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Van de redactie
Door Sander Koopman
Artefacten behoren zonder twijfel tot de voor het grote
publiek meest aansprekende facetten van de archeologie. Door
het vasthouden van zo’n prehistorisch stuk gereedschap sta je
direct in contact met onze vroegste voorouders. Het Gooi, als
onderdeel van het Nederlandse stuwwallenlandschap, kent enkele gebieden waar vondsten van nationaal belang zijn gedaan.
De Aardjesberg is hiervan de meest bekende exponent, al sinds
de 19e eeuw zijn hier vondsten uit alle tijden gedaan. In de
jaren ‘70 en ’80 zijn door Jonny Offermans vele paleolithische
artefacten gevonden in het Corversbos, gemaakt door Neanderthalers. In de jaren ’90 kwam daar nog de Naarder Eng bij, als
vindplaats van kwartsiet artefacten. Al met al moeten er zo langzamerhand over de hele regio duizenden stukken gevonden zijn.
Helaas zijn deze artefacten, sinds de transformatie van het Goois
Museum tot Museum Hilversum, bijzonder slecht ontsloten
naar de samenleving. In totaal zijn er hooguit enkele tientallen
Gooise stukken in collecties tentoongesteld, in verschillende
musea, te weten het Geologisch Museum Hofland, het Rijksmuseum van Oudheden en in het Huis van Hilde, het pas geopende
provinciale archeologisch bezoekerscentrum. Daarnaast zal er
veel bij particulieren liggen. Mijns inziens zou onze kennis van
de regionale archeologie een enorme stimulans krijgen als het
zou lukken om al het beschikbare materiaal in samenhang en in
de vondstcontext te beschrijven. Publicaties als het onderzoek
naar de Bussumer- en Westerheide van Wimmers & Van Zweden
(1), de regionale paleogeografie (2), het gloednieuwe rapport
over het raatakkercomplex op de Hoorneboegse Heide (3) en de
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vele jaarverslagen van AWN Naerdincklant zouden hierbij als
vertrekpunt kunnen dienen. In deze aflevering van de Archeologica Naerdincklant met als thema Artefacten geen opsomming
van vondsten, maar een aantal artikelen van meer algemene aard.
De bijdrage van Sander Koopman beschrijft de meest gebruikte
uitgangsmaterialen vuursteen en kwartsiet, en de voorkomens
hiervan in het Gooi. Alexander Verpoorte gaat nader in op de
kenmerken van artefacten, en hoe ze te herkennen. Artefacten
laten door de tijd heen een duidelijke ontwikkeling zien, die volgens de bijdrage van Mark van Wees onlosmakelijk verbonden is
met de zowel de evolutionaire, sociale als culturele ontwikkeling
van de mens. Zoals eerder genoemd is het Geologisch Museum
Hofland één van de plekken waar we Gooise artefacten kunnen zien. Henk Helmers beschrijft hoe deze collectie tot stand
is gekomen en welke rol de archeologie momenteel speelt in
het museumbeleid. Ook in het activiteitenprogramma van het
museum speelt vuursteen een rol, daarover schrijft Berend Jan
Grotenhuis, deskundige op het gebied van experimentele vuursteenbewerking. Tot slot treft u in deze editie het vondstenoverzicht 2014 aan.
(1) Wimmers, W.H., & R.R. van Zweden (1992); Archeologische
en historisch-geografische elementen in een natuurgebied. Antropogene achtergronden van de Gooise natuurgebieden. SC-DLO
rapport 143.
(2) Koopman, S., & A.T.E. Cruysheer (2012); paleogeografische
ontwikkeling en bewoningsdynamiek tussen Vecht en Eem.
AWN Naerdincklant. Eveneens verschenen in Tussen Vecht en
Eem.
(3) Theunissen, E.M., & J.W. de Kort (2015); Prehistorische
raatakkers op de Hoorneboegse heide bij Hilversum, verslag van
een veldtoets. RAM 225, RCE.
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Vuursteen en kwartsiet in het Gooi:
de grondstoffen voor gereedschap
Door Sander Koopman
Het Gooi is al van oudsher een gebied waar regelmatig
artefacten worden gevonden. Bekende vindplaatsen zijn
het Corversbos, de Naarder Eng en de Aardjesberg. De
gebruikte steensoorten voor de in het Gooi gevonden
artefacten zijn grotendeels kwartsiet en vuursteen. Dit
artikel gaat in op de achtergronden en ontstaanswijze van
deze gesteenten, de voorkomens ervan in het Gooi, en de
herkomst van de Gooise artefacten.
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(in water opgeloste kwarts) is afkomstig van de opgeloste
skeletjes van kiezelwieren. Bij het neerslaan vanuit de oplossing ontstaat kwarts in de vorm van amorf geordende microscopisch kleine kristalletjes. Dit resulteert in een zogeheten
cryptokristallijn gesteente; vuursteen. Vanwege het ontbreken
van een ordening in het gesteente is de vorm van de concreties
vaak zeer onregelmatig. Veelal komen knollen of banken met
vreemd gevormde uitsteeksels voor. Beide gesteenten, zowel
kwartsiet als kiezelzuur, hebben een amorfe interne structuur.
Dit heeft tot gevolg dat bij het breken van de steen een onregelmatig breukvlak ontstaat, bij vuursteen meestal een karakteristiek schelpvormig breukvlak. De randen van de breukvlakken
zijn bij beide gesteenten scherp, dat maakt de afslagen geschikt
als snij- of krabgereedschap. Vuursteen is ontstaan door vrije
kristallisatie in een waterige omgeving, en heeft een relatief
zwakke interne structuur. Daardoor is het gevoelig voor breuk
bij drukbelasting, en geschikt om te worden bewerkt tot zeer
fijne artefacten. Voor kwartsiet geldt dat de met elkaar vergroeide korreltjes zorgen voor een zeer hechte interne structuur.
