentraties van res-
pectievelijk 2,2 x 2,2 m en 4 x 3 m, bestaande uit een beperkte hoeveelheid werktuigen en 
afvalmateriaal van de vuursteenbewerking en scherven van één of twee potten.[16]

De meest aansprekende sites van de MK zijn de zogenaamde aardwerken. Dit zijn ter-
reinen van enkele tot wel honderd hectare, die omgeven worden door grachten, wallen 
en soms palissaden (  g. 5). Ze zijn kenmerkend voor deze periode en worden door ver-
schillende culturen in Noord- en West-Europa aangelegd. De grachten en met name de 
uiteinden bij onderbrekingen, bevatten vaak een grote verscheidenheid aan vondsten. Het 
kan gaan om afval, zoals ook voorkomt op de niet omgrachte nederzettingen, maar soms 
ook om deposities van complete potten of speci  eke resten, bijvoorbeeld runderschedels, 
complete dierskeletten en ook menselijke resten. Het terrein dat wordt omgeven door de 
grachten, wallen en palissaden wordt aangeduid als binnenterrein. Vaak is het binnenter-
rein leeg, maar als er sporen en vondsten voorkomen zijn het doorgaans vondstconcentra-
ties, afvalkuilen en silo s met een rechthoekige of komvormige doorsnede (L ning 1968; 
Biel 1991). In de kuilen worden vergelijkbare vondsten gedaan als in de grachten: afval 
maar ook hele potten, bijlen, menselijk botmateriaal of andere geselecteerde voorwerpen, 
zoals bijvoorbeeld op de Michelsberg, waar een kuil 98 deels doorboorde voetwortelbeen-
tjes van runderen bevatte (L ning 1968; Lichardus 1986; Bertemes 1991; Verheyleweg-
hen 1962). 

Plattegronden van gebouwen zijn op slechts enkele aardwerkterreinen vastgesteld: uit 
het Belgische Thieusies beschrijven Vermeersch & Walter (1980) een cluster paalsporen 
waaruit enkele onregelmatige gebouwstructuren te herleiden zijn (  g. 4c). Binnen het 
aardwerk van Urmitz (Duitsland) is een aantal kleine, rechthoekige gebouwen aangetrof-
fen (  g. 4b), maar het is onzeker of die ook werkelijk neolithisch zijn (Eckert 1992), het-
zelfde geldt voor paalsporen op de Kemmelberg in België (Van Doorselaer  et al. 1974). 
Uitzonderlijk zijn de plattegronden van Mairy-Les Hautes Chanvières in de Franse Arden-
nen, waar 23 rechthoekige huisplattegronden zijn onderzocht, met afmetingen van 60 x 
13 m tot 22 x 9 m (Marolle 1989). Ze zijn tweeschepig en met behulp van tegenover elkaar 
gelegen dwarswanden onderverdeeld in verschillende ruimten (  g. 4f).

De informatie over aardwerken is vooral afkomstig uit de ons omringende landen (L ning 
1968; Andersen 1997). Recentelijk werd te Heerlen-Schelsberg voor het eerst in Nederland 
een aardwerk van de MK onderzocht (Schreurs & Brounen 1998; Schreurs & Brounen in 
prep.).[17] Zoals veel aardwerken is de site gelegen op een hoog punt in het landschap (ca. 
110 m +NAP), begrensd door twee beekdalen. Waarschijnlijk omsloten de twee parallel 
lopende minimaal 4 m brede grachten de kaap aan de oostzijde waardoor een afgesloten  
ruimte ontstond van ca. 9,5 ha (  g. 5b). Dat het aardwerk niet vrij toegankelijk was, blijkt 
uit de doorgang in de buitenste gracht waarachter een palissade met drie diepe (val)kuilen 

Aardwerken

[16] Een derde kleine vondstconcentratie met scherven 
van één of twee potten (Breidberg-2) is op grond van de 
aanwezigheid van een transversaalspits aan de Stein-
groep toegewezen (Van Dijk 2004). Gezien de overeen-
komsten met het aardewerk van Breidberg-1 en 3 en de 
nabijheid van deze sites, is een toewijzing aan de MK 
echter niet uit te sluiten.

[17] In de literatuur wordt een enkele keer verwezen 
naar een mogelijk aardwerk op de Caberg te Maastricht 
(o.a. De Grooth 1991). Voor zover bekend, wijkt de vorm 
van de aangetroffen grachten echter af van die uit de MK 
(Thanos 1994). Een samenhang met de LBK- of de IJzer-
tijd-vondsten ter plaatse lijkt waarschijnlijker. De Caberg 
is ten tijde van de MK wel bewoond geweest, getuige de 
kuilsporen te Maastricht-Klinkers en op het Belvédère-ter-
rein (Vromen & Brounen in prep.).
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Figuur 5  Opgravingsplattegronden 
aardwerken.  a. Bazoches, b. Thieusies-
Ferme de l’Hosté, c. Mayen, d. Unter-
grombach-Michelsberg, e. Bruchsal-Aue, 
f. Heerlen-Schelsberg.

ff
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lag. Voornamelijk op het binnenterrein zijn kuilen gegraven, waaronder cilindrische die 
als opslagruimte gediend zullen hebben. Nadien zijn ze benut voor de depositie van afval 
en vinden we er allerlei materiaal in: scherven en grote delen van potten, afval van de 
vuursteenbewerking, versleten werktuigen, maal- en slijpsteenfragmenten, maar soms 
ook vrijwel complete exemplaren. Lagen met houtskool en klompjes gebrande leem even-
als verkoold graan, kaf en kleine stukjes bot maken ook deel uit van de opvulling. Zover 
ze te determineren zijn, zijn alleen dierenbotten aanwezig en geen menselijke resten. In 
sommige gevallen lijkt in de kuil vuur gebrand te hebben, in andere gevallen is verbrand 
materiaal erin gegooid. Ook de grachten en met name de binnenste gracht waren rijk aan 
vondsten. Het is afval van een breed spectrum aan activiteiten, zoals men in een neder-
zetting gewoonlijk aantreft. De meeste activiteiten lijken zich nabij de binnenste gracht 
te hebben afgespeeld. Of er huizen gestaan hebben op het terrein kan niet met zekerheid 
bevestigd worden. Op het uiterste puntje van de kaap zijn tijdens een proefonderzoek van 
beperkte omvang twee haaks op elkaar staande standgreppels met palen aangetroffen en 
één zware diep gefundeerde paal. Indien het een gebouw betreft, gaat het om een con-
structiewijze vergelijkbaar met de gebouwen te Mairy-Les Hautes Chanvières. 

De interpretatie van deze indrukwekkende monumenten blijft een punt van discussie en 
hangt samen met de tijdgeest en noties van de onderzoekers. Vanaf het einde van de 19e

eeuw lopen de ideeën uiteen van vluchtburcht, veekraal, centrale plaats, marktplaats, 
ritueel en ceremonieel centrum tot versterkte nederzetting. Het idee dat ze zijn opgericht 
door bewoners van nederzettingen in de omgeving en een centrale functie hadden heeft 
de meeste aanhang. Dergelijke arbeidsintensieve werkzaamheden; het openleggen van 
het terrein, het uitgraven van de grachten,[18] opwerpen van de wallen en het bouwen van 
palissaden zijn immers gemakkelijker door een grotere groep uit te voeren dan door een 
individuele gemeenschap. Het is echter moeilijk te bewijzen of de (voornaamste) beteke-
nis gezocht moet worden in de economische sfeer, de politieke (waarbij de sociale verbon-
denheid en het vermijden van con  icten tussen groepen voorop staat; Matuschik 1991), 
in rituele of ceremoniële activiteiten (waarbij men kan denken aan begravingen; Andersen 
1997), een functie als vluchtplaats of combinaties. Met name in de late MK zien we op 
sommige kleinere Duitse aardwerken, zoals Ilsfeld, Ranstadt-Dauernheim en Klingenberg, 
aanwijzingen voor bewoning (Biel 1998). Gezien de hoogteligging kan men denken aan 
versterkte nederzettingen. 

Kortom, allerlei interpretaties zijn mogelijk en het is duidelijk dat er niet één functie 
aan dit fenomeen te koppelen is (Boelicke 1977) en dat niet alle aardwerken op eenzelfde 
wijze gebruikt zijn. Bovendien zijn er functieveranderingen in de loop van de tijd (Bradley 
1998).

Vanaf MK-III werd vuursteen niet alleen verzameld aan het oppervlak of gewonnen in 
ondiepe kuilen (dagbouw),[19] maar zijn ook ondergrondse vuursteenmijnen aangelegd 
(  g. 6). Eén van de bekendste mijngebieden is Rijckholt-St. Geertruid (Rademakers 1998; 
Felder 1998). Andere mijngebieden liggen rond Valkenburg, waar vuursteen uit de Kalk-
steen van Emael is geëxploiteerd vanaf de Late MK (Brounen 1998) en in België: Jan-
drain-Jandrenouilles (Orp-Le-Grand), provincie Luik, en Spiennes, provincie Henegouwen 
(Hubert 1980). 

Te Rijckholt-St. Geertruid is vuursteen uit de Kalksteen van Lanaye gedolven door 
middel van 5-12 m diepe schachten (Felder 1998). Vanuit de schachten, die een door-
snede hadden van ongeveer 1 meter, werden galerijen aangelegd op het niveau van de 
vuursteenlaag die vervolgens ontgraven werd met hakken. Binnen het 8 ha grote mijnge-
bied kan naar schatting maximaal 23.140.000 kg en minimaal 19.580.000 kg vuursteen 
zijn gewonnen gedurende de gehele exploitatieperiode, die waarschijnlijk doorliep tot ná 
de Stein/Vlaardingen-groepen (De Grooth 1991, 1998; Felder & Rademakers 1998). 

In de zogenaamde ateliers  boven het mijnveld zijn vooral 2 à 3 cm brede klingen, 
zware afslagschrabbers en halffabrikaten van bijlen met een ovale doorsnede gemaakt (De 
Grooth 1998). Deze producten zijn over grote afstanden gedistribueerd. In het mijngebied 
zelf, alsook op allerlei vindplaatsen op grote afstand, zijn depots gevonden van klingen die 
voor een deel op elkaar pasten en dus kort na elkaar van dezelfde kernsteen waren afge-
slagen (b.v. Kraaienberg; Louwe Kooijmans & Verhart 1990). De verdere bewerking van de 
klingen en het slijpen van de bijlen diende door de gebruikers zelf gedaan te worden. 

Vuursteenmijnen

[18] Welke werktuigen men gebruikt heeft voor het uit-
graven van de grachten is onbekend. Mogelijkheden zijn 
geweihakken, zoals ook in de vuursteenmijnen gebruikt 
werden, geschachte schouderbladen en ook houten 
gereedschap.

[19] Dit is een inschatting van de start van de mijnbouw 
te Rijckholt-St. Geertruid op grond van 14C-dateringen en 
de huidige informatie uit vroege MK-sites. Het aantal date-
ringen is echter beperkt en de monsters zijn genomen uit 
dicht bijeen gelegen schachten.
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Werktuigen geassocieerd met de winning en verwerking van vuursteen zijn hakken, hak-
messen, kerbschlägel (zie hieronder) en hamers van vuursteen, maar ook van organische kerbschlägel (zie hieronder) en hamers van vuursteen, maar ook van organische  (zie hieronder) en hamers van vuursteen, maar ook van organische kerbschlägel
materialen (Clason 1998). Tijdens de opgravingen door de Werkgroep Prehistorische Vuur-
steenmijnbouw werden in de ondergrondse gangen van de mijnen bij Rijckholt meer dan 
14.000 vuurstenen hakpunten verzameld, ofwel bijna 8 exemplaren per m2. Ze zullen in 
een houten steel gevat zijn geweest (Felder 1998). Daarnaast zijn er waarschijnlijk hakken 
van hout gebruikt. Hertshoornen hakken zijn door Van Giffen, de Paters Dominicanen en 
Waterbolk (1984) vooral bovenin de schachtvullingen en in de hellingen van de Schone 
Grub aangetroffen (Engelen: in Rademakers 1998).

Als gereedschap voor de winning van Valkenburg-vuursteen uit de vaste kalksteen 
lijken daarentegen  naast geweihakken (  g. 7) - vooral kerbschlägel te zijn gebruikt kerbschlägel te zijn gebruikt  te zijn gebruikt kerbschlägel
(Brounen 1998). Dit zijn vuurstenen hakken met aan de lange zijden grote kerven om de 
steel te bevestigen (  g. 8). Daarnaast lijkt in alle mijnen ad hoc gebruik te zijn gemaakt ad hoc gebruik te zijn gemaakt  gebruik te zijn gemaakt ad hoc
van halffabrikaatbijlen en robuuste (bifaciaal) geretoucheerde afslagen en klingen. Deze 
werktuigen kunnen gediend hebben voor het uitprepareren van vuursteenknollen en het 
verwijderen van kalkresten op reeds gedolven knollen (Brounen 1998). 

De mijnbouw en de vuursteenbewerking waren het werk van specialisten, zonder dat dit 
overigens een dagtaak was (De Grooth 1998). Berekeningen wijzen uit dat een gemid-
delde mijn te Rijckholt-St. Geertruid in 35 dagen kon worden geëxploiteerd door een team 
van twee of drie personen. Een ander team bewerkte het vuursteen. Gemiddeld werd er 

Figuur 6  Vuursteenmijn Rijckholt-St. 
Geertruid (foto Werkgroep Prehistorische 
Vuursteenmijnbouw).

Figuur 7  Hertshoornen hakken, Valken-
burg (foto J. Pauptit).
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1,5 mijn per jaar aangelegd waarbij mogelijk meerdere teams gelijktijdig gewerkt hebben. 
De mijnwerkers die waarschijnlijk uit gemeenschappen in de omgeving afkomstig waren 
verbleven tijdelijk bij de mijnen. 

Wanneer we de berekende output van de vuursteenmijnen vergelijken met wat er in 
de nederzettingen werkelijk aan werktuigen uit gemijnde vuursteen is gebruikt en wegge-
gooid, zien we een opmerkelijke discrepantie. Aan de productiekant wordt gerekend met 
een output van rond 25.000 klingen en bijlen per jaar (Felder 1998), in de nederzettin-
gen speelt gemijnde vuursteen slechts een ondergeschikte rol. Dat geldt niet alleen voor 
plaatsen aan het eind van de transportlijn, in Baden-W rttemberg of Niedersachsen (De 
Grooth 1997), maar zoals boven beschreven  zelfs voor sites in de naaste omgeving van 
de mijnen. Zo wordt het moeilijk om de vuursteenmijnbouw in puur economische termen 
te duiden. Misschien is de mijnbouw wel een activiteit geweest die, naast het verkrijgen 
van grondstof, tot doel had de banden tussen de betrokken gemeenschappen te verster-
ken, zoals ook voor de aardwerken geopperd wordt (De Grooth 1998). Het gezamenlijk 
graven van de diepe schachten, het bewerken en verspreiden van de gewonnen (schaarse) 
vuursteen vereiste een goede communicatie. Eventuele con  icten op andere terreinen of 
strijdige belangen, bijvoorbeeld bij het afbakenen van territoria -een bij een agrarische 
bestaanswijze voorstelbare situatie- konden hierdoor gemakkelijker opgelost of voorko-
men worden. 

In Nederland zijn alleen menselijke resten bekend uit de mijnen van Rijckholt-St. Geer-
truid (Rademakers 1998). Een schedel is op grond van dateringen van houtskool uit nabij 
gelegen schachten gedateerd in de MK. De schedel werd aan het einde van een mijngang, 
in een ondiepe uitholling in de vloer gevonden. Op een losse tand na, ontbreken andere 
skeletdelen of bijgiften. De datering van drie andere schedelvondsten te Rijckholt -waar-

Begravingen

Figuur 8  Kerbschlägel uit de vuursteen-
mijn Biebosch-Valkenburg; schaal 1:2 
(foto J. Pauptit).
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van één met tevens resten van een onderkaak en van een rechter dijbeen- is onduidelijk. 
Een vermeend MK-crematiegraf te St. Odiliënberg en het zgn. Robenhausien-graf te Stein 
behoren niet tot deze cultuur, zoals onlangs door Verhart & Wansleeben (1992) is aange-
toond. Wellicht is het ontbreken van andere begravingen te wijten aan de slechte conser-
veringsomstandigheden in de zand- en l ssgronden. Menselijke resten komen namelijk in 
het gehele verspreidingsgebied van de MK voor. Opvallend is dat grafvelden ontbreken. 
De resten worden aangetroffen in nederzettingen, aardwerken, grotten en ook, zoals te 
Rijckholt, in vuursteenmijnen (Nickel 1997; Rademakers 1998; Cauwe et al. 2001). Het 
kan gaan om begravingen van complete skeletten in kuilen, zoals bijvoorbeeld te Rosheim-
Sainte Odile (Frankrijk), waar een vrouw met ingeslagen schedel op een dikke laag hut-
tenleem met maalsteen en enkele kleine scherven is aangetroffen. Of een begraving zoals 
te Handschuhsheim (Duitsland), waar temidden van tientallen stuks aardewerk drie vol-
wassenen, twee kinderen en een baby begraven lagen (Wahl & H hn 1988) (  g. 9). Ver-
moedelijk behoorden ze tot één familie en zijn ze gelijktijdig begraven. Getuige de, naar 
men aanneemt met een bijl, ingeslagen schedels zijn ze een gewelddadige dood gestor-
ven. Maar ook losse botten komen voor. Op de Michelsberg te Untergrombach (Duitsland) 
zijn 172 botten, waaronder losse schedels maar ook volledige skeletten van minimaal 
34 individuen gerecupereerd. Ook komen regelmatig skeletresten voor in de grachten 
van aardwerken. Een voorbeeld hiervan is de Hetzenberg in Neckarsulm-Obereisesheim 
(Duitsland) met grote aantallen complete dieren- en mensenskeletten, tezamen met losse 
botten en potten. Soms zijn in of bij de grachten kuilen gegraven, een aansprekend voor-
beeld hiervan is gevonden in Bruchsal-Aue (Duitsland), waar in een kuil 8 individuen, 
waarvan 6 kinderen, lagen begraven.

In de laatste jaren is ook een reeks begravingen in Zuid-Belgische grotten gepubli-
ceerd (Cauwe et al. 2001). Deze vertonen eveneens een grote diversiteit: er zijn zowel 
individuele graven onder een kleine steenpakking, als collectieve begravingen, b.v. Trou 
de la Heid  (Comblain-au-Pont) en Abri des Autours (Dinant) bekend.

De skeletresten gaan vaak vergezeld van andere materialen. Er zijn voorbeelden van 
hele potten, maalstenen, kettingen van dierentanden en runderhoorns. Soms lijkt het 
echter uitsluitend om afval te gaan, waar de botresten deel van uitmaken.

Al met al weten we nog erg weinig over de wijze van begraven in de MK. Nickel (1997) 
concludeert dat de graven niet gezien moeten worden als reguliere begravingen. Argu-
menten hiervoor zijn dat slechts een zeer gering percentage van de bevolking is verte-
genwoordigd en er regelmatig sporen van geweld voorkomen, evenals begravingen van 
meerdere individuen in één graf. Bovendien is typerend dat de menselijke resten worden 
aangetroffen in secundair gebruikte kuilen, grachten of natuurlijke holen, die soms al 
gedeeltelijk zijn opgevuld. Soortgelijke begravingen zijn ook bekend van andere culturen, 
waar ze als uitzonderingsgevallen geïnterpreteerd worden en voorkomen naast reguliere 
graven. Volgens Nickel hebben we tot nu toe geen beeld van de reguliere begravingen in 
de MK, deze zijn nog onbekend of op zijn minst niet archeologisch herkenbaar. 

Figuur 9  Graf van de Michelsberg-cul-
tuur: Handschusheim (uit Wahl & Höhn 
1988).
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Rituelen en ceremoniën lijken van grote betekenis te zijn geweest in het leven van de leden 
van de Michelsberg-cultuur. Met name aardwerken worden vaak geassocieerd met fees-
ten, begravingen en offergave. Aanleiding voor dergelijke interpretaties zijn de menselijke 
resten, deposities van volledige dierskeletten, selecties van botten en speciale voorwer-
pen in kuilen en grachten, dit in combinatie met het ontbreken van duidelijke nederzet-
tingssporen op de binnenterreinen (Andersen 1997; Thomas 1988; Bradley 1998). Het 
eveneens in de aardwerken aangetroffen afval wordt als overblijfsel van feestmaaltijden 
beschouwd. In dit licht kan men de met grachten en palissaden omgeven aardwerken zien 
als afgesloten ruimtes die men speciaal creëerde voor rituelen en ceremoniën (Andersen 
1997). Ze lagen zodanig dat ze van grote afstand zichtbaar en gemakkelijk te vinden 
waren. Ook de aanleg van de grachten zelf, waarbij afzonderlijke delen door verschillende 
groepen werden uitgegraven, kan opgevat worden als onderdeel van een ritueel (Eckert 
1992). Vergelijkingen met de aanleg van de vuursteenmijnen liggen voor de hand, rituelen 
zullen ook daar ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld hebben (De Grooth 1997). 

Verder kan aan dagelijkse gebruiksvoorwerpen een rituele betekenis toegekend zijn 
door ze op een bepaalde manier af te danken en te deponeren. Het ritueel en de sociale 
betekenis is dan vervat in de handeling, het proces van ritualisering (Bradley 1998). Hier-
bij kan men denken aan de deponering van afval in buiten gebruik geraakte opslagsilo s, 
hetgeen we herhaaldelijk zien. Niet alle rituele en ceremoniële activiteiten hebben der-
halve een materiële neerslag of zijn duidelijk herkenbaar. Er dient bijgevolg rekening mee 
gehouden te worden dat in deze periode van het Neolithicum, in vergelijking tot latere 
perioden, mogelijk een minder scherp onderscheid te maken is tussen heilig en profaan of 
ritueel en huishoudelijk. Nog moeilijker te doorgronden is de achterliggende gedachte.

Vindplaatsen van de MK treffen we, zoals eerder vermeld, aan in diverse landschappen. In 
het l ssgebied vinden we zowel aardwerken als nederzettingen, uit het dekzandgebied en 
het Zuid-Nederlandse rivierengebied zijn vooralsnog alleen nederzettingen bekend. Elders 
komen ook in rivierdalen aardwerken voor zoals langs de Rijn (Urmitz, Duitsland: Boelicke 
1977) en de Maas (Mairy-Les Hautes Chanvières, Frankrijk: Marolle 1989). Er is sprake 
van een gevarieerde locatiekeuze, die in het dekzandgebied sterke overeenkomsten ver-
toont met die van laat-mesolithische jagers-vissers-verzamelaars (Wansleeben 1987). 

Ten tijde van de Michelsberg-bewoning zal de vegetatie op de l ss en het zand grotendeels 
bestaan hebben uit dichte lindebossen en in de lage delen van de rivierdalen uit elzenbossen 
(Kalis 1988; Kalis & Meurers-Balke 1997). Op de hogere delen van de rivierdalen groeide een 
gemengd eikenbos met naast eiken, ook linden, iepen, essen en onder meer struiken van de 
hazelaar (Bakels e.a. 1994: 37). In vergelijking met het voorgaande Vroeg-Neolithicum is 
het landgebruik geheel anders (Kalis & Meurers-Balke 1997). De linde is sterk uitgebreid, 
hetgeen erop wijst dat de bossen niet langer gebruikt werden voor het weiden van vee of 
het verzamelen van loof. Pas in de loop van de MK (MK IV) is in pollendiagrammen uit het 
Duitse Rijnland en Zuid-Limburg te zien dat de bossen opener worden; de linde neemt af 
en berken en hazelaar nemen toe. Dit zijn aanwijzingen dat de bossen weer intensiever 
door mens en dier gebruikt worden (Kalis & Meurers-Balke 1997). 

Evident is dat de MK een agrarische gemeenschap was. Vondsten van graanresten 
(vooral naakte tarwe) in de meeste sites maken duidelijk dat akkerbouw een vast onder-
deel uitmaakte van de voedselvoorziening (zie Bakels deze bundel). Spaarzaam verschij-
nen er in pollenspectra ook akkeronkruiden en granen, hetgeen in het Vroeg-Neolithicum 
nog niet het geval was (Kalis & Meurers-Balke 1997). Of de afname van het gebruik van 
de bossen voor de veeteelt, zoals geconcludeerd wordt op grond van pollenonderzoek, 
samenhangt met een ondergeschikt belang van vee is moeilijk te bewijzen. Temeer daar, 
zoals eerder aangegeven, botmateriaal vaak niet geconserveerd is. Waar bot bewaard 
gebleven is, blijkt gedomesticeerd rund het meest voorkomende dier in combinatie met 
varken en schaap/geit (Arbogast 1989; Beyer 1972; Bertemes 1991; Behrends 1991; 
Steppan 2003). Gedomesticeerde dieren voorzagen op veel vindplaatsen in de vleesbe-
hoefte en leverden bovendien vet, pezen, huiden etc. Concrete aanwijzingen voor het 
houden van vee voor de melkproductie zijn er nauwelijks.[20] Hetzelfde geldt voor de inzet 
van runderen als last- en/of trekdier c.q. ploeglandbouw, waarvan tijdens de MK nog geen 
sprake lijkt te zijn. De jacht op wilde zoogdieren leverde doorgaans een geringe bijdrage 
aan de voedselvoorziening, getuige de botspectra. Er zijn echter uitzonderingen, zoals 

Rituelen en ceremoniën

Landgebruik, 
bestaanswijze en 

nederzettingspatroon

[20] De samenstelling (leeftijdsopbouw, geslacht, aan-
wezigheid ossen) van het rundvee te Mairy wijst op een 
selectie en controle van de kudde, hetgeen in verband 

gebracht wordt met een intensivering van het gebruik van 
runderen (Arbogast 1989).



317De steentijd van Nederland

Oudenaarde-Donk in de Scheldevallei (Parent  et al. 1986/1987) en het Duitse Bruchsal-
Scheelkopf (Steppan 2003). Met name is gejaagd op oeros, wild zwijn, edelhert en spora-
disch ook op ree en paard. 

Tenslotte dient nog de hond vermeld te worden, waarvan frequent complete skelet-
ten of delen ervan worden aangetroffen, soms tezamen met menselijke resten (Arbogast 
1989; Steppan 2003). De hond vervulde een andere rol dan de overige dieren, alhoewel 
snijsporen uitwijzen dat ze zo nu en dan ook gegeten zijn. De inzet van honden voor de 
jacht of als waakdier is speculatief maar niet uit te sluiten, ze struinden in elk geval rond 
op de nederzettingsterreinen en aardwerken.[21]

Of akkerbouw de belangrijkste pijler van de voedselvoorziening vormde, is niet aan 
te geven. Ons beeld over het landgebruik en de bestaanswijze is onvolledig en vooral 
gebaseerd op gegevens uit het l ssgebied. Het is goed mogelijk dat in het zandgebied 
veeteelt en jacht een groter aandeel hadden in de voedselvoorziening dan in het l ssge-
bied. Gezien de gevarieerde locatiekeuze zijn, al naar gelang de regio, accentverschillen 
te verwachten. De bijdrage van jagen en ook verzamelen zal bovendien van periode tot 
periode verschillen en in jaren met bijvoorbeeld een geringe graanopbrengst groter zijn 
dan in overvloedige jaren.[22]

De MK-samenleving in Nederland berustte volgens Wansleeben & Verhart (1993) op 
(onversterkte) nederzettingen, bestaande uit een enkele boerderij. Men bleef op dezelfde 
plek wonen gedurende de levensduur van de boerderij of totdat de grond was uitgeput. 
Vervolgens bouwde men elders een nieuwe boerderij waarna het proces zich herhaalde. 
Voor nederzettingsterreinen waar langdurige bewoning plaatsvond en huizen herbouwd 
werden op ongeveer dezelfde plek zijn geen duidelijke aanwijzingen. We kennen welis-
waar omvangrijke oppervlaktevindplaatsen, maar het probleem is dat er meestal sprake 
is van palimpsests van resten uit verscheidene perioden. Naast de permanent of semi-
permanent bewoonde nederzettingen waren er mogelijk ook tijdelijke kampementen te 
onderscheiden (vgl. Gassel: Verhart & Louwe Kooijmans 1989, Roermond-Breidberg: Van 
Dijk 2004). 

Over de relatie tussen de nederzettingen en de aardwerken kunnen we slechts spe-
culeren. Uitgaande van een gebruik van aardwerken voor feesten, begravingen e.d. zijn 
verspreid over het MK-gebied zulke typen monumenten te verwachten. Met name in Zuid-
Nederland zouden, gezien het grote aantal MK-nederzettingen, verscheidene aardwerken 
aanwezig moeten zijn. Het is ook mogelijk dat we te maken hebben met een fenomeen 
dat beperkt is tot het l ssgebied en de randzone ervan. De bewoners van het zandgebied 
kunnen voor de bouw en festiviteiten periodiek, bijvoorbeeld in bepaalde jaargetijden, 
naar de aardwerken in het l ssgebied getrokken zijn, waar men vervolgens enige tijd 
verbleef. 

Evident is echter dat de aardwerken niet allemaal dezelfde functie hebben gehad en 
dat er in de loop van de tijd veranderingen hebben plaatsgevonden. Met name voor de 
late MK zijn er steeds meer argumenten dat een aantal aardwerken als gewone, weliswaar 
versterkte nederzetting beschouwd kan worden, voorkomend naast onversterkte neder-
zettingen (Biel 1998). In dit licht is de clustering van deze sites in een aantal Duitse regio s 
(o.a. Heilbronn en Bruchsal) ook beter te begrijpen. 

Ten tijde van de MK komen over grote delen van West- en Noord-Europa vergelijkbare 
fenomenen voor. Dit geldt niet alleen voor de aardwerken en de vuursteenmijnbouw, maar 
ook voor mobilia. Dit wijst op interactie tussen groepen en tussen verschillende culturen, 
zoals de MK met de Swifterbant-cultuur, Bischheim en Chasseén. Op verschillende niveaus 
zijn netwerken te onderscheiden. Zo zien we dat aardewerk vooral op een regionaal niveau 
functioneert,[23] terwijl de verspreiding van vuursteen op grote interregionale netwerken 
duidt. Gemijnde Rijckholt-vuursteen treffen we aan tot in Hessen en Niedersachsen in het 
noorden en Baden-W rttemberg in het zuiden, terwijl Frans Romigny-Lhéry-vuursteen 
in Nederland en Duitsland wordt gevonden. En ook de verbouw van dezelfde gewassen 
in Zuid-Duitsland, Zwitserland en ons land veronderstelt contacten over grote afstand. 
Behalve materialen en ideeën zijn mogelijk ook personen uitgewisseld, waarbij men kan 
denken aan huwelijkspartners. 

[21] Onderzoek van coprolieten en vraatsporen op botten 
heeft uitgewezen dat te Bruchsal-Aue en Bruchsal-Scheel-
kopf de honden voornamelijk leefden van slacht- en voed-
selafval (Steppan 2003, 111). 

[22] In de Zuid-Duitse / Zwitserse regio zien we tussen 
4.000/3.900 v. Chr. en 3.700/3.600 v. Chr. een sterke 
toename van de jacht en het verzamelen van voed-

sel (Schlichtherle 1998). Een verklaring hiervoor is dat 
door klimatologische veranderingen in deze perioden, de 
graanopbrengst vermindert en men ter compensatie het 
jagen en verzamelen intensiveert.

[23] Tegen het einde van de MK lijkt sprake van een sterke 
regionalisering alsook een toename van contactvondsten  
aan de zuidelijke en oostelijke periferie van het versprei-
dingsgebied (H hn 2002).

Externe contacten
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Hoe vreedzaam deze groepen en culturen hebben samengeleefd, is moeilijk aan te 
geven. Aanwijzingen voor geweld zien we bij begravingen en verder zijn in enkele aard-
werken sporen van brand zichtbaar. Anderzijds kan het bouwen van aardwerken en ook de 
aanleg van de vuursteenmijnen wijzen op nauwe samenwerking tussen groepen. 

Kenmerkend voor de Stein-groep zijn met name de onversierde, met kwarts verschraalde, 
S-vormige potten, kraaghals  esjes, transversale pijlpunten en zogenaamde denneboom-
pjes. Tezamen met de Vlaardingen-groep in West-Nederland en mogelijk ook de Duitse 
Wartberg-groep, wordt de Stein-groep beschouwd als onderdeel van een cultuurcomplex 
(WSV-complex) tussen de Trechterbeker-cultuur (TRB) in het Noorden en de Seine-Oise-
Marne-cultuur (SOM) in het Zuiden (Louwe Kooijmans 1983; Louwe Kooijmans & Verhart 
1990). 

De genoemde groepen en de SOM vertonen vooral in materieel opzicht grote over-
eenkomsten, hetgeen een afbakening niet eenvoudig maakt. Bovendien hebben we te 
maken met van aard verschillende archeologische resten: in het ene geval zijn we goed 
geïnformeerd over het grafritueel (SOM), in het andere geval over de nederzettingen 
(Vlaardingen-groep). Over de Stein-groep weten we bijzonder weinig, slechts een beperkt 
aantal vindplaatsen is onderzocht. Hun gaafheid is over het algemeen gering en er komen 
bovendien vaak resten uit andere perioden voor die (stratigra  sch) niet te scheiden zijn 
van het Stein-materiaal. De meeste informatie is afkomstig van een handvol opgravingen, 
waaronder die van de grafkelder van Stein. Daarnaast zijn er enkele honderden opper-
vlaktevindplaatsen met voornamelijk lithisch materiaal dat aan deze periode wordt toege-
schreven (zie b.v. Wansleeben 1987). 

In het onderstaande wordt een overzicht gegeven van de stand van het onderzoek 
naar de Stein-groep op dit moment. In vergelijking tot andere culturen staat het onder-
zoek echter nog in de kinderschoenen. Geleidelijk komen er meer gegevens beschikbaar 
uit opgravingen en kan voorzichtig begonnen worden met een duidelijkere de  niëring van 
deze cultuurgroep. De verwachting is dan ook dat het beeld van de Stein-groep in de toe-
komst in grote mate kan wijzigen, c.q. wordt aangevuld. 

Tot nu toe zijn vindplaatsen van de Stein-groep vooral bekend uit Limburg -met een con-
centratie in Midden-Limburg aan weerszijden van de Maas-, het aangrenzende Rijnland, 
Noord-Brabant en het oostelijk rivierengebied. In laatstgenoemde gebieden zijn gelijk-
tijdige vindplaatsen aanwezig die toegewezen worden aan de Vlaardingen-groep (Louwe 
Kooijmans & Verhart 1990; Van den Broeke 2002), hetgeen het probleem van de afbake-
ning van cultuurgebieden  illustreert. 

De Stein-vindplaatsen liggen evenals de MK-vindplaatsen zowel op de l ss (Stein: 
Modderman 1964; Verhart 1981; Hendrix 2001, Geleen-Hof van Limburg: Van Hoof & 
Wijk 2003, in prep.), als op pleistocene zandgronden (Echt-Koningsbosch: Van Haaren & 
Modderman 1973, Eindhoven-Meerhoven: Arts 2000, schriftelijke mededeling Arts, Itter-
voort-Bokkender Veld: Drenth  et al. 2003, Toterfout-Halve Mijl: Van Beek 1977, Hunsel-
Damszand: Brounen, Drenth & Schreurs in prep.) en in rivierdalen (Linden-Kraaienberg: 
Louwe Kooijmans & Verhart 1990, Geistingen-Huizerhof: Heymans & Vermeersch 1983, 
Maastricht-Randwyck: Dijkman 1987; Panhuysen & Dijkman 1987, Maastricht-Hoogen-
weerth: Brounen  et al. 1990). 

De Stein-groep lijkt voor te komen vanaf de eerste helft van het 4e millennium en te ein-
digen in de tweede helft van het 3e millennium (circa 3.450  2.500 v. Chr.). Het aantal 
gedateerde vindplaatsen is echter gering (Lanting & Van der Plicht 1999/2000) en een 
interne chronologie ontbreekt vooralsnog. 

De oorsprong van de Stein-groep alsook de Vlaardingen-groep, wordt gezocht in de 
Swifterbant-cultuur en de Hazendonk 3-groep (Ten Anscher in prep.; Raemaekers 1999). 
Lanting & Van der Plicht (1999/2000) zien de Stein-groep als de opvolger van een lokale, 
door de MK sterk beïnvloede Hazendonk 3-groep in het oostelijk rivierengebied.[24]

Over de verspreiding en datering van de vindplaatsen van de Stein-groep blijven echter 
nog vragen bestaan. Het zwaartepunt, de grootste dichtheid aan vindplaatsen zover nu 
bekend, ligt namelijk in Limburg. In dit gebied zijn eenduidige Hazendonk 3-vindplaatsen 
zeer schaars en zien we in de voorafgaande periode Michelsberg-vindplaatsen die, voor 
zover dateerbaar, niet jonger lijken te zijn dan MK III (5.150-5.000 BP / ca. 3.955-3.870 v. 

DE STEIN-GROEP

Verspreidingsgebied en 
locatiekeuze

Oorsprong, chronologie 
en typologie

[24] Lanting & Van der Plicht (1999/2000) dateren deze 
lokale groep op grond van de aan de MK ontleende aar-
dewerkvormen op zijn vroegst in MK IIIb, ca. 3.925 v. 
Chr. (na 5.100-5.000 BP). Als einddatering wordt ca. 