Kwartsiet is daardoor een sterk en taai gesteente, dat niet gauw
breekt. Door deze eigenschappen is het zeer geschikt voor artefacten waarmee geslagen of geklopt wordt. Zo zijn
kwartsietstenen gebruikt als klopsteen voor het bewerken van
vuursteenknollen (Beuker, 2010).

Afbeelding 1: afgeplagde leemkuil op de Aardjesberg. Foto:
Sander Koopman.
De aard der gesteenten
Zowel kwartsiet als vuursteen bestaan beide voor het grootste deel (>99%) uit het mineraal kwarts, SiO2. De structuur
en ontstaanswijze van beide gesteenten is sterk verschillend.
Kwartsiet (uitgezonderd zoetwaterkwartsiet) (1) ontstaat doorgaans bij de metamorfose van zandsteen. Zandsteen is opgebouwd uit zandkorrels, die onderling verkit zijn geraakt door
een bindmiddel. De meest voorkomende bindmiddelen zijn
kwarts, kalk en ijzeroxide. In zandsteen zijn de afzonderlijke
korrels nog te onderscheiden, en bij breuk zal de steen splijten
langs de korrelgrenzen. Als zandsteen aan verhoogde druk
wordt blootgesteld, meestal bij regionale metamorfose, treden
er mechanismen op waardoor de korrels geheel met elkaar
vergroeid raken. In algemene zin duiden we deze mechanismen
aan als diffusieprocessen (Fossen, 2010). Allereerst betreft het
zogeheten ‘volume diffusion’ en ‘grain boundary diffusion’,
waarbij holten in het kristalrooster onder invloed van de druk
migreren, en de korrels heel geleidelijk van vorm veranderen.
Een tweede mechanisme is ‘pressure solution’; op de contactvlakken van de korrels lost de kwarts op waarbij elders, in
holten, rekristallisatie optreedt. Uiteindelijk ontstaat door deze
mechanismen een min of meer hechte massa van
kwarts, waarin geen afzonderlijke korrels meer te
onderscheiden zijn. Vuursteen ontstaat in kalksteenpakketten door de neerslag van kiezelzuur in een
oververzadigde kiezelzuuroplossing. Het kiezelzuur

Afbeelding 2: vuurstenen van de Aardjesberg gevonden in een
afgeplagde leemkuil van ongeveer 1500 m2, locatiecoördinaten
X: 141,0 – Y: 473,6 (letter A in afbeelding 4. Verdere toelichting zie tekst). Foto: Sander Koopman.
Kenmerken en herkomst van de Gooise vuursteen en
kwartsiet
Vuursteen komt in het Gooi zowel in de vorm van onregelmatig
gevormde stukken als in de vorm van rolstenen voor. Vuursteen
rolstenen zijn doorgaans grijs van kleur, hebben een ovoïde
vorm en een lengte van 4 tot 8 cm. Ze zijn afkomstig uit het
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Oppervlaktekenmerken van vuursteen
Vuursteen kan zeer variabel zijn qua oppervlaktekenmerken.
De buitenkant van een vuursteen(knol) wordt aangeduid als
cortex. Bij sommige stenen bestaat de cortex uit een witte,
ruwe laag, genaamd porcellaniet. Deze laag bestaat eveneens uit siliciumdioxide (kwarts), maar heeft een poreuze
structuur en bevat doorgaans meer verontreinigingen dan het
kwarts in de kern van de steen (Beuker, 2010; Maessen &
Reijers, 2013). Porcellaniet ontstaat reeds tijdens de vorming
van de steen in het kalksteenpakket. Ook als er geen porcellaniet aanwezig is, heeft de cortex vaak een andere kleur dan
het interieur van de steen, dit verschijnsel wordt kleurpatina
genoemd. Zuivere, onverweerde vuursteen is donkergrijs
van kleur. Na het vrijkomen van de vuursteen uit het oorsprongsgesteente zorgen chemische verweringsprocessen
ervoor dat de steen van buiten een andere kleur krijgt:
-Wit, crèmekleurig: wordt veroorzaakt doordat de cortex
poreus is geworden
-Bruin, oker, geel, rood: wordt veroorzaakt door het in de
cortex binnendringen en oxideren van ijzerverbindingen
(ijzeroxiden en ijzerhydroxiden)
-Diepzwart: wordt veroorzaakt door het in de cortex binnendringen van ijzersulfideverbindingen, bij verblijf in een
anoxisch milieu zoals een meer of zee.
Een ander goed waarneembaar oppervlaktekenmerk betreft
de textuur van de steen. Deze komt tot uiting in de ruwheid
van het oppervlak, en is vooral bij gebroken stukken goed
waar te nemen. Voor stenen zonder windlak geldt dat exemplaren met een relatief ruw oppervlak en matte glans een
grovere interne kristalstructuur hebben dan stenen met een
glasglans en een glad oppervlak. Polijsten door met zand beladen wind, zoals gebeurde tijdens het Weichselien, leidt ook
tot een glanzend oppervlak. Deze glans wordt aangeduid als
windlak. De typerende vorm die de steen door het polijsten
krijgt, min of meer pyramidaal met één of meerdere ribben
en gladde oppervlakken, wordt aangeduid als windkantervorm. Incidenteel worden in het Gooi stukken noordelijke
vuursteen aangetroffen met windkantervorm. Het oppervlak
is in dat geval glad gepolijst als van een rolsteen. Aan de
onregelmatige vorm van het stuk is de glaciale depositiewijze nog te herkennen.