3.500/3.400 v. Chr. genoemd, maar dit is gebaseerd 
op dateringen van Zuid-Hollandse vindplaatsen van de 
Hazendonk 3-groep.
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Chr.). De vroegste datering voor de Stein-groep, van houtskool uit de grafkelder van Stein, 
komt uit op 4.780 60 BP. Hierbij moet rekening gehouden worden met oud hout -effect; 
crematieresten uit dezelfde kelder hebben een datering van 4.570 60 BP (Lanting & Van 
der Plicht 1999/2000). De overige Stein-vindplaatsen zijn jonger: Ittervoort-Bokkender 
Veld vindplaats 1, 4.303 40 BP (Drenth  et al. 2003), Geleen-Hof van Limburg, 4.140 60 
BP (Van Hoof & Van Wijk in prep.) en Maastricht-Randwyck is gedateerd op 4.180 60 BP 
(Panhuysen & Dijkman 1987). Linden-Kraaienberg is op typologische gronden te plaatsen 
ná 2.800 v. Chr. / circa 4.200 BP (Louwe Kooijmans & Verhart 1990; Lanting & Van der 
Plicht 1999/2000). Er lijkt dus sprake te zijn van een hiaat tussen de jongste MK in Zuid-
Nederland en de Stein-groep. Niettegenstaande de dateringen, het begin van een cultuur 
is immers niet grijpbaar in termen van 14C-dateringen, is het mogelijk dat de Stein-groep 
-evenals de Wartberg-groep (Raetzel-Fabian 2000)- ontsproten is aan de Michelsberg-cul-
tuur, eventueel beïnvloed door de oostelijke variant van de Hazendonk 3-groep. 

Een andere mogelijkheid is dat de Stein-groep een zuidelijker oorsprong heeft en dat 
we in Zuid-Nederland te maken hebben met een uitloper van de Noord-Franse/Belgische 
Seine-Oise-Marne-cultuur. Met name de grafkelder van Stein vertoont sterke overeen-
komsten met de SOM-cultuur en is hierin goed inpasbaar (De Laet 1974; Lanting & Van 
der Plicht 1999/2000). Omdat we van de SOM-cultuur vooral het grafgebruik kennen en 
zeer slecht geïnformeerd zijn over de nederzettingen (zie b.v. Cauwe  et al. 2001), is een 
verdere vergelijking met de Nederlandse sites minder eenvoudig.

Het einde van de Stein-groep wordt geplaatst rond 2.500 v. Chr., wanneer de Enkel-
graf-cultuur (EGK) verschijnt ten zuiden van de grote rivieren (zie Drenth deze bundel). 
Aanwijzingen voor de verbekering  van de Stein-groep in de loop van de tijd, zoals bij de 
Vlaardingen-groep het geval is, zijn beperkt. Als enig voorbeeld van een element van de 
Enkelgraf-cultuur in Stein-context kan een touwversierde bekerscherf in een kuil van de 
Stein-groep te Linden-Kraaienberg genoemd worden (Louwe Kooijmans & Verhart 1990). 
De dateringen van Maastricht-Randwyck en Geleen-Hof van Limburg en het nagenoeg ont-
breken van vroege EGK-vondsten ten zuiden van de grote rivieren wijzen op het doorlopen 
van de Stein-groep tot ca. 2.500 v. Chr. 

Het aardewerk wordt gekenmerkt door hoge en lage drieledige potten met een korte hals 
(S-vormig pro  el), vlakke bodems en een glad, onversierd oppervlak (  g. 10a, c-e). De 
rand is meestal afgerond maar afvlakking komt ook voor. Als verschralingsmiddel zien 
we overwegend vrij grove, gebroken kwarts, al dan niet met een geringe toevoeging van 
potgruis en in mindere mate zand. Meestal is er géén rolopbouw te zien; soms heeft het 
aardewerk op de breuk een gelaagde, bladerige  structuur. Knobbeloren en perforaties 
onder de rand komen af en toe voor. Behalve potten worden sporadisch ook kraaghals  es-
jes aangetroffen (  g. 10b). 

Het aardewerk verschilt echter van vindplaats tot vindplaats (Louwe Kooijmans 1983). 
Te Echt-Koningsbosch, Geistingen-Huizerhof en Toterfout-Halve Mijl vindplaats 1 zien we 
aardewerk met randperforaties en knobbeloren. Lage, sterk gekromde halzen zijn gevon-
den te Toterfout-Halve Mijl vindplaats 2, Linden-Kraaienberg en Ittervoort-Bokkender 
Veld vindplaats 2. Potten met een enigszins holle bodem zien we te Ittervoort-Bokkender 
vindplaats 1 en Eindhoven-Meerhoven (Drenth et al. 2003). In Stein, Vorstenbosch en 
Maastricht-Hoogenweerth komen kraaghals  esjes voor, losse vondsten zijn onder andere 
bekend uit Neer-Bosheide, Kessel-Kesseleik en Wijchen (Kn ll 1981). Te Geleen-Hof van 
Limburg is een zeer dikwandige (ca. 2 cm), met veel kwarts verschraalde pot aangetroffen 
naast een exemplaar met een gemiddelde wanddikte.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat het kwartsverschraalde onversierde aardewerk, 
dat in meer of mindere mate overeenkomsten vertoont met ondermeer Michelsberg- en 
Midden-Bronstijdaardewerk, in gefragmenteerde toestand moeilijk toe te wijzen is aan een 
speci  eke cultuur of periode. 

Met de Stein-groep geassocieerde vuurstenen artefacten zijn transversale spitsen (  g. 
11a,b), gesteelde spitsen met schachtdoorn (zogenaamde denneboompjes), kleine ronde 
schrabbers (  g. 11c-f) en geslepen bijlen (  g. 11l,m). Ruitvormige spitsen worden ook 
in verband gebracht met deze groep, hoewel ze schaars zijn. De transversale spitsen 
hebben overwegend een vlakke basis, een minderheid heeft een spitse basis (zie o.a. 
Verhart 1981). De gesteelde spitsen kunnen zowel een smalle als een brede, veelal spits 
toelopende schachtdoorn hebben, met soms een aanzet tot weerhaken. Bij de bijlen zien 
we zowel spitstoppige, duntoppige (  g. 11l) als dunbladige Flint-Ovalbeile (  g. 11m). De 
dunbladige bijlen, die vanaf deze periode in zwang lijken te raken, lopen mogelijk door tot 

Materiële cultuur

Aardewerk

Lithisch materiaal
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in de Klokbekerperiode (Schut 1991). Daarnaast omvat het werktuigspectrum onder meer 
bladvormige spitsen en niet speci  ek vormgegeven geretoucheerde afslagen, spitsklingen, 
boren, afgeknotte klingen en ausgesplitterte Stücke (  g. 11g,j). Macrolithische artefacten 
komen voor in Stein-context, maar niet op elke vindplaats (De Grooth 1991 versus Verhart 
2000).[25]

Opvallend is, dat op de tot nu toe bekende vindplaatsen de artefactsamenstelling en 
het aantal stuks vuursteen in hoge mate verschilt. Zo zijn te Echt-Koningsbosch (vind-
plaats 27) en Geistingen-Huizerhof grote hoeveelheden lithisch materiaal aangetroffen,[26] 

te Hunsel-Damszand slechts enkele tientallen stuks, terwijl het nagenoeg ontbreekt te 
Linden-Kraaienberg en Geleen-Hof van Limburg. 

In technologisch opzicht is het algemene beeld van de vuursteenbewerking dat van een 
opportunistische afslagindustrie. Dit opportunisme geldt niet voor de productie van bijlen, 
die wellicht als halffabrikaat werden verkregen en door de gebruikers werden geslepen. 
Ze zijn vooral van Rijckholt-type, Valkenburg, Lousberg en lichtgrijs Belgische vuursteen. 
Van de laatstgenoemde vuursteensoort zijn de breedtoppige, gefacetteerde bijlen ook 
bekend onder de naam Vlaardingen- of Buren-bijl (Bakker 1982; Bakker in druk). Vooral 
in deze periode zien we ook bijlen -overwegend kleine, duntoppige Flint-Ovalbeile- van 

[25] Verhart (2000) stelt dat in deze periode geen gebruik 
meer wordt gemaakt van geïmporteerde macrolithische 
artefacten.

[26] Te Echt-Koningsbosch zijn 5.349 stuks verzameld en 
te Geistingen-Huizerhof 3.250 stuks. Het exacte aantal 
aan de Stein-groep toe te wijzen artefacten is echter 
moeilijk aan te geven, omdat beide complexen materiaal 
uit meerdere perioden bevatten.

Figuur 10  Aardewerk van de Stein-
groep. Moergestel: a. hoge S-vormige 
pot (uit Verwers 1984), Stein: b. kraag-
hals esje, c. hoge S-vormige pot; schaal 
1:4 (uit Modderman 1964), Gassel: d. 
hoge S-vormige pot, e. lage S-vormige 
pot; schaal 1:4 (naar Verhart & Louwe 
Kooijmans 1989).uit



321De steentijd van Nederland

Lousberg-vuursteen. Dit is een plaatvormig gesteente met een helderbruine zone direct 
onder de cortex en een grauwgrijze tot violet-kleurige kern, waarvan de winplaats gelegen 
is bij Aken (Modderman 1980; Weiner 1984; Schut 1991). Afgezien van Lousberg- en 
Valkenburg-vuursteen, waarvan men hoofdzakelijk bijlen maakte, is niet duidelijk of er 
een voorkeur bestond voor bepaalde vuursteentypen om speci  eke werktuigen van te 
vervaardigen. In elk geval was lokaal verkrijgbare terrasvuursteen een belangrijke grond-
stofbron en werden bijlen veelvuldig hergebruikt, als klopsteen, maar ook als grondstof 
voor andere werktuigen. 

Van overig gesteente (kwartsiet en zandsteen) werden klopstenen, wrijf-, slijp- en 
maalstenen geproduceerd. Daarnaast komen ook nog hardstenen bijlen voor (Fels-Recht-
eckbeile, Echt-Koningsbosch; Van Haaren & Modderman 1973). 

Dankzij het mee cremeren van bijgiften zijn in de grafkelder van Stein benen spitsen 
(  g. 12) bewaard gebleven (Modderman 1964). De uit ribben gemaakte spitsen hebben 
een aangepunt uiteinde, voorzien van weerhaken. Hoewel deze vondst uniek is voor 
Zuid-Nederland, kan aangenomen worden dat organische materialen veelvuldig gebruikt 
werden in deze periode. Hiervoor kan verwezen worden naar de Vlaardingen-groep, waar 
we onder meer goed geïnformeerd zijn over de beenindustrie en ook de SOM-cultuur, 
met de kenmerkende doorboorde hertshoornen bijlmanchetten. Daarnaast werden been 
en gewei gebruikt voor priemen, beitels, speerpunten, vishaken, lepels en sieraden. Ook 
werden kralen en hangers van dierentanden en schelpen vervaardigd.

Gebruikssporenonderzoek van vuurstenen artefacten, dat ons indirect kan informeren 
over de bewerking van organische materialen, heeft nog niet plaatsgevonden op artefac-
ten van de Stein-groep.[27]

Organisch materiaal

[27] Een aantal schrabbers van Echt-Koningsbosch is 
bestudeerd op de aanwezigheid van schachtingssporen (P. 

Figuur 11  Vuurstenen artefacten van 
de Stein-groep. Stein: a transversaal-
spitsen, l gepolijste bijl; schaal 1:2 (uit 
Modderman 1964), Hunsel-Damszand: 
b. transversaalspits, c.-f. schrabbers, g., 
j. ausgesplitterte Stücke, h. bijlafslag, j. 
kling, k. afslagkern; schaal 1:2 (tekening: 
P. Dijkstra) Koningsbosch m. Flint-Oval-
beile; schaal 1:2 (uit Van Haaren & Mod-
derman 1973).

Folkersma, scriptie Faculteit der Archeologie Leiden).
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Hoe de nederzettingen van de Stein-groep eruit gezien hebben, is vooralsnog gissen. Er 
zijn geen huisplattegronden te noemen, hetgeen samenhangt met de matige gaafheid van 
veel vindplaatsen, met name in het dekzandgebied. Grondsporen kunnen onherkenbaar 
zijn ten gevolge van bodemvorming en andere post-depositionele processen. Op grond 
van gegevens uit het Midden- en Laat-Neolithicum elders in Nederland en NW-Europa, is 
de verwachting dat de gebouwen rechthoekig, tweebeukig en ongeveer 10 m lang zullen 
zijn (Hogestijn & Drenth 2000). Sporen van dergelijke lichte gebouwconstructies kunnen 
dus goed zijn verdwenen. De door Van Giffen (1925, 1953) genoemde hutkom of kuil-
woning met vuurstenen werktuigen en één kenmerkende bodemscherf op het plateau te 
Rijckholt, wordt na nieuw onderzoek in de 60er jaren van de vorige eeuw (Waterbolk 1994) er jaren van de vorige eeuw (Waterbolk 1994)  jaren van de vorige eeuw (Waterbolk 1994) er

geïnterpreteerd als dichtgeworpen mijnschacht. De vondsten wijzen echter wel op neder-
zettingsafval van de Stein-groep.

Ondanks het ontbreken van gebouwen kunnen we op grond van de aangetroffen resten 
enkele verschillende typen vindplaatsen onderscheiden. Op de eerste plaats zien we 
vondststrooiïngen van aardewerk en (vuur)steen -zowel werktuigen als afval- zonder 
bijbehorende grondsporen (Koningsbosch: Van Haaren & Modderman 1973, Toterfout 1 
en 2: Van Beek 1977, Eindhoven-Meerhoven: Arts 2000, schriftelijke mededeling Arts, 
Hunsel-Damszand). Opvallend is dat er vaak verscheidene vondstconcentraties op korte 
afstand van elkaar liggen. Dit kunnen gelijktijdige, maar ook elkaar in tijd opvolgende 
nederzettingen zijn. Het is ook mogelijk dat de kleinere vondstconcentraties met geringe 
vondstaantallen, zoals Hunsel-Damszand, het restant zijn van kortstondige activiteiten. 
Hierbij kan men denken aan plaatsen waar men verbleef tijdens het weiden van vee, het 
bewerken van akkers of om te jagen en verzamelen. Ingravingen zijn niet per sé noodza-
kelijk op dergelijke locaties of waren beperkt tot zeer lichte constructies, zoals schuurtjes 
of tenten.

Te Maastricht-Hoogenweerth zijn onder een dik pakket jonge rivierafzettingen vuursteen-
concentraties en onder meer twee kuilen ontdekt (Brounen  et al. 1990). De kuilen bevat-
ten Stein-aardewerk, waaronder een fragment van een kraaghals  esje en botmateriaal 
met snijsporen. Eén van de twee vuursteenconcentraties was vermoedelijk een werk-
plaats , waar enkele halffabrikaat bijlen zijn vervaardigd. Hoewel niet gedateerd, wordt de 
gelijktijdigheid met de Stein-kuilen niet uitgesloten. Of we hier met een nederzetting te 
maken hebben, is onduidelijk. Dit geldt eveneens voor een andere vindplaats in het rivier-
dal, namelijk Maastricht-Randwyck, gelegen op het Terras van Geistingen (Panhuysen & 
Dijkman 1987). Er is één afvalkuil met aardewerk, kwarts en een klopsteen aangetrof-
fen.

Bij recent onderzoek te Geleen-Hof van Limburg (Van Hoof & Van Wijk in prep.) is, behalve 
enkele paalsporen, een grote kuil met diameter van 4 á 5 m met daarbinnen een kleinere 
kuil van ca. 2,5 x 3,5 m aan het licht gekomen (mondelinge mededeling L. van Hoof). De 
binnenste kuil is afgerond rechthoekig en heeft een vlakke, iets hellende bodem waarop 
een brok steen, houtskool en aardewerkscherven lagen. De kuilvloer is als het ware gepla-
veid, met in het centrale deel de meest gefragmenteerde scherven. De scherven lijken te 
behoren tot twee potten die in gebroken toestand in de kuil beland zijn. Verspreid over 
het terrein werden verder slechts enkele Stein-scherven en vuurstenen artefacten aan-
getroffen die mogelijk tot dezelfde periode behoren. Voorts werd een zes-palige structuur 
ontdekt waarvan de datering nog niet vast staat. 

Een grote kuil is ook aangetroffen op de vindplaats Linden-Kraaienberg 2 (Louwe 
Kooijmans & Verhart 1990). Deze bevatte echter min of meer complete potten. De kuil is 
afgerond rechthoekig en oorspronkelijk circa 1,50 x 2,5 m groot en 0,70 à 1,00 m diep 
geweest. Erin of op de rand zijn enkele potten achtergelaten. De kuil is niet dichtgewor-
pen, maar op natuurlijke wijze opgevuld (Louwe Kooijmans & Verhart 1990). Hoewel op 
het terrein nog enkele gelijksoortige scherven zijn aangetroffen, zien beide auteurs de 
vindplaats niet als een normale nederzetting. Als argumenten voeren zij aan: de afwij-
kende vorm van de kuil, de aanwezigheid van complete potten in de primaire vulling, 
het ontbreken van vuursteen en de geringe hoeveelheid vondsten buiten de grote pot-
fragmenten. De kuil wordt geïnterpreteerd als rituele kuil, waar men aardewerk in heeft 
geplaatst zonder er nadien aanwijsbare aandacht aan te besteden. Een verband met het 
dodenbestel is mogelijk, maar kan niet geveri  eerd worden door het ontbreken van arche-
ologische aanwijzingen.

‘Grote kuilen’

Nederzettingen, graven 
en andere typen sites

Nederzettingen

‘Vondstconcentraties’

‘Afvalkuilen’
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Vervolgens zijn vondsten van geïsoleerd liggende, vaak complete potten op te merken. 
Het betreft ingegraven potten of scherven, voor zover bekend zonder verdere vondsten 
of herkenbare grondsporen.[28] Voorbeelden hiervan kennen we uit Moergestel (Verwers 
1988) (  g. 10a), Berghem-Waatselaar (Verwers & Beex 1978), Ittervoort-Bokkender Veld 
vindplaats 1 (Drenth  et al. 2003) en Eindhoven-Meerhoven (schriftelijke mededeling N. 
Arts). Over de interpretatie van dit fenomeen tasten we in het duister. De potten zouden 
als voorraadvat gediend kunnen hebben, hoewel men deze eerder zou verwachten bij 
nederzettingen of in grotere aantallen bij elkaar. Een tweede optie is dat ze samenhan-
gen met niet-herkenbare (inhumatie)begravingen. Men zou ze ook als weggeworpen afval 
kunnen beschouwen, met name de incomplete exemplaren. De vraag is dan waarom en 
in welke context men ze heeft ingraven. Voorts kan nog gedacht worden aan een rituele 
betekenis van de potten. Maar ook deze optie is bij ontstentenis van nadere gegevens niet 
te bewijzen.

Een zekere begraafplaats is de grafkelder van Stein (Modderman 1964). De langwerpige 
ingegraven kelder van 5,5 bij 1,75 m heeft een vloer van kleine en grote maaskeien 
waarop een laagje grijze aarde is aangebracht (  g. 13). Vier paalsporen zijn in verband te 
brengen met een houten dakondersteuning. Af te leiden uit drempels van grotere stenen 
was het graf onderverdeeld in drie ruimtes, een indeling die ook bekend is van de allées 
couvertes in het Parijse Bekken en de westfälisch-hessische Steinkisten (Modderman 
1964). In twee van deze ruimtes lag een hoopje crematieresten. Het zijn resten van ten 
minste vijf volwassenen en een kind, gezien de hoeveelheid crematieresten gaat het niet 
om veel meer individuen (Hendrix 2001). Het is evenwel niet uit te sluiten dat er ook lijk-
begravingen waren die door de ontkalking van de l ss zijn vergaan. Tussen de menselijke 
beenderen werden ook dierlijke resten, o.a. een wervel van een grote vis (Hendrix 2001), 
104 vuurstenen transversale spitsen of fragmenten ervan (Verhart 1981) (  g. 11a), 11 
benen spitsen (  g. 12) en een kraal van onbekend materiaal aangetroffen. Deze vondsten 
lijken te zijn mee gecremeerd. Overige bijgiften bestonden uit een kraaghals  esje (  g. 
10b) en mogelijk een, in de machinaal verwijderde grond ontdekte, vuurstenen bijl (  g. 
11l). Scherven van een grote S-vormige pot (  g. 10c) lagen in het voorportaal. 

Hoewel andere, eenduidige graven van de Stein-groep ontbreken, zijn begravingen uit 
deze periode algemeen bekend. Het gaat overwegend om collectieve inhumatiegraven. 
Al eerder genoemd zijn de westfälisch-hessische Steinkisten en allées couvertes uit het 
Parijse Bekken en België (Huysecom 1982; Jadin  et al. 1998). Behalve in deze megalithi-
sche graven treffen we in grotten collectieve begravingen aan (Cauwe 1997). Bij beide valt 
de grote variatie in bijzettingen op. Niet alleen het aantal en de wijze van bijzetten (in rijen 
gestrekt op de rug, opgetrokken benen, gehurkt etc.) vertonen variatie, maar ook zien 
we primaire deposities naast secundaire begravingen en bijvoorbeeld het sorteren van 

‘Losse potten’

Begravingen

[28] In een aantal gevallen betreft het toevalsvondsten 
waarbij in de omgeving geen verder onderzoek verricht is. 
Te Ittervoort-Bokkender Veld is rond de kuil met oudtijds 
gebroken scherven van één incomplete pot en enig houts-

kool (kuil 12, vindplaats 1), een gebied van minimaal 20 
x 50 m intensief onderzocht (mondelinge mededeling H. 
Heijmans).

Figuur 12Figuur 12  Benen spitsen Stein; schaal   Benen spitsen Stein; schaal 
1:2 (naar Modderman 1964).1:2 (naar Modderman 1964).1:2 (naar Modderman 1964).
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beenderen (Cauwe  et al. 2001). De graven werden regelmatig bezocht, waarbij eerdere 
bijzettingen opgeruimd of herplaatst konden worden. Dit lijkt ook het geval in Stein, waar 
de beenderen van verschillende personen op twee hopen zijn geveegd. 

Tot de te onderscheiden sitetypen behoren ook vuursteenmijnen. De mijnen in Valkenburg 
(Brounen 1998) en op de Lousberg (Weiner 1989) werden geëxploiteerd door de Stein-
groep. Ook het gebruik van de mijnen van Rijckholt loopt door (De Grooth 1991). 

Tot slot kunnen bijlen nog als aparte vondstgroep vermeld worden. In Limburg en Noord-
Brabant komen veelvuldig geïsoleerd liggende en -in mindere mate- depots van enkele 
bijlen voor, zonder verder nederzettingsmateriaal. Het betreft veelal complete, gepolijste 
bijlen, maar soms ook halffabrikaten van bijlen (Brounen 1999). Dergelijke vondsten, die 
vaak niet nader te dateren zijn dan midden-/laat-neolithisch, worden zowel op de hoge 
dekzandgronden als in de beekdalen gedaan. Met name de losse bijlen kunnen wijzen op 
neolithische ontginningen. Een andere interpretatie is dat dergelijke vondsten, met name 
die uit beekdalen, depots zijn die in verband gebracht zouden kunnen worden met ritueel 
of religie.

Behalve de bijlen, de grote kuil te Linden en de geïsoleerde potten waarvoor verklaringen 
in de rituele hoek gezocht worden, zijn aanwijzingen voor rituelen en ceremoniën in deze 
periode vooral gekoppeld aan begravingen. Het grafgebruik in deze periode kenmerkt zich 
door collectieve graven en een grote variatie aan bijzettingen, waarvan het herplaatsen 
van eerdere bijzettingen onderdeel vormt. Wellicht was het omringende landschap ook 
ingericht met het oog op riten en ceremoniën rondom begravingen. Zo zijn van de SOM-
cultuur in België voorbeelden bekend van megalithische graven tezamen met menhirs 
(bijv. Wéris; Toussaint  et al. 1999) en zien we bij de Wartberg-groep in Duitsland spora-
disch voorkomende aardwerken, nabij megalithische graven (Andersen 1997). De mega-
lithische graven maakten deel uit van een ritueel landschap  dat voor eenieder duidelijk 
herkenbaar was. 

Ten slotte is er nog een opmerkelijk gebruik bekend uit België en Luxemburg, namelijk 
het toepassen van trepanaties. Dit is het uit de schedel snijden van ronde schijven. Soms 
gebeurde dit tijdens het leven, in andere gevallen bij overleden personen om wellicht boze 
geesten uit te drijven (De Laet 1974). De uitgesneden schijfjes been werden doorboord en 
kunnen als amulet zijn gedragen. 

Vuursteenmijnen

Bijlen

Rituelen en ceremoniën

Figuur 13  Grafkelder Stein (uit Modder-
man 1964).



325De steentijd van Nederland

Hoewel inzicht in het nederzettingspatroon vooralsnog ontbreekt, valt de brede variatie 
in locatiekeuze en diversiteit aan overblijfselen op. Behalve op verschillende site-typen, 
zoals graven en nederzettingen met langere en kortere gebruiksduur, kan dit wijzen op 
een gevarieerde voedselvoorziening. In dit licht is ook de grote dichtheid aan vindplaatsen 
in Midden-Limburg te verklaren. Het door beekdalen doorsneden landschap bood namelijk 
een geschikte omgeving voor zowel akkerbouw als veeteelt, alsook voor jagen, verza-
melen en vissen. Over de voedselvoorziening weten we zo goed als niets, enerzijds ten 
gevolge van slechte conserveringsomstandigheden, anderzijds door het geringe aantal 
opgravingen in Zuid-Nederland. Recent pollenanalytisch onderzoek in het Rijnland heeft 
aannemelijk gemaakt dat de akkers van de Stein-groep, die daar tot het Jungneolithikum 
II of het Spätneolithikum gerekend wordt, uit grotere aaneengesloten arealen bestonden 
dan voorheen gebruikelijk was (Kalis & Meurers-Balke 1997). Deze verandering kan met 
de introductie van het eergetouw in verband worden gebracht; de verwachting is dat 
dit werktuig ten tijde van de Stein-groep algemeen gebruikt werd (zie Drenth & Lanting 
1997). Bovendien zouden in deze periode op grote schaal kuddes vee in het bos zijn 
geweid, met als gevolg een sterke afname van linden en iepen en een toename van haze-
laars en eiken (Kalis & Meurers-Balke 1997). Voorts zijn er aanwijzingen voor het weiden 
van vee in de beekdalen. 

Hoewel zeker is dat men in deze periode landbouw bedreef, kunnen jagen en verzame-
len nog steeds deel uitgemaakt hebben van de bestaanswijze. Spitsen komen in vrij grote 
aantallen voor, met name transversale spitsen die in beboste omgevingen effectief waren. 
Door de brede snede veroorzaken ze namelijk bloedende wonden, waardoor aangeschoten 
wild gemakkelijk op te sporen is (Clark 1959). Vogels en klein wild worden veelal gejaagd 
met stompe spitsen, vaak met een houten punt waarbij de prooi wordt verdoofd in plaats van 
gepenetreerd (Odell 1977). Hier zijn geen resten van aangetroffen, maar mogelijk hebben 
de benen spitsen hiervoor gediend. 

Ten tijde van de Stein-groep zien we een cultureel patroon dat zich uitstrekt over Noord-
Frankrijk, België, Zuid-Nederland en Noordwest-Duitsland (Modderman 1964; Louwe Kooij-
mans 1983). Dit uit zich onder andere in de begravingswijze, maar ook in de materiële 
cultuur, zoals aardewerkvormen, lithische artefacten en beenindustrie. Op grond hiervan 
kunnen intensieve contacten tussen de verschillende groepen en culturen verondersteld 
worden. Vooral de verspreiding van gemijnde producten met elk hun eigen uitwisselings-
netwerk is goed traceerbaar. Zo zien we de breedtoppige, gefacetteerde bijlen van licht-
grijs Belgische vuursteen als halffabrikaten verspreid in een strook van de Haspengouw tot 
het gebied van Spiennes. Eindproducten zijn vooral noordwaarts geëxporteerd en komen 
voor in heel België en Nederland tot ver in het TRB-gebied (Louwe Kooijmans 1983). Bijlen 
van Lousberg-vuursteen daarentegen zijn vanuit de vuursteen-winplaats bij Aken met 
name richting Keulen, Rheinland-Westfalen en Zuid-Nederland gegaan (  g. 14), waarbij 
het Maasdal een belangrijke route vormde (Modderman 1980; Gronenborn 1992). De pro-
ducten van de Nederlandse mijnen (bijlen, klingen) werden nog steeds over lange afstan-
den geruild, vooral in noordoostelijke richting, naar de Wartberg-groep (Willms 1982; De 
Grooth 1991; Raetzel-Fabian 2000). 

Het Midden-Neolithicum is een fascinerende periode. Voor het eerst zien we in heel Zuid-
Nederland de weerslag van een agrarische bevolking en is deze niet langer beperkt tot 
de l ssgronden, zoals in het Vroeg-Neolithicum het geval was. Het jagen en verzame-
len wordt nog wel lange tijd uitgeoefend, zelfs tot op de dag van vandaag, maar vormt 
niet meer de belangrijkste bestaansbasis. Deze verandering heeft ook consequenties voor 
andere aspecten van het bestaan en de omgang tussen groepen. De mobiliteit neemt 
af en mensen worden meer plaatsvast. De verbouw van (plantaardig) voedsel vergt 
immers een  inke arbeidsinvestering: het ontginnen en aanleggen van akkers, maar ook 
het onderhoud ervan en de bescherming van het gewas (bijvoorbeeld tegen dieren en 
andere groepen) tot aan de oogst. Ondanks dat men langer op één plaats blijft wonen, 
sedentair wordt, is het opvallend dat we vrijwel geen resten van huizen of boerderijen 
terugvinden. Men heeft de eerste landbouwers, (die van de LBK en R ssen-cultuur) ken-
nelijk niet nagevolgd in de bouw van forse boerderijen. Daarentegen zien we in de MK 
wel enorme aardwerken. Aangenomen wordt dat deze een soort centrale plaats vormden 
voor verspreid wonende groepen. Door de gezamenlijke aanleg van de aardwerken en het 
organiseren van feesten en ceremonieën, waarbij men kan denken aan bruiloften, jaar-
feesten e.d., hadden de bewoners van verschillende nederzettingen een samenbindend 
element. Formele begraafplaatsen ontbreken tot dusver bij de MK, maar de rituelen rond 

Landschappelijke 
ligging, 
nederzettingspatronen 
en landgebruik

Externe contacten

CONCLUDEREND: HET 
MIDDEN-NEOLITHICUM 
VAN ZUID-NEDERLAND



326 ARCHEOLOGIE NO. 11/12, 2005

dood en begraving vonden mogelijk ook plaats op de aardwerkterreinen. Ten tijde van de 
Stein-groep verlaat men deze (een uitzondering vormt de Wartberg-groep in Duitsland) en 
lijken de gemeenschappelijke activiteiten zich af te spelen rond megalithische graven en 
verschijnen wellicht kleinschaligere, meer verspreide locaties voor rituele en ceremoniële 
activiteiten (bijvoorbeeld rond kuilen). Dat monumenten zoals aardwerken en megalieten 
juist verschijnen bij vroege landbouwsamenlevingen is geen toeval. Door de verbouw 
van gewassen en veeteelt werd de claim op grond groter en werden territoria duidelijker 
afgebakend, waardoor spanningen tussen groepen konden toenemen. Getuige de sporen 
van geweld, zoals waargenomen op skeletten, ging het er niet altijd vreedzaam aan toe. 
Gemeenschappelijke doelen, zoals de bouw van aardwerken en collectieve graven, deden, 
naar wordt aangenomen, de onderlinge verbondenheid toenemen en spanningen vermin-
deren. Dit kan ook gelden voor de vuursteenmijnbouw, een ander kenmerkend verschijn-
sel voor het Midden-Neolithicum. 

De vele externe contacten, die tot uitdrukking komen in de verspreiding van ideeën en 
goederen over grote delen van Europa, zijn opvallend. Zo zien we op hetzelfde moment 
op meerdere plaatsen de vuursteenmijnbouw tot ontwikkeling komen, de aardwerken en 
later megalieten, en ook de verbouw van dezelfde gewassen in verschillende gebieden. De 
verspreiding van goederen is het duidelijkst zichtbaar bij vuurstenen artefacten, met name 
halffabrikaten en eindproducten die tot op grote afstand van de winplaatsen worden aan-
getroffen. De culturele identiteit lijkt men vooral te ontlenen aan het aardewerk, ondanks 
het nagenoeg ontbreken van versiering. Zowel ten tijde van de MK alsook bij de Stein-
groep kan het aardewerk van regio tot regio enigszins verschillen, terwijl andere cultuur-
elementen overeenkomen. De variatie in de voedselvoorziening binnen een periode lijkt, 
zover bekend, vooral bepaald te worden door speci  eke natuurlijke omstandigheden. We 
zien in het Midden-Neolithicum de bewoning en het gebruik van diverse landschappen, 
waaruit afgeleid kan worden dat de bestaanswijze succesvol was aangepast aan uiteenlo-
pende omstandigheden.

Figuur 14  Verspreidingskaart bijlen 
Lousberg-vuursteen (uit Gronenborn 
1992).
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Afhankelijk van het analyseniveau springen de overeenkomsten of verschillen tussen 
groepen en culturen meer in het oog. Er zijn op verschillende niveaus netwerken te onder-
scheiden met elk hun eigen kenmerken. Evident is dat zowel ten tijde van de MK als bij de 
Stein-groep sprake was van een grote openheid naar buiten toe, waardoor cultuurelemen-
ten en wellicht ook mensen over grote delen van Europa verspreid raakten. 

Ogenschijnlijk kunnen we van allerlei aspecten van midden-neolithische samenlevingen 
een beeld schetsen. Het beeld is evenwel grotendeels gebaseerd op gegevens uit de ons 
omringende gebieden. De informatie afkomstig uit het Zuid-Nederlandse grondgebied zelf 
is beperkt. Dit hangt enerzijds samen met de aard van de archeologische resten; de gaaf-
heid van veel vindplaatsen is gering en er komen bovendien vaak resten uit verscheidene 
perioden voor die (stratigra  sch) niet van elkaar te scheiden zijn. Anderzijds kan gewezen 
worden op de aard en intensiteit van het verrichte onderzoek. Door vele inventarisaties 
beschikken we over een goed beeld van oppervlaktevindplaatsen. Opgravingen hebben 
daarentegen slechts mondjesmaat plaatsgevonden. Met andere woorden; de kennis in de 
breedte is aanwezig, maar die in de diepte ontbreekt. We kunnen zelfs spreken van een 
kennislacune. 

Zuid-Nederland is cruciaal door zijn ligging op de grens van twee gebieden met een 
eigen ontwikkeling. Aan de ene kant hebben we het l ssgebied met respectievelijk de 
opeenvolging LBK, R ssen, MK, Stein-groep en aan de andere kant West-Nederland, met 
de ontwikkeling van Swifterbant-cultuur, Hazendonk-groep en Vlaardingen-groep. De 
vraag is binnen welke gemeenschappelijke netwerken de bewoners van West- en Midden-
Nederland en het Zuid-Nederlandse zand- en het l ssgebied functioneerden. Wat is de 
relatie tussen de makers en gebruikers van een materiële cultuur die wij de  niëren als 
Hazendonk-groep en de MK en tussen de Stein- en Vlaardingen-groep? Wat is de beteke-
nis van archeologisch gede  nieerde culturen / groepen? Zijn het inderdaad min of meer 
zelfstandige culturele eenheden of functioneerden ze binnen dezelfde sociale systemen? 
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HET LAAT-NEOLITHICUM IN NEDERLAND

Erik Drenth

INLEIDING In deze bijdrage wordt een algemene kenschets gegeven van de Enkelgraf-cultuur (EGK) 
en de Klokbeker-cultuur in Nederland (KBC). De eerste naam is door A.E. Lanting (1978, 
210: noot 18; Lanting 1982, 130: noot 5) ingevoerd om de duidelijke verwantschap met 
de Deense Enkeltgravskultur en de Noordduitse Enkeltgravskultur en de Noordduitse  en de Noordduitse Enkeltgravskultur Einzelgrabkultur aan te geven. De naam Einzelgrabkultur aan te geven. De naam  aan te geven. De naam Einzelgrabkultur
refereert aan het destijds algemene, bovenregionale gebruik om per graf één dode bij te 
zetten, in tegenstelling tot de veronderstelde collectieve begravingen in de grafkamers 
van hunebedden van de Westgroep van de Trechterbeker-cultuur (TRB). Voordien heette 
de EGK Standvoetbeker-cultuur, naar de kenmerkende beker met uitgeknepen standvoet, 
een benaming die door Glasbergen (zie Van der Waals 1955, 62-63) is voorgesteld. 

De EGK in Nederland en NW-Duitsland is de noordwestelijke tak van de zogeheten 
Strijdhamer-culturen of Touwbeker-culturen (Schnurkeramik), die in grote delen van 
Europa voorkomen (  g. 1). Zij zijn zo genoemd naar respectievelijk de frequent voorko-
mende stenen strijdhamers of  neutraler  hamerbijlen en de met touw versierde beker-
vormige potten. 

De KBC ontleent haar naam aan de klokbeker, een aardewerken pot die op de kop 
staande lijkt op een klepelklok. De Klokbeker-cultuur is verspreid over grote delen van 
Europa (  g. 2). Omdat het eigenlijk gaat om een verzameling (archeologische) culturen 
met een aantal gezamenlijke kenmerken (o.a. klokbekers) wordt ook wel gesproken van 
het Klokbeker-fenomeen. 