Overige oppervlaktekenmerken van vuursteen zijn in de
context van dit artikel van minder belang, en worden hier
niet besproken. Een volledig overzicht van de oppervlaktekenmerken van vuursteen is te vinden in Beuker, 2010,
hoofdstuk 3.

stroomgebied van de Maas. Een voorbeeld is de meest linkse
steen in afbeelding 3. De onregelmatig gevormde stukken
hebben een noordelijke herkomst en zijn aangevoerd met het
landijs. Deze vuursteen is afkomstig uit Krijtafzettingen in

Afbeelding 3: selectie van kwartsieten gevonden op een afgeplagd deel van de Blaricummerheide, nabij de Boissevainweg,
locatiecoördinaten X: 143,3 – Y: 475,7 (letter B in afbeelding
4). Verdere toelichting zie tekst. Foto: Sander Koopman.
Denemarken en Noord-Duitsland. De kleur is sterk variabel:
donkergrijze, grijze, bruine tot okergetinte en crèmekleurige exemplaren zijn aangetroffen. Zwarte exemplaren zijn sporadisch
aangetroffen, en rode vuursteen (ook wel bekend als Helgolandvuursteen) is, voor zover bekend bij de auteur, nog niet
gevonden in het Gooi. De grootte van de meeste stukken ligt
tussen de 2 en 15 cm. Incidenteel zijn stukken aangetroffen met
een diameter tussen de 15 en 30 cm. De in het Gooi aangetroffen vuursteenstukken zijn hiermee aanmerkelijk kleiner dan
de voorkomens in de herkomstgebieden, en zoals aangetroffen
bijvoorbeeld op de stranden en in de stuwwallen van Denemarken en Noord-Duitsland. De daar aangetroffen knollen
kunnen een doorsnede hebben tot wel 50 cm. Het glaciale
transport en de krachtenvelden die daarbij optraden, hebben
gezorgd voor het breken, en daarmee verkleinen, van de vuursteenknollen. Om een indruk te krijgen van de samenstelling van
het gemiddelde Gooise vuursteengezelschap is een geologische
vuursteenveldverkenning uitgevoerd in een afgeplagde leemkuil op de Aardjesberg (afbeelding 1). De lithologie bestaat hier
uit keileem op smeltwaterafzettingen (Ruegg, 1995; Koopman
& Cruysheer, 2012). Bij de verkenning zijn alle vuurstenen
verzameld en gefotografeerd die aan het oppervlak lagen en
een lengteas >= 2 cm hadden. Het resultaat is weergegeven
in afbeelding 2. Het kleurenpalet is zeer divers, maar grijze
vuursteen komt het meeste voor. Aan enkele stukken is te zien
hoe het binnendeel van de steen soms een heel andere kleur
heeft dan de cortex. Veel stukken hebben de kenmerkende witte
verkleuring van de cortex, duidend op verwering van de steen.
Het grootste blok heeft een lengte van ongeveer 16 cm, de
meeste stukken zijn aanmerkelijk kleiner, en hebben een lengte
van minder dan 10 cm. Verder is goed te zien hoe de vuursteen
uit glaciale afzettingen zonder enige vorm van bewerking al zeer scherp kan zijn. Zulke randen kunnen
bijvoorbeeld ontstaan door vorstsplijting (Beuker,
2010), leidend tot de vorming van zogeheten pseudoartefacten.
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Stukken kwartsiet komen in het Gooi in ruime mate voor.
Deze stenen zijn aangevoerd door de Rijn, Maas en in mindere mate door het Eridanos riviersysteem. De herkomstgebieden liggen in de middelgebergten van Duitsland, België en
Noord-Frankrijk. In afbeelding 3 staat een selectie afgebeeld
van kwartsieten en enkele verwante gesteenten die gevonden
zijn op een afgeplagd stuk op de Blaricummer Heide, vlakbij de Boissevainweg. Net als bij vuursteen is er sprake van
een grote variatie in kleuren en vormen. De overeenkomst
die alle stukken hebben, is de hoge mate van afronding. Veel
exemplaren hebben bovendien windkanterkenmerken. Bij de
kwartsieten valt op dat een deel van de blokken een aanzienljke
omvang heeft, met een doorsnede tot tientallen centimeters.
Zulke blokken zijn aangevoerd in drijfijs. In afbeelding 3 zijn
een aantal herkenbare groepen te onderscheiden. Geheel rechts
liggen twee blokken grijze kwartsiet met een kataklastische
textuur. Het gesteente is op diverse plekken gebroken, en de
daarbij ontstane spleten zijn opgevuld met gangkwarts, die met
name in bredere aders nogal eens als stengelkwarts voorkomt.