De ideeën over de opkomst van beide archeologische culturen zijn in de loop der tijd 
aanzienlijk veranderd. Tot ca. 30 jaar geleden was de heersende gedachte dat de Strijd-
hamer-culturen zich via migratie over grote delen van Europa hadden verspreid en dat 
de EGK zich zo in Nederland had gevestigd. Het zouden de Indo-Germanen of Indo-Euro-
peanen zijn, die via hun uitzwerming de Indo-Europese talen hadden verspreid. Als her-
komstgebied van deze vermeende ethnische groep werd frequent Oost-Europa genoemd, 
bijvoorbeeld de Oekraïne (De Laet & Glasbergen 1959, 85-86; zie ook  guur 1 in dit arti-
kel). Het algemene idee was dat de Indo-Europeanen krijgszuchtige nomadische herders 
waren. Dit beeld werd in belangrijke mate bepaald door de gelijkschakeling van cultuur 

Figuur 1  Algemene verspreidingskaart 
van de verschillende Strijdhamer- of 
Touwbeker-culturen en nauw verwante 
archeologische culturen (voorkomens 
door middel van stippels aangegeven). 
Het omcirkelde gebied geeft het veron-
derstelde oorsprongsgebied aan, van 
waaruit men naar andere gebieden zou 
zijn getrokken; de pijlen stellen migratie-
routes voor (naar Buchvaldek 1980).
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aan volk of stam. Omdat juist de onderlinge verwantschap het grootst is in de oudste fase 
van de diverse Strijdhamer-culturen, ontstond het idee van een pan-Europese fase (ook 
wel A-horizont genoemd) waarin de migratie zou hebben plaatsgevonden. Daarna zou in 
de nieuwe thuisgebieden een lokale ontwikkeling hebben plaatsgevonden en bijgevolg een 
culturele verwijdering. 

De ruime verspreiding van het Klokbeker-fenomeen in Europa is lange tijd met een 
vergelijkbare migratiehypothese verklaard. In de vroegste fase, gesymboliseerd door de 
maritieme klokbeker, zouden dragers van deze cultuur vanuit het Iberische schiereiland 
noord- en oostwaarts Europa binnen zijn getrokken. In de diverse vestigingscentra ont-
stonden vervolgens regionale groepen. Een hypothese luidt dat de dragers van de Klokbe-
ker-cultuur wellicht als zouthandelaren door Europa trokken, vooral langs de kustgebieden 
(De Laet & Glasbergen 1959, 107). Een andere theorie is dat de Klokbeker-cultuur de 
neerslag was van een volk dat op zoek was naar koper en/of zijn diensten als kopersmid 
aanbod aan zijn gastheren. 

Terwijl voorheen de TRB en EGK in de regel beschouwd werden als twee aparte volke-
ren, meent Van der Waals (1984, 1986) dat het om één en dezelfde, autochtone bevol-
king gaat, die in een korte periode een nieuwe materiële cultuur en culturele gebruiken 
aan- of overnam. Met andere woorden, er zou weliswaar sprake zijn van continuïteit van 
bevolking, maar tevens van een culturele breuk. Omdat deze zich voor het archeologische 
oog zo snel, als het ware in revolutionair tempo, voltrokken heeft, spreekt Van der Waals 
(1986, 156) van optische discontinuïteit . In navolging van de opvattingen van Van der 
Waals heeft Fokkens (1986, 6-7) erop gewezen dat verscheidene van de veronderstelde 
verschillen tussen de Westgroep van de TRB en de EGK -o.a. op het gebied van landge-
bruik- niet aangetoond zijn. Hij ziet bovendien de stenen hamerbijlen van de EGK niet 
als cultureel novum, maar als een voortzetting van een diepgewortelde hamerbijltradi-
tie, waartoe ook de TRB-hamerbijlen behoren. Er zijn andere overeenkomsten die even-
eens aangeven dat de culturele breuk tussen beide archeologische culturen waarschijnlijk 
minder abrupt was dan deze op het eerste gezicht lijkt. Zo heeft het EGK-gebruik om over 
graven een heuvel op te werpen voorgangers binnen de TRB in de dekheuvels van mega-
lietgraven en de lage heuvels over steenkisten. Verder werden reeds bij de TRB, getuige 
een vondst te Heek, Kreis Borken, Duitsland (Finke 1983), doden bijgezet in hurkhouding 
liggend op een zijde, een dodenhouding die kenmerkend is voor de EGK. Daarnaast zijn uit 

Figuur 2  Algemene verspreiding van 
klokbekers. De exemplaren in Noord-
Afrika zijn waarschijnlijk (voornamelijk) 
importen (naar Harrison 1980).
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beide culturen vlakgraven bekend (vgl. Fokkens 1986, 7), terwijl megalieten ook tijdens 
de EGK waarschijnlijk als begraafplaatsen zijn gebruikt (zie onder). Ten slotte kenden 
beide archeologische culturen waarschijnlijk een bouwtraditie van tweeschepige huizen 
(Drenth & Hogestijn 2000, 2000/2001). 

Te oordelen naar 14C-dateringen was er een korte overlap (hoogstens 50 jaar?) tussen 
TRB en EGK (Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 32). Vondsten met zowel TRB- als 
EGK-artefacten zijn nauwelijks bekend. De enige vondst die in dit verband telkens wordt 
genoemd, is een crematiegraf te Emmen-Angelslo met zowel aardewerk van de late TRB 
als een scherf van een EGK-beker van het type 1a (Bakker & Van der Waals 1973, 24-25). 
Volgens Lanting & Van der Plicht (1999/200, 32 en 66) moet de laatste scherf echter als 
intrusief en daarmee jonger worden beschouwd. Het aardewerkfragment is i.t.t. het TRB-
aardewerk onverbrand. 

De reden van de overgang van TRB naar EGK is niet duidelijk. In elk geval is de door 
Fokkens (1986, 1998, 102-103; vgl. Van der Waals 1984, 6) geopperde directe samen-
hang met de introductie of het grootschalig gebruik van het eergetouw, een primitieve 
ploeg, onwaarschijnlijk. Er zijn voldoende aanwijzingen dat ploegakkerbouw  én wiel-
transport reeds ten tijde van de TRB in grote delen van Europa algemeen waren (Drenth 
& Lanting 1997). Vanwege het ontbreken van een bevredigend antwoord op de waarom-
vraag en gezien de (zeker op het eerste gezicht) verschillen met de TRB zijn er nog altijd 
aanhangers van de migratie-hypothese. Het probleem bij deze theorie is echter dat een 
oorsprongsgebied niet is aan te wijzen.

De Stein-groep (zie het artikel van José Schreurs in deze bundel) is vermoedelijk in de 
loop van de tijd geïncorporeerd in de EGK. Het precieze hoe, wanneer en waarom daarvan 
blijft vooralsnog de vraag. De enige contactvondst  is tot dusver gedaan te Linden-Kraai-
enberg, waar in een kuil aardewerk van de Stein-groep tezamen met een touwversierde 
EGK-scherf werd aangetroffen (Louwe Kooijmans & Verhart 1990). Rond 2.650/2.550 
v.Chr. werden de eerste EGK-grafheuvels in Noord-Brabant en Limburg opgeworpen. 
Opmerkelijk is de afwezigheid van substantiële nederzettingsgegevens voor dit gebied. 

Bij het drieledige aardewerk van de Vlaardingen-cultuur (zie het artikel van Daan Rae-
maekers in deze bundel), die in het Holocene kustgebied van West- en Zuidwest-Nederland 
alsmede in het Midden-Nederlandse rivierengebied voorkomt, is er, getuige nederzettings-
vondsten, een geleidelijke overgang naar EGK-bekers te bespeuren (Louwe Kooijmans 
1976, speciaal 286-289). Aanvankelijk werd alleen de vorm overgenomen, later ook de 
versiering. Het einde van de verbekering  ligt rond 2.600-2.500 v.Chr. Opmerkelijk is dat 
in dit verbekerde  gebied grafheuvels ontbreken.

De bovengenoemde ontwikkelingen maken duidelijk dat tijdens het Laat-Neolithicum 
binnen Nederland een proces van uni  catie gaande was, hoewel de EGK zeker niet als een 
volledig homogene cultuur kan worden aangemerkt. Dit blijkt uit de regionale verschillen 
(zie onder). 

De opvattingen over de genese van de KBC zijn inmiddels ook sterk gewijzigd. Lan-
ting & Van der Waals (1976) menen dat in Nederland en het aangrenzende Duitsland en 
België de EGK vloeiend overging in de KBC. Anders gezegd, er zou sprake zijn van een 
grote mate van continuïteit van bevolking en cultuur. Zo zou uit de EGK-bekers de groep 
van All-Over-Ornamented (AOO)-bekers zijn ontstaan, waaruit vervolgens de maritieme All-Over-Ornamented (AOO)-bekers zijn ontstaan, waaruit vervolgens de maritieme  (AOO)-bekers zijn ontstaan, waaruit vervolgens de maritieme All-Over-Ornamented
klokbeker zou zijn ontstaan.

Overigens is niet iedereen ervan overtuigd dat de maritieme klokbekers een Beneden-
Rijnse origine hebben. Sommigen zoeken de oorsprong elders in Europa, voornamelijk 
op het Iberische schiereiland. Recent strontium- en zuursto  sotopenonderzoek toont aan 
dat er toentertijd wel degelijk sprake was van mobiliteit. Zo blijkt uit een studie aan men-
selijk skeletmateriaal uit graven in Beieren in het zuiden van Duitsland een substantiële 
mobiliteit, waarbij men zefs verhuisde over een afstand van meer dan 200 km (Price et al.
1998). Een 35- tot 50-jarig individu gevonden in een graf te Boscombe Down in Wiltshire, 
Engeland, toont hoe extreem de mobiliteit ten tijde van de KBC kon zijn. Deze man, de 
Amesbury Archer genoemd, was vermoedelijk uit Centraal-Europa afkomstig (Fitzpatrick Amesbury Archer genoemd, was vermoedelijk uit Centraal-Europa afkomstig (Fitzpatrick  genoemd, was vermoedelijk uit Centraal-Europa afkomstig (Fitzpatrick Amesbury Archer
2002; zie op het internet onder Amesbury Archer). In dit licht moet wellicht ook een klok-
beker van Moravisch type  uit een tumulus te Harskamp (Butler & Van der Waals 1966, 
100; Van der Waals & Glasbergen 1958, 8) bezien worden. Iemand die van oorsprong uit 
Oost-Europa afkomstig is, zou deze beker op de Veluwe vervaardigd kunnen hebben, aan-
gezien de pot van lokale klei is (Stein & v/d Plas 1987). Het zou overigens voorbarig zijn 
op grond van deze resultaten Lanting & Van der Waals  model van continuïteit binnen het 
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Beneden-Rijnse gebied te verwerpen. Daarvoor zijn er te weinig aanwijzingen  zo is de 
beker van de Harskamp het enige bekende voorbeeld van een Moravisch type  in Neder-
land - voor grootschalige migratie over lange afstanden. 

Het beeld van de materiële cultuur van de EGK en de KBC is lange tijd vooral gebaseerd 
geweest op vondsten uit vlakgraven en grafheuvels, waarvan er respectievelijk zo n 225 
en 110 meer of minder systematisch onderzocht zijn. Mede omdat deze grafvormen vooral 
op de pleistocene gronden zijn aangetroffen, waar de conserveringsomstandigheden voor 
onverbrand organisch materiaal bijzonder ongunstig zijn, was dit beeld eenzijdig. Dank-
zij na-oorlogse nederzettingsopgravingen in het holocene kustgebied en in het Midden-
Nederlandse rivierengebied is inmiddels meer bekend over de organische component. 
Het blijkt dat de laat-neolithische materiële cultuur veel breder en gevarieerder is. Het 
nederzettingsonderzoek leert voorts dat in nederzettingen meer onbewerkte grondstoffen, 
halffabrikaten, mislukte producten en afval alsmede gebroken en verbrande artefacten 
voorkomen dan in vlakgraven en grafheuvels-bijzettingen. 

MATERIËLE CULTUUR

Inleiding
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Figuur 3  Diverse pottypen en –groepen van de EGK. De bijbehorende labels   Diverse pottypen en –groepen van de EGK. De bijbehorende labels   Diverse pottypen en –groepen van de EGK. De bijbehorende labels 
staan doorgaans per type/groep rechts of onder het exemplaren/de exemplaren. 
Schaal ca. 1:5, m.u.v. de proto-potbeker (ca. 1:7) en de amfoor uiterst rechts (ca. 
1:8) (naar Drenth & Lanting 1991). N.B.: Niet opgenomen is de maritieme klokbe-
ker (zie  g. 4), hoewel deze wel in de late EGK voorkomt. Onder ZZ vallen bekers 
met zigzag-, antenne- en sparmotieven.
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Karakteristiek voor de EGK zijn standvoetbekers of EGK-bekers en AOO-bekers. Terwijl bij 
de laatste het buitenoppervlak van rand tot bodem ononderbroken versierd is, is bij de 
eerste groep het benedendeel onversierd. Beide bekergroepen zijn grond van hun versie-
ringswijze typologisch onderverdeeld (Van der Waals & Glasbergen 1955, 7-17, 27-31 met 
aanvullingen door Drenth & Lanting 1991, 43; Lanting & Van der Waals 1976, 6). 

Klokbekers zijn gidsartefacten van de KBC, die eveneens naar verschillen in vorm 
en versiering ingedeeld zijn in diverse typen (Lanting 1973; Lanting & Van der Plicht 
(1999/2000, 36, 92; Lanting & Van der Waals 1976; Van der Waals & Glasbergen 1955, 
19-27). Daarvan is het type 2Ia synoniem aan de maritieme klokbeker, terwijl de typen 
2Id t/m 2If varianten zijn van de Veluwse klokbekers.

Een aparte groep binnen de EGK-keramiek zijn de relatief grote golfbandbekers of 
potten (Floore 1991) met één of enkele door duim en wijsvinger golvend gemodelleerde 

lijsten. Varianten hiervan hebben rijen naast elkaar geplaatste indrukken, al dan niet op 
een lijst, op het bovendeel van de pot. Ook zijn grote potten bekend die aan de buiten-
kant van rand tot bodem volledig versierd zijn met grove indrukken (spatel-, vingertop- of 
nagelindrukken). Zij worden proto-potbekers genoemd. De potbekers zelf zijn kenmer-
kend voor de KBC en de Vroege Bronstijd. Zij vallen door de verschillen in decoratie 
en potvorm typologisch uiteen in halspotbekers, gordelpotbekers en trompetpotbekers 
(Lehmann 1965). Tezamen met de bekerpotten of Riesenbecher van het Bentheimer type Riesenbecher van het Bentheimer type  van het Bentheimer type Riesenbecher
vormen de potbekers de algehele groep van bekerpotten, waartoe tevens de wikkeldraad-
potten uit de Vroege Bronstijd behoren (Lanting 1973, 252-260).

Andere potttypen van de EGK zijn amforen (Van der Waals 1964b), waaronder 
Strichbündel-amforen (Lanting 1971, 272-274), Dosen, schalen/kommen (o.a. met voet-
jes) en lepels (Ufkes 2001a). Daarnaast zijn van deze cultuur bekend: spinklosjes (Van 
Ginkel & Hogestijn 1997,  g. 79), kralen (Piena & Drenth 2001, 453, afb. 27 en 28) als-
mede al dan niet doorboorde schijven (wellicht vlieggewichten van boren; Piena & Drenth 
2001, 440-441, afb. 14-15). 

Het aardewerkrepertoire van de KBC omvat verder versierde en onversierde schalen/
kommen, waarvan sommige met voetjes (mgl. te gevonden te Vlaardingen; Van Beek 
1990, 173 en pl. T) en weefgewichten (Ufkes 2001b, 55 en afb. 3.20)

De functie van het laat-neolithische aardewerk is nog grotendeels onduidelijk. De klei-
nere laat-neolithische bekers zijn in verband gebracht met de consumptie van eten en 
drinken, de grotere exemplaren met voedselbereiding of opslag (Fokkens 1998, 104-105). 
Dit gaat zeker niet op voor de EGK-nederzettingen in Noord-Holland (Hogestijn 1997, 33), 
aangezien verkoolde voedselresten zijn aangetroffen op versierde en onversierde scher-
ven van verschillende diktes, hetgeen aangeeft dat (nagenoeg) elk pottype als kookpot is 
gebruikt. Analyses van het verkoolde materiaal ontbreken vooralsnog. 

De laat-neolithische vuursteenindustrie is te typeren als een afslagindustrie. Bijgevolg 
dienen afslagen vooral als grondstof voor gemodi  ceerde artefacten (Niekus, Van Gijn & 
Lammers 2001; Peeters 2001a, 2001b). De voornaamste afslag- of bewerkingstechnie-
ken zijn hamer-en-aambeeldtechniek (bipolaire techniek) en directe percussie geweest 
(Niekus, Van Gijn & Lammers 2001; Peeters 2001a, 2001b). Over het algemeen zijn de 
artefacten vervaardigd uit waarschijnlijk lokaal of regionaal verzamelde grondstoffen (bijv. 
Van Iterson Scholten & De Vries-Metz 1981, 128; Niekus, Van Gijn & Lammers 2001, 65-
66; Peeters 2001a, 2001b). 

De EGK kent enkele gidsartefacten: klingbeitels en dennenboom-pijlpunten  
(schachtdoorn beduidend langer dan weerhaken). Verder zijn Grand-Pressigny- en 
pseudo-Grand-Pressigny-dolken kenmerkend. De eerstgenoemde groep is gemaakt van 
Grand-Pressigny-vuursteen uit Midden-Frankrijk en Frans tertiair vuursteen  ook aan-
geduid als Romigny-Lhéry-vuursteen (Delcourt-Vlaeminck 1998; Drenth 1990; Drenth & 
Beuker 2000), de tweede groep van andersoortige vuursteen. De Grand-Pressigny-dolken 
zijn ingevoerd als eindproducten of tenminste als halffabrikaat in de vorm van ongeretou-
cheerde klingen.

Typisch voor de KBC zijn diverse pijlpunten. We kennen exemplaren met a) holle basis, 
b) een driehoekige vorm en c) schachtdoorn en weerhaken (die gedrieën op min of meer 
dezelfde hoogte eindigen), mesjes met vlakke retouche (Lanting 1973, 232) en dolken 
van het Scandinavische type, type I (Bloemers 1968; Beuker & Drenth 1999, 98-99, in 
druk). De laatste artefacten zijn regelmatig van vuursteen van Helgoland, een Duits eiland 
voor de kust van Sleeswijk-Holstein, en lijken als kant-en-klare items in Nederland te zijn 
ingevoerd (Beuker & Drenth 1999, 8-13 (100-105); in druk). 