De verschillende richtingen van de kwartsaders wijzen op verschillende drukrichtingen. Links van de grootste steen liggen
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Afbeelding 5: afgeplagd deel van de Blaricummerheide in
2011. Zichtbaar is een Weichselien ‘desert pavement’ met
talrijke kwartsieten. Foto: Sander Koopman.
kenbare variëteit, te weten Revinienkwartsiet. Uiterst links in
de opname ligt een vuursteen rolsteen, en daarnaast, van onder
naar boven, twee stukken lydiet (donkergrijs), een jaspisbreccie
(rood met witte aders) en een brok melkkwarts (geheel wit). De
overige stenen in afbeelding 3 worden wel aangeduid als ‘bonte
kwartsieten’, de naam duidt er al op dat deze zeer variabel van
kleur zijn. De herkomstgebieden van kwartsieten zijn over
het algemeen niet exact vast te stellen, daar de verschillende
kwartsietsoorten doorgaans op meerdere plekken als vrijwel
identieke faciës voorkomen. Uitzonderingen hierop zijn: de
Taunuskwartsiet, die veelal uit de omgeving van het Taunusgebergte komt, de Revinienkwartsiet met als herkomstgebied
de Franse Ardennen, en de Jaspisbreccie met als herkomst het
Lahngebied in Duitsland (Hellinga, 1980). Aan de kwartsieten
valt op dat het ondanks het transport en de blootstelling aan
intensieve koude nog altijd zeer harde en taaie stenen zijn. De
stenen zijn nauwelijks gevoelig voor verwering, en bij bewerking met een hamer is doorgaans een grote slagkracht nodig om
de stenen kapot te krijgen.
Vindplaatsen in het Gooi

Afbeelding 4: kaartje met globale vondstgebieden van kwartsieten en vuursteen rolstenen (blauw), en noordelijke vuursteen
(rood). A = locatie afbeelding 1 & 2, B = locatie afbeelding 3.
Kaartondergrond: Kadaster, Topografische kaart van Nederland 1:25.000. Bewerking: drs. A.E. Pfeifer.
drie stenen met paarse vlekken, deze variëteit wordt
aangeduid als Taunuskwartsiet. In het midden liggen
drie kleine donkergrijze stenen, ook dit is een her-

De kaart van afbeelding 4 toont de gebieden waar vuursteen en
kwartsiet aan het oppervlak worden aangetroffen. Het valt op
dat de vondstgebieden van vuursteen en kwartsiet elkaar vrijwel uitsluiten. Dit heeft te maken met de genese van de sedimenttypen waarin de gesteentesoorten voorkomen. Noordelijke
vuursteen komt voor in keileem (Formatie van Drente), en
wordt daardoor uitsluitend aangetroffen op plaatsen waar keileem dicht onder het oppervlak voorkomt. In het Gooi is dit het
geval op en rondom de Aardjesberg (ten noorden van Hilversum), en ten noorden van de Woensberg, bij Huizen. Kwartsieten komen voor in de Midden-Pleistocene rivierafzettingen
(Formaties van Sterksel en Urk), en in mindere mate in de
Onder-Pleistocene Formatie van Peize. Deze formaties komen
aan de oppervlakte voor in de kernen van de stuwwallen. Op
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afbeelding 6: vijf Neanderthaler artefacten uit het Corversbos.
Collectie: Geologisch Museum Hofland. Foto: Sander Koopman.
de hoogste delen van de stuwwallen is in het Weichselien door
intensieve deflatie een sterke concentratie van kwartsieten
opgetreden. Tijdens de koudste delen van het Weichselien zijn
door de wind grote hoeveelheden zand afgevoerd, waarbij de
in het sediment voorkomende stenen als residuaire afzetting op
het oppervlak achterbleven. De hierdoor ontstane terreinvorm
wordt aangeduid als een denudatievlakte of ‘desert pavement’.
Het mooiste voorbeeld hiervan in het Gooi vinden we op de
Blaricummer- en Tafelbergheide (Koopman & Pfeifer, 2013).
Afbeelding 5 toont een foto uit 2011, waarop een pas geplagd
deel van de Blaricummerheide te zien is, met vele stukken
kwartsiet windkanters.
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en Beuker (2010) veelal lokale grondstoffen gebruikt voor de
vervaardiging van artefacten. Het betrof in geval van vuursteen
relatief kleine objecten, waarvoor voldoende uitgangsmateriaal beschikbaar was. De mate van bewerking was beperkt,
waardoor de slechte kwaliteit van de glaciaal getransporteerde
vuursteen nog niet voor problemen zorgde. Bij kwartsiet
speelde deze beperking overigens niet, gezien de aanwezigheid
van grote blokken van goede kwaliteit. In het Gooi zijn twee
grote vindplaatsen uit het midden-paleolithicum bekend, het
Corversbos en de Naarder Eng. In het Corversbos zijn vele
Neanderthaler artefacten aangetroffen (Offerman-Heykens &
Boelma, 1993; Offerman-Heykens, 2006). Deze zijn volgens
de genoemde publicaties vervaardigd uit noordelijke vuursteen.
Een vijftal van deze artefacten is weergegeven in afbeelding
6. Vergelijking hiervan met de natuurlijke stenen getoond in
afbeelding 2 laat zien dat er een sterke gelijkenis is tussen de
stukken, waarmee een noordelijke herkomst inderdaad aannemelijk is. Offerman-Heykens (2006) stelt verder dat het uitgangsmateriaal voor de artefacten uit de smeltwaterafzettingen
afkomstig zou zijn, maar dat is zeer onwaarschijnlijk. Er komt
namelijk maar weinig glaciaal aangevoerde vuursteen voor
in fluvioglaciale sedimenten (Koopman & Pfeifer, 2013). De
herkomst van de voor deze artefacten gebruikte vuursteen moet
mijns inziens dan ook vooral in de omgeving van de Aardjesberg worden gezocht. In enkele gevallen is er sprake geweest
van het gebruik van ter plaatse gevonden zuidelijke vuursteen,

Herkomst van de Gooise artefacten
In het Gooi zijn vele artefacten gevonden, die in de loop van
de tijd een ware diaspora hebben meegemaakt en over verschillende collecties verspreid zijn geraakt (zie bijvoorbeeld
Wimmers & Van Zweden (1992) voor een overzicht). De voornaamste collectie is die van de Provincie Noord-Holland, sinds
kort opgeslagen in het depot van het bezoekerscentrum Huis
van Hilde te Castricum. Dit is de collectie van het vroegere
Goois Museum, bestaande uit zo’n 500 inventarisstukken (Van
Mensch, 2005). Een klein deel hiervan is in bruikleen afgestaan
aan het Geologisch Museum Hofland, waar enkele artefacten te
bekijken zijn. Een onbekend aantal objecten is terecht gekomen
in de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden (2) te
Leiden (Stapert, 2010). Voorts zijn er vele objecten in bezit van
particulieren, waarvan de collecties slechts zelden ontsloten
zijn. Een markante uitzondering hierop vormt de collectie van
Ben Walet, afgebeeld en besproken in Koopman & Cruysheer
(2012). De herkomst van de vuursteen die is gebruikt voor de
in het Gooi gevonden artefacten is niet systematisch onderzocht, en lang niet altijd gedocumenteerd. Inmiddels is er echter voldoende kennis beschikbaar om hierover enkele algemene
uitspraken te doen, ondersteund door voorbeelden waarbij de
herkomst van de vuursteen wel is beschreven. In het paleolithicum en mesolithicum werden volgens Deeben e.a. (2005)

Afbeelding 7: overzicht van enkele bijzondere vondsten van de
‘kwartsiet-vindplaats’ van de Naardereng te Huizen, daterend
uit de laatste fase dat Neanderthalers actief waren in Europa,
58.000-28.000 jaar geleden. Afbeelding overgenomen uit Koopman & Cruysheer, 2012. Foto: Anton Cruysheer.
oorspronkelijk aangevoerd door de Maas en Rijn. Zo is bij
Muiderberg een midden-paleolithicum ‘Keilmesser’ gevonden
van zwart gepatineerde vuursteen. Deze vuursteen
is volgens Johansen et al. (2009) afkomstig uit de
Formatie van Kreftenheye, dit zijn laat-Saalien en
Weichselien fluviatiele afzettingen van het RijnMaassysteem. Een tweede voorbeeld van zuidelijke
herkomst betreft de vondst op de Westerheide van
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een uit Maasafzettingen afkomstige vuursteen rolsteen met
gebruikssporen, waarvan één deel gebruikt is als wig en het
tweede deel als spits (Vlamings, 1989). Op de Naarder Eng
bevindt zich een grote vindplaats van kwartsiet artefacten
(Walet & Boelsma 1999a; Koopman & Cruysheer, 2012). In
afbeelding 7 is een aantal objecten van deze vindplaats weergegeven. Vergelijking met een natuurlijke kwartsietenassemblage
uit de directe omgeving, zoals weergegeven in afbeelding 3,
toont een goede overeenkomst qua gesteentetypen en uiterlijk.
De bruine en grijze kwartsieten komen zowel bewerkt als van
nature voor, en onder de bewerkte stenen zijn ook twee goed
herkenbare Taunuskwartsieten aanwezig. Hiermee is een lokale
herkomst van het materiaal zeer aannemelijk. In het neolithicum werd de vuursteenbewerking steeds geavanceerder en
werden ook grotere voorwerpen vervaardigd, zoals bijlen en
sikkels. Hiervoor was zeer homogene en fijnkorrelige vuursteen nodig. Deze stukken zijn dan ook veelal geïmporteerd en
gemaakt van in situ gedolven vuursteen. Bekende vuursteen-
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c.q. handel van vuursteen over grotere afstanden veelvuldig
voorkwam tijdens het neolithicum (Beuker, 2010). Zo zijn op
de Veluwe meerdere objecten aangetroffen van Lousbergvuursteen, gewonnen bij Aken. Objecten van zeer hoogwaardige
vuursteensoorten als Le Grand Pressigny- (Noord-Frankrijk)
en Helgolandvuursteen (Duitsland) zijn zelfs tot op honderden
kilometers afstand van de winplaats aangetroffen. Ook in het
Gooi zien we dus de trend van lokale herkomst van de grondstof naar import vanuit brongebieden, een ontwikkeling die te
beschouwen is als de opkomst van de eerste handelsnetwerken
in de menselijke historie.
Auteursinfo
Drs. Sander Koopman is bestuurslid en adviseur Regionale
Kwartairgeologie bij AWN Naerdincklant, en medewerker
Onderzoek en educatie bij Geologisch Museum Hofland. Hij
heeft diverse publicaties geschreven over de geologie van het
Gooi en cursussen ‘Gesteenteherkenning’ verzorgd voor AWN
Naerdincklant (samen met dr. Alexander Verpoorte, Universiteit Leiden), het IVN Gooi en de Vrienden van het Gooi. In
het dagelijks leven is hij werkzaam als testmanager bij ProRail.
Noten
(1) Zoetwaterkwartsiet ontstaat door verkiezeling van fijn organisch sediment in een zoetwateromgeving.
(2) Een deel van de collectie van het RMO is online raadpleegbaar, waaronder ook enkele tientallen objecten uit het Gooi.