Vuursteen
( g. 5)

Aardewerk
( g. 3 en 4)
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Figuur 4Figuur 4  Een aantal van de onderscheiden bekertypen/-groepen en andere aar-  Een aantal van de onderscheiden bekertypen/-groepen en andere aar-  Een aantal van de onderscheiden bekertypen/-groepen en andere aar-
dewerken potten van de KBC. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de bekerpot dewerken potten van de KBC. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de bekerpot dewerken potten van de KBC. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de bekerpot 
van het type Bentheim doorloopt tot in de Vroege Bronstijd, terwijl het afgebeelde van het type Bentheim doorloopt tot in de Vroege Bronstijd, terwijl het afgebeelde van het type Bentheim doorloopt tot in de Vroege Bronstijd, terwijl het afgebeelde 
exemplaar van een schaal/kom op voetjes eventueel late EGK is (schaal ca. 1:9;  exemplaar van een schaal/kom op voetjes eventueel late EGK is (schaal ca. 1:9;  exemplaar van een schaal/kom op voetjes eventueel late EGK is (schaal ca. 1:9;  
de schaal/kom op voetjes overigens ca.1:4) (naar Van Beek 1990; Lanting 1973; de schaal/kom op voetjes overigens ca.1:4) (naar Van Beek 1990; Lanting 1973; de schaal/kom op voetjes overigens ca.1:4) (naar Van Beek 1990; Lanting 1973; 
Lanting & Van der Waals 1976; Lehmann 1965; Van der Waals 1962).Lanting & Van der Waals 1976; Lehmann 1965; Van der Waals 1962).Lanting & Van der Waals 1976; Lehmann 1965; Van der Waals 1962).
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Gebuikssporenonderzoek is tot dusver weinig gedaan. Uit het onderzoek van artefacten 
van de vindplaats Boog C-Noord bij Meteren (met zowel klokbeker- als wikkeldraadaarde-
werk) blijkt een duidelijke correlatie tussen typomorfologie en functie (Niekus, Van Gijn & 
Lammers 2001, 84-91). Met schrabbers (twee met schachtingssporen) zijn vooral huiden 
geschraapt, sommige pièces esquillées hebben mogelijk als wiggen gediend (andere zijn 

Figuur 5Figuur 5  Diverse vuurstenen artefacten   Diverse vuurstenen artefacten   Diverse vuurstenen artefacten 
die kenmerkend zijn voor de EGK en de die kenmerkend zijn voor de EGK en de die kenmerkend zijn voor de EGK en de 
KBC. Schaal ca. 1:2, m.u.v. klingbeitel KBC. Schaal ca. 1:2, m.u.v. klingbeitel KBC. Schaal ca. 1:2, m.u.v. klingbeitel 
(ca. 1:1,1) (naar Butler & Van der Waals (ca. 1:1,1) (naar Butler & Van der Waals (ca. 1:1,1) (naar Butler & Van der Waals 
1966; Glasbergen 1971; Kooi 1971/1972; 1966; Glasbergen 1971; Kooi 1971/1972; 1966; Glasbergen 1971; Kooi 1971/1972; 
Lanting 1973; Lanting & Van der Waals Lanting 1973; Lanting & Van der Waals Lanting 1973; Lanting & Van der Waals 
1976; Waterbolk 1960). 1976; Waterbolk 1960). 
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daarentegen afval ten gevolge van de hamer-en-aambeeld-techniek) en, zoals de naam 
al aangeeft, messen en boren zijn inderdaad voor snijden en boren gebruikt. Van de twee 
onderzochte pijlpunten is één zeker als projectiel gebruikt. 

Vermoedelijk zijn in het Laat-Neolithicum voor natuurstenen werktuigen, zoals maal-
stenen, slijpstenen en klopstenen, vooral lokale of regionale grondstoffen gebruikt (o.a. 
Beuker et al. 1992; Drenth & Kars 1990, 33; Van Iterson Scholten & De Vries-Metz 1981, 
130-132; Niekus & Huisman 2001, 108-111). 

Tot de gidsartefacten van de EGK en de KBC behoren verschillende hamerbijltypen, die 
naar verschillen in vorm geclassi  ceerd zijn (zie Addink-Samplonius 1968; Brandt 1967; 
Glob 1945; Struve 1955). De selectie van vooral harde en taaie gesteentesoorten (bijvoor-
beeld gabbro en diabaas) voor bijlen en hamerbijlen, zoals dit voor vondsten uit de provin-
cie Drenthe is vastgesteld (Beuker et al. 1992), spreekt voor een gebruik als werktuigen 
voor het kappen, splijten of andersoortig bewerken van hout. Hardheid en taaiheid zijn 
eigenschappen die daarbij goed van pas komen. Overigens waren in het Laat-Neolithicum 
zowel Fels-Rechteckbeile als Fels-Ovalbeile gangbaar met respectievelijk een rechthoekige 
en ovale dwarsdoorsnede.

Typisch voor de KBC zijn kussen- en hamerstenen, die voor metaalbewerking gediend 
zouden hebben (Butler & Van der Waals 1966) en polsbeschermers met twee of vier door-
boringen aan de smalle uiteinden die de onderarm moesten beschermen tegen de terug-
springende pees van de boog.

De functie van de laat-neolithische kubusstenen (Drenth & Kars 1990, 30,  g. 17; Van 
Ginkel & Hogestijn 1997,  g. 75), vernoemd naar hun vorm, is onbekend. 

Van het relatief zachte en qua gewicht lichte barnsteen en git zijn in het Laat-Neoli-
thicum kralen en hangers gemaakt. In EGK-nederzettingen in Noord-Holland zijn vooral 
schijfvormige barnstenen kralen gevonden (Bulten 2001; Piena & Drenth 2001), uit EGK-
graven daarentegen overwegend hangers. De KBC kent een uitgebreid assortiment aan 
barnstenen sieraden, zoals kralen, hangers, halvemaanvormige en sikkelvormige hangers, 
bolvormige en rechthoekige knopen met V-vormige doorboring. Van de EGK-nederzet-
ting Kolhorn komen twee sieraden van git (Louwe Kooijmans 1985, 68). Een knoop van 
git met een V-vormige doorboring is afkomstig van de reeds genoemde vindplaats Boog 
C-Noord (Niekus & Huisman 2001, 111: tabel 5.6, 122 en afb. 5.25). Vermoedelijk gaat 
het om import uit Groot-Brittannië of Ierland, omdat juist daar dergelijke knopen zijn 

Natuursteen, barnsteen 
en git
( g. 6 en 7)
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aangetroffen (Harbison 1976, 16-19). Bovendien komt git van nature in Nederland niet 
voor. Natuurlijke voorkomens van git zijn gesitueerd in Frankrijk, Groot-Brittannië (o.a. 
Schotland), en Zuid-Duitsland, o.a. in de Swabische en Frankische Alpen (Mulller 1987, 5). 
Daarentegen komt barnsteen in Nederland in diverse natuurlijke afzettingen voor (Piena & 
Drenth 2001, 434-436 en afb. 1).

Slechts eenmaal is tot dusver een metalen (hoogstwaarschijnlijk koper) voorwerp (een 
sieraad?) in EGK-context gevonden (een tumulus te Borger; Schoneveld 1988, 9). Kope-
ren objecten uit KBC-context, in het bijzonder uit centrale graven van grafheuvels, zijn 
talrijker (Butler & Van der Waals 1966). Het gaat in hoofdzaak om tongdolken, verder 
om priemen, al dan niet met een ruitvormige verdikking, en een spiraaldraadarmband. 

Metaal
( g. 8)

Figuur 6Figuur 6  Diverse typen laat-neolithische   Diverse typen laat-neolithische 
hamerbijlen en andere stenen artefacten. hamerbijlen en andere stenen artefacten. 
Schaal EGK-hamerbijlen ca. 1:5; KBC-Schaal EGK-hamerbijlen ca. 1:5; KBC-
hamerbijlen ca. 1:2; polsbeschermers ca. hamerbijlen ca. 1:2; polsbeschermers ca. 
1:2 (rechts) en ca.1:2,5 (links); werktui-1:2 (rechts) en ca.1:2,5 (links); werktui-
gen voor metaalbewerking ca. 1:3 (naar gen voor metaalbewerking ca. 1:3 (naar gen voor metaalbewerking ca. 1:3 (naar 
Butler & Van der Waals 1966; Drenth & Butler & Van der Waals 1966; Drenth & 
Lanting 1991; Glasbergen 1957; Lanting Lanting 1991; Glasbergen 1957; Lanting 
1973; Lanting & Van der Waals 1976).1973; Lanting & Van der Waals 1976).1973; Lanting & Van der Waals 1976).



343De steentijd van Nederland

Butler (1995/96, speciaal 167; vgl. Fontijn 2001/2002, 63-65 en tabel 5.1) vermoedt 
dat verscheidene koperen vlakbijltypen ook tot de KBC behoren. Merendeels gaat het om 
individuele vondsten, met als mogelijke uitzondering een vlakbijl van het type Migdale, die 
behoort tot het depot van Wageningen (Lanting & Van der Plicht (2001/2002, 157).

Figuur 6  Vervolg.
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Twee of drie KBC-graven hebben gouden sieraden opgeleverd: twee doorboorde stuk-
jes goudblik (Odoorn: Butler & Van der Waals 1966, speciaal 62-63,  g. 5; Van Giffen 
1947); een halssieraad (Bennekom: Butler 1956; Glasbergen 1956) en twee haarclips 
(Beers: Drenth & Hogestijn 1999, 118 en  g. 11). 

Aangezien natuurlijke voorkomens van deze metalen hier ontbreken, moeten koperen 
en gouden voorwerpen in Nederland vanuit verschillende delen van Europa geïmporteerd 
zijn. Fontijn (2002, 61) vermoedt dat het koper met relatief veel verontreinigingen van 
arsenicum en nikkel, waarvan verscheidene KBC-artefacten zijn gemaakt, afkomstig is uit 
Noord-Spanje en Frankrijk meer noordelijk angs de Atlantische kust (gedacht moet worden 
aan Wales, Bretagne en West-Frankrijk). Voor het goud waarvan de KBC-sieraden gemaakt 
zijn, vermoeden Butler & Van der Waals (1966, 98) een West-Europese oorsprong. Omdat 
bepaalde stenen werktuigen (hamerstenen en aambeelden ( kussenstenen ) uit verschei-
dene Midden-Nederlandse graven worden beschouwd als gereedschappen gebruikt voor 

Figuur 6  Vervolg.
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het uithameren van koper en goud (Butler & Van der Waals 1966), is het aannemelijk dat 
koper en goud in ruwe vorm of als baren zijn ingevoerd en ter plaatse tot werktuigen en 
sieraden zijn verwerkt (Fontijn 2001/2002, 61).

Het blijkt dat in het Laat-Neolithicum verscheidene artefacten uit been, tand en gewei 
zijn gemaakt. Voorbeelden zijn benen priemen (bijv. Van Ginkel & Hogestijn 1997,  g. 
78). Verder behoorden geweibijlen ofwel doorboorde geweistangen met een opzettelijk 
aangebrachte snede waarschijnlijk tot de materiële cultuur (Gehasse 1995,  g. 37: nr. 87-
4048-75), die prima geschikt blijken te zijn voor voor het vellen van bomen. Ook waren 
in het Laat-Neolithicum vermoedelijk benen vishaken bekend (Bulten, Van der Heijden & 
Hamburg 2002; Gehasse 1995,  g. 37: nr. 87-3326-24). In Noord-Holland zijn in EGK-
context voorts benen bobbelkammen  ontdekt, die vermoedelijk dienden voor de bewer-
king van vlas (Van Ginkel & Hogestijn 1997, 100; Hogestijn 1997, afb. 3). Uit dezelfde 
context stammen tevens benen artefacten, die door Van Ginkel & Hogestijn (1997, afb. 
80; vgl. Hogestijn 1997, afb. 3) als  uitjes worden gezien, door Lanting, Prummel & 
Cuijpers (2001, 81-82) evenwel als knopen. Een opmerkelijk benen artefact, een in de 
lengterichting gespleten dierenbot (vml. een rib) met gekerfde randen, is afkomstig uit 
een paalspoor van het verderop behandelde grote gebouw  op de EGK-nederzetting te 
Zeewijk-Oost bij Winkel; wellicht is het een imitatie van een Grand-Pressigny-dolk (  g. 9 
boven; Hogestijn 1997, 42 en afb. 3). Ten slotte moeten diverse doorboorde dierentanden 
(  g. 9 onder) en doorboorde middenhands- en middenvoetsbeentjes van wolfachtigen 
genoemd worden, die ongetwijfeld als sieraad gedragen zullen zijn. 

Been, tand, gewei, hout 
en leer

Figuur 7  Verschillende barnstenen 
kralen en hangers (schaal ca. 1:1) (naar 
Lanting & Van der Waals 1971; Piena & 
Drenth 2001).
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Tot de meest bekende houten vondsten uit het Laat-Neolithicum in Nederland behoren 
eikenhouten of, zeldzamer, elzenhouten eendelige schijfwielen met vaste naaf (  g. 10 
boven; Van der Waals 1964a). 14C-dateringen geven aan dat zij tot de Enkelgraf-cultuur 
behoren, hoewel niet geheel uitgesloten kan worden dat de oudste exemplaren tot de 
TRB behoren en de jongste tot de KBC (Drenth & Lanting 1997, 59; Lanting & Van der 

Figuur 8  Metalen voorwerpen van (ver-
moedelijk) de KBC. Het halssieraad is van 
goud, de rest  van koper (schaal ca.1:2)  
(naar Butler & Van der Waals 1966; Glas-
bergen 1956).
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Plicht 1999/2000, 95-96). Verder is een taxus- of ijfhouten disselsteel te Nieuw-Dordrecht 
gevonden onder een hieronder nader te bespreken houten veenweg van de EGK (  g. 10 
onder; Van Zeist 1957; Van der Waals 1964a, 55-61). Tot de TRB/EGK behoort vermoede-
lijk een boog uit de buurt van Zwartemeer (Beuker 2002), tot de EGK/KBC een boog uit de 
buurt van Stadskanaal (Clark 1963, 68, 92: nr. 14 en  g. 12: nr. 14). Op de EGK-nederzet-
ting Mienakker is op twee plaatsen een combinatie van twee rechte en een gebogen tak 
gevonden, die Van Ginkel & Hogestijn (1997, 131 en  g. 82-83) opvatten als de spanten 
van één of twee kano s bespannen met aaneengenaaide huiden.

Eenduidig laat-neolithische leervondsten zijn niet bekend. Een schoen uit het Bui-
nerveen is op grond van pollenanalyse in het Laat-Neolithicum of de Vroege Bronstijd 
geplaatst (Groenman-Van Waateringe 1970), maar dateert blijkens een 14C-datering uit 
de Midden-Bronstijd (Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 229). 

De EGK behoort in de periodisering van de Nederlandse prehistorie tot het Laat-Neoli-
thicum A en de KBC tot het Laat-Neolithicum B (Brandt et al. 1992; Louwe Kooijmans et 
al. in druk). De EGK is door Drenth & Lanting (1991; met kleine correcties in Cuijpers, 
Drenth & Lanting 1994, 35 (127): noot 5 en Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 35) in 

Chronologie

Figuur 9  Voorwerpen van been en tand. 
(schaal dolk ca. 1:2; dierentanden ca. 1:1) 
(naar Bulten, Van der Heijden & Hamburg 
2002; Drenth & Piena 2001).
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vier fasen ingedeeld, waarbij de duur van elke fase een estimated guess is. Het chronolo-
gische schema berust op grafvondsten, maar ook nederzettingsvondsten, 14C-dateringen, 
dendrochronologische dateringen (de laatste voor de Schnurkeramik in Zwitserland) en Schnurkeramik in Zwitserland) en  in Zwitserland) en Schnurkeramik
typochronologische overwegingen zijn gebruikt. De ruggengraat van de chronologische 
vierdeling zijn hamerbijlen, waarvan de algemene chronologische volgorde dankzij graf-
heuvelstratigra  eën in Jutland, Denemarken, en Sleeswijk-Holstein bekend is. Hieronder 

Figuur 10Figuur 10Figuur 10  Houten wielen (schaal ca. 
1:14) en disselsteel (schaal ca. 1:3) (naar 1:14) en disselsteel (schaal ca. 1:3) (naar 1:14) en disselsteel (schaal ca. 1:3) (naar 
Van der Waals 1964a).Van der Waals 1964a).Van der Waals 1964a).
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volgt per onderscheiden fase een overzicht van de verschillende hamerbijl- en aarde-
werktypen en enkele andere verschijnselen (zie voor meer informatie Drenth & Lanting 
1991).

Fase 1 (zogenoemde pan-Europese of A-horizont): ca. 2.800-2.750 v.Chr.: hamerbij-
len van de typen A1 en A2; 1a-bekers met aaneengesloten horizontale touwversiering 
op de trechterhals. Wellicht tevens andere bekertypen, zoals het type 1b (horizontale 
groe  ijnhalsversiering) en type 1f (onversierd). Hoogstwaarschijnlijk de eerste verte-
genwoordigers van Strichbündel-amforen en golfbandpotten. 

Fase 2: ca. 2.750-2.650 v.Chr.: hamerbijlen van de typen B/A en B; gefacetteerde 
hamerbijlen van het type 1. Naast de standvoetbekers met een decoratie die beperkt 
blijft tot de nek, komen vanaf nu exemplaren met een meer uitgestrekte versiering 
voor (maximaal van rand tot de grootste buikomvang). De versiering met touwindruk-
ken (type 1a) of groe  ijnen (type 1b) kan zowel aaneengesloten als gezoneerd (afwis-
selend versierde en onversierde zones) zijn. Verder treden onversierde 1f-bekers op, 
hoogstwaarschijnljk Strichbündel-amforen en eventueel andere amfoortypen. Mogelijk 
ook zogenaamde Dosen. In het jongere gedeelte van fase 2 verschijnen voorts C- en 
C/A (= P2-)-hamerbijlen en de eerste alleen met visgraat versierde bekers (type 1d). 
Golfbandbekers of -potten.

Fase 3: ca. 2.650-2.550 v.Chr.: D- en E-hamerbijlen, waarschijnlijk C en P2-hamer-
bijlen; regionale, zogeheten derivate hamerbijltypen (onduidelijk welke precies); 
gefacetteerde hamerbijlen van het type 2a; varianten van 1a- en 1b-bekers; 1c- en 
1d-bekertypen; 1e-bekers met niet-alternerende rijen schuin gestelde indrukken 
tussen horizontaal omlopende groe  ijnen; 1f-bekers; vermoedelijk de eerste All-
Over-Ornamented (AOO)-bekers (type 2IIb, andere typen eveneens?); Dosen komen 
voor; waarschijnlijk verschillende amfoortypen (waaronder onversierde exemplaren). 
Golfbandbekers komen eveneens voor. Mogelijk de eerste (pseudo-) Grand-Pressigny-
dolken en begravingen op het maaiveld onder grafheuvels (bodemgraven). 