Website: http://www.rmo.nl/collectie/zoeken
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Sporen van de vroege prehistorie –
het herkennen van stenen werktuigen
Door Alexander Verpoorte
Voor 99% van de menselijke geschiedenis zijn stenen
werktuigen de meest voorkomende overblijfselen. In veel
gebieden zijn zij de enige overgebleven sporen van verre
voorouders van de huidige mens en van oudere mensachtigen als Neanderthalers. Ook in het Gooi is de vroegste
bewoning vrijwel alleen bekend uit achtergelaten stenen
werktuigen. De voorgeschiedenis van het Naerdincklant
toen het bezocht werd door rondtrekkende jager-verzamelaars tijdens de laatste ijstijd of aan het begin van het Holoceen toen het Noordzeebekken onder water kwam te staan
heeft zijn sporen achtergelaten in de vorm van afval van het
maken, gebruiken en weggooien van stenen werktuigen. De
vroege prehistorie krijgt in de uitvoering van het archeologisch erfgoedbeleid niet altijd de aandacht die het verdient.
Daar zijn verschillende redenen voor. Op de vindplaatsen is
meestal niet veel te zien van wat zich daar heeft afgespeeld.
In tegenstelling tot het boerenleven is het moeilijker om ons
in te leven in het jager-verzamelaarsbestaan. Bovendien is
het voor veel mensen, ook voor veel professionele archeologen, niet altijd even duidelijk dat de stenen werktuigen
door mensen gemaakt zijn en waarom ze anders zijn dan
de natuurlijke stenen op het tuinpad of op de akker. Ik wil
met dit artikel een bijdrage leveren aan de basiskennis over
stenen werktuigen en de archeologie van de vroege prehistorie.
Korte geschiedenis van het gebruik van stenen werktuigen
De oudste sporen van het gebruik van stenen werktuigen zijn
gevonden in Afrika. In Dikika (Ethiopië) is een bot gevonden
van ca. 3,4 miljoen jaar oud met mogelijke sporen van het
snijden met een stenen voorwerp. De oudste stenen werktuigen zelf zijn 2,6 miljoen jaar oud en gevonden in Gona, ook
in Ethiopië. De oudste vondsten in Noord-Europa zijn gevonden in de Cromer forest bed Formation aan de Noordzeekust
van Engeland. De oudste lagen met artefacten zijn mogelijk
800.000 jaar oud. De oudste stenen werktuigen in Nederland
zijn van recenter datum; de oudste, goed gedateerde vondsten
komen uit Maastricht (Groeve Belvédère, red.) en zijn grofweg
250.000 jaar oud. De meeste stenen werktuigen, verkregen
door afslaan met een hamer van steen, gewei of hout, dateren in
Nederland uit de steentijd: het paleolithicum (oude steentijd),
mesolithicum (midden-steentijd) en neolithicum (jonge of nieuwe steentijd). Maar ook in de brons- en ijzertijd zijn vuurstenen
werktuigen nog in gebruik. Met de introductie van
de vuurslag in vuurwapens in de loop van de 16de
eeuw werden vuurstenen werktuigen opnieuw
belangrijk; tot ca 1850 zijn er miljoenen ‘gunflints’
of ‘pierres à fusil’ geproduceerd. De belangrijkste
steensoort in Nederland voor het maken van werk-
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tuigen is vuursteen. Daarnaast is kwartsiet nog een belangrijke
steensoort. Stenen werktuigen komen voor in een enorme
diversiteit aan vormen en afmetingen. Ze zijn niet alleen zelf
belangrijk als werktuig om te snijden, krabben, boren etc., maar
ze waren ook noodzakelijk voor het maken van werktuigen van
hout, bot of gewei zoals speren, pijlschachten, spitsen, bijlstelen, geweihakken, graafstokken, schalen, naalden, priemen
etc. Toch moeten we de betekenis van vuurstenen werktuigen
niet overschatten. Vuursteen is hard en duurzaam en blijft
onder vrijwel alle omstandigheden bewaard. Als alle andere
resten al vergaan zijn, is vuursteen vaak het enige dat nog over
is. Het is daarom een belangrijke informatiebron voor ons beeld
van de steentijd, maar het is zeker niet representatief voor de
range aan werktuigen die door prehistorische mensen gebruikt
zijn. Bij opgravingen waar ook organisch materiaal zoals hout
en bot bewaard zijn gebleven blijkt steeds dat die materialen
minstens zo belangrijk waren. Voorbeelden zijn houten speren
van 350.000 jaar oud uit Schöningen (Duitsland) en de vondsten van touw, weefsel, geweihakken, benen beitels en houten
stokken van 5000-5500 v.Chr. uit Hardinxveld-Giessendam.
De wereld van jager-verzamelaars
Tot zo’n 5500 jaar geleden de eerste boerennederzettingen in
de omgeving van Eem en Vecht zullen zijn gesticht werd het
Naerdincklant bezocht door jager-verzamelaars. Tegenwoordig
vormen jager-verzamelaars minder dan een promille van de
wereldbevolking en zijn ze veelal volledig gemarginaliseerd.
Slechts weinig mensen leven nog uitsluitend van het jagen
en verzamelen in de natuurlijke omgeving; velen zijn geheel
of gedeeltelijk afhankelijk van de staten waarin ze leven of
bijvoorbeeld van missieposten. Toch geven ze een idee van
een levenswijze die tot zo’n 10.000 jaar geleden de mensheid
in stand hield. We moeten ons voorstellen dat de bevolking in
onze streken heel klein was : 1 persoon per 100 vierkante kilometer is waarschijnlijk een redelijke schatting voor de periode
van de laatste ijstijd en eerder. Dat betekent dat in Nederland
zo’n 350 personen rondtrokken. De groepjes zullen nu eens
bestaan hebben uit enkele personen en soms zal er een grotere
bijeenkomst van een paar honderd mensen plaatsgevonden
hebben. De rondtrekkende groepen en individuen verbleven
meestal kort op een plek, van een dag tot enkele maanden;
soms werden locaties vaker, bijvoorbeeld elk jaar rond de tijd
van de rijpe bessen, opnieuw bezocht. De gebieden waarin
jager-verzamelaars rondgetrokken hebben kunnen aanzienlijk
zijn; een gebied zo groot als heel Nederland zou het gebied
kunnen zijn dat een persoon in een jaar doorkruist onderweg
naar familie en vrienden en al doende voedsel verzamelend. Als
rond 9000 jaar geleden de Noordzee onder water is gelopen en
in West-Nederland een landschap van kwelders, moerassen en
vloedbossen begon te ontstaan konden ook meer mensen van de
rijke en gevarieerde voedselbronnen overleven – met wellicht
dichtheden in de orde van grootte van 100 personen per 100
km2, kleinere territoria en semi-permanent bewoonde woonplaatsen. Rondtrekkende jager-verzamelaars laten zelden grote
hoeveelheden afval achter op één plek. De een maakte en her-
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stelde zijn speren en grafstokken op een plek met enkele goede
knollen vuurstenen voor z’n werktuigen. De andere groep trof
een veld met bosbessen en bleef een weekje in de buurt. In de
herfst lukte het een andere groep om een kudde rendieren te
onderscheppen en ze waren enkele weken bezig om de dieren
te slachten, vlees te drogen, huiden te bewerken en botten te
drogen. Op die manier ontstond er een dunne verspreiding van
allerlei soorten afval waaronder afgedankte stenen werktuigen.
Kenmerken van stenen werktuigen
Duizenden jaren later. Ik krijg een email: op vakantie heeft
iemand een driehoekige steen gevonden. Hij lijkt op de stenen
in het lokale museum en hij ligt bovendien goed in de hand en
zou dus best gebruikt kunnen zijn in het stenen tijdperk. Helaas
heeft die bijzondere steen toch niet de kenmerken van een
prehistorisch stenen werktuig. Maar welke kenmerken zijn dan
wel diagnostisch?
Om artefacten te herkennen moeten we de basis van het bewerken en gecontroleerd breken van steen met behulp van een
hamer begrijpen en dat heet met een Engelse term ‘conchoidal
fracture’. Op de plek waar je met de hamer de steen raakt (het
slagpunt) ontstaat een slagkegel (een zogenaamde Herziaanse
kegel). De energie van de slagbeweging verspreidt zich in de
steen als concentrische golven vanaf het slagpunt. Door aan
de rand van een steen te slaan bewegen de golven vanaf het
slagpunt min of meer parallel aan het oppervlak van de steen
en breekt er een afslag van de steen af. Iemand die vuursteen
bewerkt kan bepalen of de afslag lang of kort, dun of dik, breed
of smal, driehoekig of rechthoekig wordt. Hij doet dat door de
hoek aan de buitenkant van de steen te veranderen of een ander
type hamer te gebruiken (kalksteen in plaats van kwartsiet of
juist gewei of hout) of de beweging van de hamer te veranderen
van een boog vlak langs de rand van de steen naar een rechte
lijn recht op de steen of met meer of minder kracht te slaan.
Afbeelding 1

Afbeelding 1. Afslag van drie zijden (dorsaal, ventraal en in
doorsnede). Afslagen worden georiënteerd met het uiteinde
boven en het slagvlak en slagbult onder. A. Slagbult. B. Slaggolven. C. Slagpunt. D. Slagvlakrest. E. Radiale stralen. F.
Slaglitteken. G. Cortex (= natuurlijke buitenkant van een
steen). H. Dorsaal negatief. I. Dorsale rib. (Uit Beuker 2010).
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Een ‘conchoidal fracture’ is te herkennen aan kenmerken op
de afslag zoals het slagpunt, de slagbult, de slaggolven, het
slaglitteken en de radiale stralen. In afbeelding 1 staan deze termen aangeduid op een tekening van een afslag. Er staan ook de
andere termen die gebruikt worden om afslagen te beschrijven.
Met de ventrale zijde wordt de kant bedoeld waarmee de afslag
tegen de steen (kern) aan zat. Op de kern (afbeelding 2) is dus
het negatief van de afslag achtergebleven. De dorsale zijde is
de voormalige buitenkant van de kernsteen. Als er al eerder
afslagen van de kernsteen geslagen zijn, zie je de negatieven
(H) daarvan op de dorsale zijde lopen.

Afbeelding 2. Kern (voorzijde). A. Slagvlak. B. Afbouwvlak. a.
afslagnegatief. b. rib. c. negatief van slagbult. d. slagvlakrand.
e. cortex. (Uit Piel-Desruisseaux 2004, 18, fig. 10).
Afbeelding 2
De belangrijkste kenmerken om een door mensenhand gemaakte afslag te herkennen zijn de slagbult (A) en slaggolven
(B), die vooral te zien zijn door vanaf de zijkant naar de afslag
te kijken. De doorsnede is ook meestal een beetje gebogen.
De slagbult, vaak het dikste punt, zit niet in het midden van de
afslag, maar aan de rand waar meestal ook een klein vlakje, het
zogenaamde restslagvlak, bewaard is gebleven – het is het restant van het vlak waarop met de hamer geslagen is en waarop
nog een slagpunt bewaard kan zijn. Afslagen zijn dus heel
variabel van vorm, maar kenmerken als slagbult, slaggolven en
slagvlakrest zijn vrijwel altijd min of meer duidelijk aanwezig,
ook op een splinter van minder dan 1 cm groot.