Fase 4: ca. 2.550-2.400 v.Chr.: Hamerbijlen van de typen F, G, H, P1 en R/S en 
gefacetteerde hamerbijlen van het type 2b. 1b-, 1c-, 1d- en 1f-bekers; mogelijk nog 
1a-bekers in nederzettingscontext. Voorts 1e-bekers met uitsluitend rijen in één rich-
ting schuin geplaatste indrukken en exemplaren waarbij deze rijen onderbroken zijn 
door horizontaal omlopende groe  ijnen; ZZ-bekers (= bekers met zigzag-, antenne en 
sparrenmotief); AOO bekers (de typen 2IIa-d), proto-potbekers; schalen/kommen en 
Dosen. Golfbandbekers komen voor; amforen? Maritieme klokbekers (zie hieronder). 
(Pseudo-) Grand-Pressigny-dolken en bodemgraven.

De KBC wordt tussen ca. 2.400-1.900 v.Chr. gedateerd (Lanting & Van der Plicht 
1999/2000, speciaal 36, 40-41 en 94; 2001/2002, speciaal 138 en 153). Een gedetail-
leerde chronologische indeling zoals voor de EGK is voor deze archeologische cultuur niet 
voorhanden. Wel hebben Van der Waals & Glasbergen (1955) beweerd dat de oudste 
klokbekers die van het maritieme type zijn, waaruit de andere versierde klokbekertypen 
ontstonden, doordat de versierde zones samentrokken (zonecontractie) en de bekervorm 
veranderde. Via de S-vormig gepro  leerde klokbekers met beginnende zonecontractie (het 
type 2Ib) zou deze uitwikkeling uitmonden in relatief robuuste, scherp geknikte bekers 
met versierde zones op de hals, de grootste buikdiameter en op de voet (het type 2Ic; 
niet afgebeeld in  guur 4). Door invulling van de lege tussenzones ontstonden vervolgens 
de klokbekers van het Veluwe type (de typen 2Id t/m f) die worden gekenmerkt door 
een bol benedendeel met daarop scherp afgezet een bolle, trechtervormige of een rechte 
hals. De geschetste ontwikkeling is nadien bekritiseerd. Het model zou uitsluitend geldig 
zijn voor Midden-Nederland. Het gebied ten noorden en ten oosten van de IJssel zou een 
andere ontwikkeling hebben gekend. De algemene sequentie daar zou zijn: maritieme 
klokbekers, klokbekers van het NO-Nederlands/NW-Duits epimaritiem type, NO-Neder-
landse/NW-Duitse klokbekers en proto-wikkeldraadbekers of bekers van het proto-WKD-
type (Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 36, 81-93; Lanting 1973; Lanting & Van der 
Waals 1976, speciaal 8-12, 58-61). 

Volgens deze ideeën was de vroegste KBC synoniem aan de maritieme-klokbeker-
fase, d.w.z. een periode waarin de versierde klokbekers uitsluitend van het genoemde 
type waren, waarvan alle andere versierde klokbekertypen afgeleid zouden zijn. Drenth & 
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Hogestijn (1999, 107; in voorbereiding) hebben deze ideeën waarin de maritieme klokbe-
ker zo n belangrijke rol speelt de overkoepelende benaming het unilineaire model  gege-
ven. Zij hebben een alternatief, algemeen model voor de oorsprong en de ontwikkeling 
van de klokbekers in Nederland gepubliceerd: het tweesporenmodel. Daarbij is het idee 
dat enerzijds uit de AOO-bekers van de late EGK de maritieme klokbekers zijn ontstaan, 
die op hun beurt geleid hebben tot andere totaal  versierde klokbekers, bekers waarvan 
het buitenoppervlak vanaf de rand tot aan de bodem versierd is. Daarnaast wordt een 
genetisch verband verondersteld tussen EGK-bekers en half  versierde klokbekers ofwel 
bekers met een onversierd benedendeel. Drenth & Hogestijn zetten de nodige vraagtekens 
bij het idee van zonecontractie, waarbij diverse versierde klokbekertypen direct of indirect 
afgeleid worden van maritieme klokbekers. Een voorbeeld hiervan is de beker van Ede-
Ginkelse Heide (het prototype van een 2Ib-beker volgens de classi  caties van Lanting & 
Van der Waals 1976 en Van der Waals & Glasbergen 1955; in  g. 4 van het huidige artikel 
de beker met beginnende zonecontractie ) die zij (1999, 112) direct a  eiden van een 
EGK-beker van het type 1a of 1b.

Volgens hen ligt aan het ontstaan ervan niet het samentrekken maar juist het uit-
eentrekken van de versiering ten grondslag. Deze ontwikkeling op half  versierde bekers 
voltrok zich analoog aan die van AOO-bekers naar maritieme klokbekers, waarbij de ver-
siering van aaneengesloten veranderde in een regelmatige afwisseling van versierde en 
onversierde zones. Met andere woorden, gelijktijdig met het ontstaan van de maritieme 
klokbekers uit de AOO-bekers ontstonden uit de EGK-bekers ofwel standvoetbekers half  
versierde klokbekers met afwisselend versierde en onversierde zones. 

Figuur 11  Verspreiding van de EGK en 
van de Vlaardingen-cultuur met EGK-
aardewerk. Legenda: a = graven; b = 
nederzettingen; c = losse vondsten en  d 
=  sites van de Vlaardingen-cultuur met 
EGK-aardewerk. Hoewel de gegevens, 
die ontleend zijn aan Archis, niet com-
pleet zijn – zo zijn er in het westelijke 
kustgebied meer sites van de Vlaardin-
gen-cultuur met EGK-aardewerk - en niet 
tot in elk detail kloppen, geven zij toch 
een redelijk tot goed algemeen beeld.
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Drenth & Hogestijn staven hun theorie door erop te wijzen dat de bekers vanaf de 
late EGK (in de vorm van EGK-bekers en AOO-bekers) tot en met de Vroege Bronstijd 
(dus inclusief die van de KBC) in de twee hoofdgroepen van totaal  en half  versierde 
exemplaren te verdelen zijn. Dit wijst op een langdurige traditie. Verder stellen zij dat 
het tweesporenmodel beter aansluit bij de algemene gedachte van culturele continuïteit 
in het Laat-Neolithicum dan het unilineaire model, in het bijzonder waar het gaat om het 
gelijktijdig voorkomen van verschillende klokbekertypen. Terwijl het laatste model uitgaat 
van een beginfase van de KBC met één versierd bekertype, veronderstelt het eerste het 
gelijktijdig voorkomen van verschillende versierde bekertypen. Het laatste is meer in lijn 
met het feit dat zowel in de late EGK als de ontwikkelde KBC de versierde bekers van 
uiteenlopende typen zijn. Ten slotte hebben Drenth & Hogestijn (1999, 102-107; 2001, 
312-313) erop gewezen dat er geen aanwijzingen zijn voor het bestaan van een mari-
tieme-klokbekerfase. De tot nu toe bekende gegevens wijzen er juist op dat deze klokbe-
kers deel uitmaakten van de late EGK (zie boven). Het is waarschijnlijk dat ze daarnaast 
voorkwamen in de vroege KBC.

Het moge duidelijk zijn dat afhankelijk van de keuze voor het unilineaire model of het 
tweesporenmodel de chronologie van de KBC anders is. Het probleem is dat beide hypothe-
sen vooral leunen op typochronologische gronden. 14C-dateringen lenen zich niet voor het 
opstellen van een nauwkeurig chronologisch schema  een probleem dat ook voor de EGK 
geldt  omdat na kalibratie de dateringsmogelijkheden doorgaans een periode van enkele 
eeuwen overspannen. Toch spreken deze dateringen tezamen met associaties (Oldeboorn: 
Fokkens 1998, 111-112 en  g. 45; Ottoland-Kromme Elleboog: Wassink 1981) en het 

Figuur 12  Verspreiding van de KBC. 
Legenda: driehoeken = graven; vierkan-
ten =  nederzettingen; ruiten =  losse 
vondsten en context onbekend. Hoewel 
de gegevens, die ontleend zijn aan 
Archis, niet compleet zijn en niet tot in 
elk detail kloppen, geven zij toch een 
goede algemene indruk (naar Drenth & 
Hogestijn 1999).
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aantal vondsten ervoor dat de Veluwse klokbekers reeds in een vroeg stadium van de KBC 
in zwang raakten (Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 82-85) en dat de drie varianten 
2Ie t/m 2If niet zozeer elkaar opvolgden in tijd als wel gelijktijdig naast elkaar bestonden. 
Hoogstwaarschijnlijk bleven Veluwse klokbekers in gebruik tot aan het einde van de KBC. 
Hiervoor pleiten bekers uit Wiesel en Nijmegen die de vorm van een klokbeker van het 
Veluwe type hebben, maar versierd zijn met een wikkeldraadstempel, een versiering die 
typisch is voor de Vroege Bronstijd (Lanting 1973, 248 en  g. 16 rechtsonder en 17a). 

Wat het gebied ten noorden en ten oosten van de IJssel betreft, een grafvondst van 
Oud-Avereest (Verlinde 1978) geeft aan dat epimaritieme klokbekers en Veluwse klokbe-
kers (deels) gelijktijdig zijn geweest. Het graf bevatte drie bekers: een epimaritieme klok-
beker, een in Veluwe-stijl versierde beker met een voor Noord-Nederland typisch pro  el 
en een dito gepro  leerde klokbeker met een versieringsschema dat lijkt op dat van het 
2Ic-type. 

Door het ontbreken van duidelijkheid over het precieze chronologische verloop van de 
KBC is het problematisch de gevonden materiële cultuur over speci  eke fasen van deze 
cultuur te verdelen. Desalniettemin lijkt het erop dat hamerbijlen van de typen Emmen 
en Zuidvelde in grafcontext dateren uit een gevorderde fase van de KBC blijkens enkele 
14C-dateringen (Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 93). 

Nederzettingen en graven van de vroege EGK komen uitsluitend voor boven de grote 
rivieren, vooral op de pleistocene zandgronden (  g. 11). De vroege EGK-hamerbijlen die 
af en toe ten zuiden hiervan zijn gevonden, zijn daar waarschijnlijk via uitwisseling beland. 
Grafheuvels, zoals die te Helden en te Swalmen, geven aan dat vanaf ca. 2.650/2.550 
v.Chr. ook het Zuid-Nederlandse gebied wellicht tot het verspreidingsgebied van de EGK 
behoort. Vanaf ca. 2.650 v.Chr. vond ook in westelijke richting binnen Nederland een uit-
breiding of intensivering van de bewoning plaats, gezien het aantal EGK-nederzettingen in 
Noord-Holland. Ongetwijfeld hangt deze verandering samen met een verminderde invloed 
van de zee. 

Binnen de EGK tekenen zich duidelijke verschillen af tussen Noord- en Midden-Neder-
land (Drenth & Lanting 1991, 46: noot 3; Van Ginkel & Hogestijn 1997, 52). De verschil-
len blijken uit de frequentie van bepaalde artefacttypen en speci  eke asssociaties. Zo 
zijn in fase 2 hamerbijlen van het type B typisch voor Noord-Nederland en gefacetteerde 
hamerbijlen van het type 1 voor Midden-Nederland; in deze fase komen 1a-bekers met 
gezoneerde touwversiering (drie of meer touwlijnen per versierde zone) vooral in het laat-
ste gebied voor (Drenth & Lanting 1991, noot 3; Drenth & Lohof in voorbereiding). Verder 
blijkt voor de late EGK dat Grand-Pressigny-dolken in graven per gebied met andere 
bekers zijn geassocieerd (Drenth 1990, 107-109). In Midden- en Zuid-Nederland zijn ze 
gevonden met AOO-bekers, in Noord-Nederland met 1d- en ZZ-bekers. Een ander verschil 
is dat in Noord-Nederlandse vlakgraven en grafheuvels associaties tussen (vuur)stenen 
bijlen en hamerbijlen met AOO-bekers ontbreken. Van Ginkel & Hogestijn (1997, 52) 
hebben behalve een Noord- en Midden-Nederlandse groep binnen holoceen Nederland en 

VERSPREIDING 
EN REGIONALE 

DIFFERENTIAITIE

Figuur 13  EGK-nederzettingscomplex 
Zeewijk bij Winkel: pro elwand met don-
kere, organische cultuurlaag doorspekt 
met schelpen.
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het Midden-Nederlandse rivierengebied nog eens twee regionale groepen onderscheiden: 
de IJssel-Vechtdeltagroep en de Rijn-Maasgroep, die beide worden gekenmerkt door de 
afwezigheid van grafheuvels.

De KBC heeft haar sporen in vrijwel geheel Nederland achtergelaten, eveneens vooral 
op het pleistocene dekzand (  g. 12). Verder blijkt dat in het Midden-Nederlandse rivieren-
gebied crevasses en stroomruggen als vestigingsplaats een voorkeur genoten. 

Door Lanting (1973) is de KBC verdeeld in een Noord- en Midden-Nederlandse groep, 
waarbij onder Midden-Nederland  het grootste deel van Midden-, West- en Zuid-Nederland 
en het aangrenzende deel van het Duitse Beneden-Rijngebied wordt verstaan. Karakte-
ristiek voor Midden-Nederland  zijn klokbekers van het Veluwe type, hamerbijlen van 
de typen K en Epe; voor Noord-Nederland  (grofweg het gebied van de drie noordelijke 
provincies en Overijssel) bepaalde bekertypen (zie boven) en hamerbijlen van de typen 
Zuidvelde en Emmen alsmede steenkisten (Addink-Samplonius 1968; Drenth & Lanting, in 
Beuker et al. 1992, 25 (129); Lanting 1973; Lanting & Van der Waals 1976). Bovendien zijn 
vuurslagen en barnstenen knopen, kralen en hangers en metalen voorwerpen uitsluitend of 
hoofdzakelijk in graven van de bovengenoemde Midden-Nederlandse  groep aangetroffen. 
Binnen dit gebied zijn er concentraties metalen en barnstenen voorwerpen in het Gooi en 
op de Veluwe (Butler & Van der Waals 1966,  g. 1). Evenals bij de EGK is het nagenoeg 
ontbreken van grafheuvels in West-Nederland opvallend. Tezamen met de bovengenoemde 
verspreiding van graf- en artefacttypen wijst dit tot op zekere hoogte op het voortleven van 
dezelfde regionale differentiatie tijdens het Laat-Neolithicum. 

De volgende woorden van Gehasse (1995, 229) zijn nog steeds actueel: De informatie 
over de voedseleconomie en het nederzettingspatroon tijdens de bekerperioden is groten-
deels afkomstig uit de holocene Delta, hetgeen nauw samenhangt met de goede conser-
veringsomstandigheden voor organisch materiaal . EGK-nederzetingen zijn vooral bekend 
uit Noord-Holland. Zij worden gekenmerkt door een donkere, organische bewoningslaag, 
die ontstaan is door het weggooien van allerlei afval alsmede het regelmatig opzettelijk 
ophogen van de sites met vooral plantaardig materiaal, in het bijzonder riet (  g. 13; 
Hogestijn 1992, 199; Hogestijn 1998, 98;). Hogestijn (1992; 1997; 1998) heeft deze 
nederzettingen opgedeeld twee groepen: grote sites (> 3000 m2), die in de regel direct 
aan open water liggen en kleine sites (< 500 m2), die op grotere afstand van open water 
gesitueerd zijn (  g. 14). De eerste categorie wordt geïnterpreteerd als residentiële sites 
met een relatief langdurige bewoning door in verhouding grote groepen ( een doorsnede 
van de bevolking ), de tweede groep sites als logistieke, seizoensgebonden kampementen 
van kleine groepen ( een segment van de bevolking ) gedurende relatief korte perioden 
en voor het uitvoeren van speci  eke activiteiten. Tezamen zouden de sites wijzen op een 
logistiek nederzettingssysteem, waarbij voedsel en andere grondstoffen, zoals vissen en 
huiden, op kleine seizoensgebonden kampementen werden geoogst  en verwerkt en ver-
volgens werden afgevoerd via water naar de grotere, meer permanente nederzettingen.

De EGK kende in Noord-Holland een uitgebreide breed-spectrum-voedseleconomie. 
Er zijn sporen van de verbouw van naakte gerst en emmertarwe in de vorm van pollen, 
kafresten en zaden en krassen veroorzaakt door een eergetouw (  g. 15; zie een overzicht 
van zowel EGK- als KBC-eergetouwkrassen Drenth & Lanting 1997). Daarnaast werd vee 
gehouden, getuige botten en hoe  ndrukken, waarbij runderen het belangrijkst waren, 
gevolgd door schapen/geiten en varkens. Verder speelden jacht, visvangst en het verza-

NEDERZETTINGEN EN 
ECONOMIE

Figuur 14  Model van het EGK-nederzet-
tingssysteem in het westelijk kustgebied 
van Nederland (naar Hogestijn 1998).
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melen van voedsel een aanzienlijke rol in de voedseleconomie (o.a. Niklewicz-Hokse 1990; 
Van Wijngaarden-Bakker in Van Iterson Scholten & De Vries-Metz 1981, 135; Zeiler 1997). 
Er zijn talloze resten gevonden van vogels, vooral eenden, vissen (o.a. platvis, kabeljauw, 
schelvis en steur), wilde zoogdieren (o.a. wild zwijn, eland, edelhert, ree, bruine beer en 
oeros), hazelnootdoppen en allerlei schelpen. Volgens Hogestijn (1998) moet het exploi-
teren van een breed scala van voedselbronnen en het daaraan gekoppelde nederzettings-
systeem beschouwd worden als een adaptie aan het kustmilieu waarin de dragers van de 
EGK leefden. In zo n landschap, dat voortdurend onderhevig was aan verandering, was 
het te riskant afhankelijk te zijn van één of slechts enkele voedselbronnen. Door de land-
schapsdynamiek bestond de kans op misoogsten en substantiële achteruitgang, of zelfs 
het compleet verdwijnen, van voedselbronnen. 

Tot vergelijkbare conclusies, d.w.z. een uitgebreide breed-spectrumeconomie gekop-
peld aan een logistiek nederzettingssysteem, komt Gehasse (1995) in haar studie naar 
het Laat-Neolithicum in de Noordoostpolder. Als voorbeeld van een (semi)permanente 
nederzetting tijdens de late EGK, KBC en het begin van de Vroege Bronstijd ziet zij de site 
P14, waar sporen van landbouw, visvangst (o.a. op paling, platvissen, meerval, snoek en 
karperachtigen) en het verzamelen van plantaardig voedsel (eikels, hazelnoten, bramen 
en bessen van sleedoorn en meidoorn) zijn gevonden. Daarentegen zou de site J97 een 
tijdelijk kampement zijn, waar vooral in het Laat-Neolithicum en de Vroege Bronstijd vis 
(o.a. snoek en karperachtigen) gevangen werd. Gehasse (1995, 229) veronderstelt dat 
op de Pleistocene zandgronden eveneens een tweedeling in basiskampen en extractie-
kampen ( jachtkampen ) bestond. De laatste zouden vooral in de rivierdalen en beekdalen 
zijn gelegen, met als voorbeeld de KBC-site te Oldeboorn (zie Fokkens 1998, 111-112). 
Drenth & Hogestijn (1999, 131-132, 2001, 322-323) hebben soortgelijke gedachten geuit. 
Daarbij verwijzen zij naar een site te Vlaardingen als voorbeeld van een kortstondig benut 
kampement (resten van een lichte behuizing en weinig vondsten), terwijl Molenaarsgraaf 
genoemd wordt als een site die waarschijnlijk meer permanent bewoond is (Louwe Kooij-
mans 1985, 127-130). 

Ongetwijfeld hangt de voedseleconomie direct samen met landschappelijke differen-
tiatie en dientengevolge is het goed voorstelbaar dat het belang van landbouw per regio 
varieerde. Zo blijken de faunaresten van de site Boog C-Noord nagenoeg geheel afkomstig 

Figuur 15  Oostwoud-’De Tuithoorn’, 
tumulus II. Graf van de KBC met skelet 
gelegen binnen een onderbroken greppel 
en krassen veroorzaakt ten tijde van de 
KBC door een eergetouw (naar Lanting & 
Van der Plicht 1999/2000).
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te zijn van gedomesticeerde dieren (Buitenhuis 2001). Vooral rund werd gefokt, in min-
dere mate schaap/geit en varken. Deze diersoorten lijken primair voor het vlees gehouden 
te zijn. 

Onmiskenbare laat-neolithische huisplattegronden zijn nog altijd schaars (zie in dit 
verband Hogestijn & Drenth 2000; 2000/2001). Op de EGK-nederzetting Mienakker in 
de gemeente Opmeer zijn de resten van een tweeschepig of -beukig huis of hut gevon-
den (  g. 16). Een tweede voorbeeld is de reeds genoemde tweeschepige huisplattegrond 
van de late EGK of de vroege KBC te Vlaardingen (  g. 17). Beide plattegronden sluiten 
perfect aan bij het beeld dat tijdens het Midden- en Laat-Neolithicum in Nederland een 
tweebeukige bouwtraditie bestond, die zich uitstrekte over grote delen van Noordwest- en 
Noord-Europa. Hierin past ook een tweebeukige plattegrond van de EGK-nederzetting te 
Zeewijk-Oost bij Winkel (Hogestijn 1997) (  g. 18). Gezien o.a. de relatief grote afmetin-
gen en het nagenoeg ontbreken van een cultuurlaag ter plaatse van de plattegrond gaat 

Figuur 16  Hut- of huisplattegrond van 
de EGK gevonden op de site Mienakker 
in de gemeente Opmeer (naar Hogestijn 
1998).

Figuur 17  Vlaardingen. Hutplattegrond 
van de late EGK of vroege KBC (naar 
Van Beek 1990). Ca. 1:175.
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het niet om de resten van een huis, maar om een gebouw met een voor de nederzetting 
bijzondere, centrale functie, zoals een gemeenschaps- of mannenhuis (Hogestijn 1997, 
40-42; Hogestijn & Drenth 2000, 139, 2000/2001, 62 ). Er zijn geen aanwijzingen dat 
de midden- en laat-neolithische huizen in Nederland woonstalhuizen waren (Hogestijn & 
Drenth 2000, 2000/2001). 

De opgravingen in holoceen Nederland geven aan waarom nederzettingen van de Pleis-
tocene gronden zo slecht bekend zijn. Een cruciale factor is dat goede conserveringsom-
standigheden (afdekkende lagen en een hoge grondwaterstand) over het algemeen in 
het laatste gebied ontbreken. Dergelijke conserveringsomstandigheden zijn daarom zo 
belangrijk, omdat afval in het Laat-Neolithicum kennelijk overwegend op het oppervlak 
in plaats van in de beschermende  kuilen werd gedeponeerd (Hogestijn 1998, 98; Ter 
Wal 2001, speciaal 29-30). Dit betekent dat op nederzettingen niet alleen de organische 
materiële cultuur op de Pleistocene gronden vergaan is, maar dat tevens een deel van 
de anorganische artefacten, zoals het relatief zachte aardewerk, verdwenen is. De reste-
rende artefacten, vooral vuursteen en natuursteen, zijn typologisch vaak dermate weinig 
karakteristiek dat een toewijzing aan de EGK of de KBC veelal problematisch is, vooral 

Figuur 18  Zeewijk-Oost. Plattegrond van 
een tweeschepig gebouw van de EGK 
(naar Drenth & Hogestijn 2000/2001).
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wanneer de dragers van andere archeologische culturen een locatie eveneens bezochten 
of bewoonden. Daar komt bij dat grondsporen op de pleistocene gronden in verhouding 
meer aan vervaging door bodemvorming onderhevig zijn.

Over het algemeen zijn door slechte conserveringsomstandigheden  de aangetroffen 
graven liggen doorgaans in zure zandgronden en boven de grondwaterspiegel  onver-
brande menselijke en dierlijke skeletresten niet of nauwelijks bewaard gebleven. In 
gunstige gevallen is een lijksilhouet zichtbaar. Toch is duidelijk dat het laat-neolithische 
grafbestel gevarieerd was. Hieronder zal nader worden ingegaan op de verschillende graf-
vormen (zie voor algemene overzichten Drenth & Lohof in voorbereiding en Lanting & Van 
der Waals 1976).

Anders dan bij vlakgraven is bij grafheuvels over de dode een aarden heuvel opgeworpen. 
De dode kan daarbij in een grafkuil of op maaiveldniveau zijn begraven (bodemgraf). De 
laat-neolithische grafheuvels zijn van boven gezien min of meer rond, in zijaanzicht onge-
veer bolvormig. De kleinste onderzochte EGK-tumulus heeft een doorsnede van ca. 6,5 m 
en een maximale hoogte van ca. 0,45 m, de grootste meet ca. 16 x 1,5 m. De afmetingen 
van de kleinst bekende KBC-grafheuvel zijn ca. 10 x 0,3 m, van de grootste ca. 18 x 1,4 
m. De grafheuvels zijn doorgaans waarschijnlijk (deels) opgebouwd uit plaggen en aan-
gelegd op open plekken, die veelal door beakkering, beweiding of het verbranden van de 
vegetatie ontstaan zijn (Casparie & Groenman-Van Waateringe 1980). 

Zowel onder EGK- als KBC-grafheuvels zijn kringvormige greppels gevonden. Omdat 
hierin frequent paalsporen zijn gevonden, hebben zij klaarblijkelijk gediend als standspo-
ren waarin palen hebben gestaan. De standsporen kunnen direct rond het graf zijn aange-
legd, halverwege het graf en de heuvelvoet (de zogeheten intermediaire greppels) of ter 
plaatse van de voet van de heuvel (zie  g. 15). Ook rondom vlakgraven zijn dergelijke cir-
kelvormige greppels aangetroffen. De algemene indruk is, mede gebaseerd op de vulling 
van de greppels, dat de greppels vóór het opwerpen van de heuvels zijn dichtgegooid. 

In de regel is per vlakgraf of grafheuvel-bijzetting één dode bijgezet. Maar twee per-
sonen in één graf (dubbelgraven) komen voor (bijv. Beuker et al.sonen in één graf (dubbelgraven) komen voor (bijv. Beuker et al. et al.sonen in één graf (dubbelgraven) komen voor (bijv. Beuker  2001; Cuijpers, Drenth 
& Lanting 1994). Meervoudige bijzettingen, d.w.z. meer dan twee personen in hetzelfde 
graf, zijn tot dusver in Nederland niet aangetroffen, maar op grond van buitenlandse 
vondsten zijn ze wel te verwachten.

De lijkbehandeling viel uiteen in crematie en inhumatie (de bijzetting van onverbrande, 
doorgaans ongearticuleerde lijken). Voor de EGK zijn inhumatiegraven kenmerkend. 
Slechts drie crematiegraven zijn bekend, alle uit fase 4. Tijdens de KBC steeg het aantal 
crematies; er zijn ruim vijftien van deze graven bekend. 

Zogeheten bijenkorfgraven, al dan niet onder een heuvel, vormen een aparte catego-
rie. Het zijn grafkuilen waarvan de bodemrand extra diep greppelvormig is ingegraven. 

In verscheidene van de doorgaans afgerond rechthoekige of ovale grafkuilen zijn ver-
kleuringen, hout of houtskool gevonden die wijzen op het gebruik van doodskisten of het 
bijzetten van de dode op een houten onderlegger.

Sommige grafkuilen zijn bekleed met stenen. Dergelijke graven worden steenkisten 
genoemd. 

De oriëntatie van de EGK- en KBC-grafheuvelbijzettingen en vlakgraven is gemiddeld 
O-W met afwijkingen tot en met 45 . Graven met AOO-bekers lijken daarentegen bij voor-
keur in NW-ZO richting te zijn aangelegd.

Bij de EGK werden de mannen in de regel op hun rechterzijde begraven met opgetrok-
ken knieën, de vrouwen op dezelfde wijze maar op hun linkerzijde (  g. 19; Lanting 1969). 
Ook tijdens de KBC was de hurkligging regel, maar lagen de mannen over het algemeen 
op hun linkerzijde en de vrouwen op hun rechterzijde (  g. 19; Beuker et al. 2001; Lanting 
& Van der Plicht 1999/2000, 41-42). 

De laat-neolithische grafgiften zijn vooral bekers en (vuur)stenen werktuigen. Minder 
talrijk zijn oker, bot en barnstenen sieraden. Van de meeste typen grafgiften werd per graf 
doorgaans slechts één exemplaar meegegeven, met aardewerk, vuurstenen pijlpunten, 
klingen en afslagen bij tijd en wijle als voornaamste uitzonderingen hierop. 

In de grafkamers van verscheidene hunebedden zijn laat-neolithische artefacten ontdekt 
(o.a. Bakker 1992, 58-59; Drenth & Hogestijn 1999, 146-149). Ondanks het ontbreken 
van geassocieerd menselijk skeletmateriaal  vermoedelijk door slechte conserverings-
omstandigheden - is het aannemelijk dat tenminste een deel ervan grafgiften betreft (zie 
tevens paragraaf over depots). Daarvoor pleiten vondsten uit verscheidene buitenlandse 
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Figuur 19   Dodenhouding in het Laat-
Neolithicum. Schaal EGK-graven: lijk-
silhouetten ca. 1:40; grafgiften ca. 1:2:5. 
(EGK naar Lanting 1969; KBC naar 
Louwe Kooijmans 1974).
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megalieten met menselijke resten, zoals te Petit-Chasseur, Sion, Kanton Valais, Zwitser-
land (Gallay 1976) en Oldendorf, megalietgraf IV, Kreis L neburg, Duitsland (K rner & 
Laux 1980, 161-174) 

Opvallend is dat in Nederland het vondstenspectrum uit de megalietgraven op een 
aantal punten aanzienlijk verschilt van die uit laat-neolithische vlakgraven en grafheuvels. 
Zo zijn in megalietgraven regelmatig EGK-amforen en -golfbandbekers en KBC-bekerpotten 
en -potbekers gevonden, dit i.t.t. de grafheuvels en vlakgraven. Grand-Pressigny-dolken, 
pseudo-Grand-Pressigny-dolken en stenen EGK-hamerbijlen zijn juist wel in grafheuvels 
en vlakgraven aangetroffen, maar niet of nauwelijks in hunebedden. 
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Enkele vondsten geven aan dat sommige doden enige tijd aan het oppervlak lagen en 
aan de elementen blootgesteld werden, alvorens zij ter aarde werden besteld. Het is ook 
mogelijk dat de overledenen begraven werden, waarna hun botten werden opgedolven en 
vervolgens opnieuw of secundair werden begraven. Eén zo n vondst is gedaan in tumulus 
G4 te Niersen. Hier werden, achter de rug van een skelet in hurkligging op de linkerzijde, 
de resten van een tweede individu aangetroffen (Holwerda 1908; Nieuwenhuis 1908). In 
tegenstelling tot het eerste, lag het skelet van het laatste individu niet meer in anatomisch 
verband. Een min of meer soortgelijk graf werd te Ottoland-Kromme Elleboog opgegraven 
(Louwe Kooijmans 1974, 312). Behalve een mannenskelet in hurkligging op de linkerzijde 
met de blik naar het zuiden, lag in de grafkuil een concentratie lange beenderen van een 
tweede man. Op de onderkaak na ontbrak de schedel, zonder dat er aanwijzingen voor 
een (recente) verstoring waren. De graven van Niersen en Ottoland-Kromme Elleboog 
mogen niet alleen als indicaties opgevat worden voor secundaire begraving, maar wellicht 
ook voor het gebruik van het zelfstandig begraven van schedels. Het laatste is bekend van 
Velserbroek, waar in een KBC-tumulus de schedel van een jong kind is bijgezet (Therkorn 
& Van Londen 1990). 

In verschillende laat-neolithische nederzettingen zijn losse  menselijke skeletresten of 
delen van skeletten ontdekt. Zo zijn te Aartswoud de botten van een voet, nog in anato-
misch verband gelegen, gevonden (Van Heeringen & Theunissen 2001, deel 2, 111, afb. 
10) en te Kolhorn een opperarm van een vrouw. Dergelijke vondsten kunnen stammen 
uit vernielde graven, temeer daar reguliere  graven in nederzettingscontext ontdekt zijn. 
Maar het is mogelijk dat de skeletdelen afkomstig zijn van lijken die niet formeel begraven 
zijn, maar simpelweg als afval zijn gedumpt.

Een bijzondere categorie vormt verder de bijzetting van dieren. In tumulus 1 te Zeyen 
bleek een compleet runderskelet, hetzij als grafgift, hetzij als zelfstandige bijzetting, te 
zijn begraven in een EGK-graf (Van Giffen 1930, deel 1, 57-59, deel 2, afb. 41-43a). Het 
lijksilhouet van een paard of een rund werd verder aangetroffen in een kuil buiten het 
centrum van tumulus 3 te Garderen-Solsche Berg (Bursch 1933, 69-71). De grafheu-
vel behoort tot de late EGK. Tot de KBC of de Vroege Bronstijd behoren tot slot een te 
Molenaarsgraaf ontdekt ossengraf, een rundergraf dat verband houdt met tumulus XII te 
Emmen-Angelslo en een varkensgraf gevonden te Ottoland-Kromme Elleboog (Lanting & 
Van der Plicht 1999/2000, 178; Louwe Kooijmans 1974, 264-267 & 322-323).

Te Nieuw-Dordrecht is een veenweg opgegraven die op grond van dendrochronologisch 
onderzoek in 2.549-2.548 v. Chr. moet zijn aangelegd (Casparie et al. 2004). Er zijn 
duidelijke aanwijzingen dat de constructie nooit voltooid is, terwijl het doel van de weg 
onbekend is. Uit de ligging van grafheuvels in lineaire verbanden is verscheidene keren 
geconcludeerd dat zij langs wegen lagen (bijv. Jager 1985). Omdat de tumuli uit diverse 
perioden dateren en de gereconstrueerde routes vaak overeenkomen met de loop van his-
torische wegen, wordt over het algemeen een grote mate van infrastructurele continuïteit 
aangenomen.

Verschillende laat-neolithische artefacten zijn opgevat als opzettelijke deposities, waar-
aan veelal een rituele betekenis is toegedicht. Zo menen Prummel & Van der Sanden 
(1995, speciaal 39-42 (115-118)) dat prehistorische runderhoorns/-schedels in venen in 
de provincie Drenthe mogelijk deposities zijn om bij bovenaardse krachten vruchtbaar-
heid voor de veestapel af te smeken. Deze traditie begon in het Vroeg-Neolithicum en 
liep vermoedelijk door tot in de Middeleeuwen. Twee van de runderhoorns, uit Gieten en 
Bronnegerveen, zijn volgens 14C-dateringen (vermoedelijk) laat-neolithisch. Een andere 
opmerkelijke categorie veenvondsten wordt vertegenwoordigd door houten schijfwielen, 
waarvan in totaal ruim 10 exemplaren in de provincies Drenthe, Overijssel en Groningen 
zijn ontdekt (Van der Waals 1964a; Drenth & Lanting 1997, 59-62, in Europese context; 
Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 95-96). Depositie van aardewerk in de Drentse venen 
lijkt in het Laat-Neolithicum geen belangrijke rol te hebben gespeeld (Van der Sanden 
1997, 25 (139)), hetgeen ook beweerd kan worden van Grand-Pressigny-dolken in natte 
context. Hamerbijlen en vermoedelijk laat-neolithische bijlen zijn daarentegen vaker in 
deze context aangetroffen (Beuker et al. 1992, tabellen 32 (136) en de tabellen 5 en 9). 

Ook depots in droge context zijn waarschijnlijk, bijvoorbeeld van bijlen en hamerbij-
len (Beuker et al. 1992, 133 en tabellen 5 en 9). In dit verband moeten tevens EGK- en 
KBC-artefacten uit Nederlandse hunebedden genoemd worden. Mogelijk bevinden zich 
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hieronder, behalve grafgiften, depots. De opgraving van het megalietgraf Ostenwalde 1, 
Kreis Aschendorf-H mmling in Nedersaksen, Duitsland, heeft aanwijzingen in die richting 
opgeleverd (Bakker 1992, 50-52; Tempel 1978). 

Op basis van vlakgraven en grafheuvels is de sociale organisatie tijdens het Laat-Neolithi-
cum in Nederland behandeld (Drenth 1991; 1992; Drenth & Lohof in voorbereiding; Lohof 
1994). Samengevat wijzen de grafgebruiken erop dat leeftijd en geslacht structurerende 
elementen binnen de samenleving waren. Naar het zich laat aanzien, bekleedden volwas-
senen doorgaans een hogere sociale positie dan kinderen. Het ontbreken van zelfstandige 
kindergraven met een eigen grafheuvel en de relatief geringe variatiebreedte en rijkdom 
van gra  nventarissen van kinderen geven dit aan. Status lijkt in belangrijke mate geba-
seerd te zijn geweest op de toegang tot uitwisselingsnetwerken, die te oordelen naar de 
grafgebruiken beheerst werden door volwassen mannen. Het zijn immers in de graven van 
deze groep individuen dat exotische voorwerpen, zoals Grand-Pressigny-dolken en metalen 
items, gevonden lijken te zijn. Het vermoeden is dan ook dat de hoogste formele sociale 
posities vooral in handen van mannen waren, temeer daar zij waarschijnlijk vaker in graf-
heuvel-bijzettingen begraven lijken te zijn dan vrouwen. 
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