Stenen werktuig – een verwarrend begrip
Twee belangrijke soorten vuurstenen artefacten
zijn al genoemd: de afslag en de kern. Een andere
veelgehoorde term is ‘kling’ - een kling is een af-
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slag, waarvan de lengte minimaal tweemaal de breedte bedraagt
én de zijden min of meer parallel lopen. Maar wanneer is er
nu sprake van een vuurstenen werktuig? Het begrip ‘werktuig’ leidt altijd tot verwarring omdat het op twee manieren
gebruikt wordt. In alledaags gebruik bijvoorbeeld in de krant
staat stenen werktuig voor een artefact, een door mensenhand
gemaakt stenen voorwerp. Maar archeologen hebben ook een
strikte technische definitie van wat een werktuig genoemd
wordt, namelijk: ‘Een werktuig is een geretoucheerde afslag
of kling oftewel secondair gemodificeerd’. Het gaat daarbij
om het doelbewust bijwerken van een afslag of kling om een
bepaalde vorm te maken, bijvoorbeeld een krabber of een spits.
Het bijwerken bestaat meestal uit het slaan van kleine afslagjes
(zogenaamde retouche) van een afslag of kling. Namen zoals
krabber, spits (zoals ‘pointe de Tayac’ of Jerzmanovice-spits) of
vuistbijl dateren vaak uit de 19de eeuw toen de vorm belangrijk
was als aanwijzing voor de ouderdom. De functie werd afgeleid
door overeenkomsten in vorm met werktuigen van zogenaamde
primitieve volkeren of van het arme platteland. De namen
suggereren een bepaald gebruik, maar uit onderzoek van het
daadwerkelijke gebruik (gebruiksporenonderzoek ontwikkeld
door de Russische archeoloog Semenov) blijkt dat een spits
vaak gebruikt werd als mes, dat een vuistbijl gebruikt werd als
slachtwerktuig, om hout te bewerken en soms ook als aambeeld, en dat een krabber ook als mes gebruikt kon zijn of als
vuurslag. Daar komt nog bij dat gewone afslagen en klingen,
die archeologen dus geen ‘werktuigen’ noemen omdat ze niet
geretoucheerd zijn, wel gebruikt werden – ze hebben immers
uitstekende snij- en werkranden voor van alles en nog wat.
Natuurlijke processen en oppervlakteverschijnselen
Een probleem vormt het maken van onderscheid tussen natuurlijke splijtstukken en door mensenhand gemaakte artefacten.
Natuurlijke processen die druk uitoefenen op een steen leiden
ook tot het ontstaan van Herziaanse slagkegels en conchoidale
breuken. Zo leidt het botsen van stenen bijvoorbeeld in de
branding, in de rivier of in een gletsjer tot breuken en beschadigingen die veel op door mensen gemaakte werktuigen kunnen
lijken, omdat de krachten in principe hetzelfde zijn. Ook in
de branding worden stenen met behoorlijke kracht op elkaar
gegooid. Een veel voorkomend natuurlijk proces dat tot scherven kan leiden die op artefacten lijken is vorstsplijting. Door
het bevriezen en ontdooien van water in onregelmatigheden in
vuursteen ontstaan splijtvlakken en breuken in het vuursteen.
Vorstsplijtstukken zijn te herkennen aan een kommetje met een
klein puntje met min of meer concentrische golven, die vaak als
lijnen zichtbaar zijn; met je vinger kun je vaak een klein richeltje voelen; uit zo’n kommetje is dan een scherf gesprongen met
juist een bol oppervlak, maar het dikste deel zit in het midden
van het stuk en niet aan de rand zoals bij een afslag
met een slagbult en een slagvlak. Om objecten goed
te beoordelen is het daarom belangrijk om te weten
wat de geologische context is waarin de objecten
gevonden zijn. Steeds geldt het principe dat de
‘burden of proof’ ligt bij het ‘artefact-karakter’ van
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een object. Een object, gevonden op een strand vol met stenen,
in een grindrijke beddingafzetting of op een stuwwal, is een
natuurproduct tenzij anders aangetoond kan worden. In veel
gevallen is het niet te bepalen (ze worden soms ‘incertofacten’
genoemd). Een ander natuurlijk proces is de verwering van het
oppervlak van artefacten. Veel stenen werktuigen uit het paleolithicum hebben een andere kleur en/of sterkere glans dan de
natuurlijke kleur en glans van vuursteen. Deze patina verschilt
naar gelang het type vuursteen, de bodemsoort en de ligging,
zelfs binnen een vindplaats en binnen een laag, soms zelfs tussen de boven- en onderkant van een afslag. Veel voorkomende
patina’s in Nederland zijn combinatie van glans met witte,
roestbruine of zwarte kleuren. De geologie van het Gooi bestaat
uit opgestuwde rivierafzettingen en keileemresten. De diversiteit aan gesteenten die er gevonden kunnen worden is in de
bijdrage van Koopman (Koopman, S.; Vuursteen en kwartsiet
in het Gooi, de grondstoffen voor gereedschap; dit nummer)
beschreven. De stenen werktuigen liggen in een omgeving met
veel natuursteen aangevoerd door de rivier of door het landijs
en gehavend door perioden met permafrost – dat maakt het
herkennen van artefacten er niet makkelijker op.
Aanwijzingen voor de datering
In het Gooi zijn sporen gevonden van Neanderthalers zoals
vondsten uit of op de stuwwallen. De vondsten uit de stuwwallen zijn tenminste 150.000 jaar oud – ze lagen al in de zanden
en grinden van Rijn en Maas voordat ze door het landijs gestuwd werden. Vondsten die op de stuwwallen aan het oppervlak
gevonden worden kunnen ook uit een latere periode stammen.
De bekendste vindplaats in het Gooi is het Corversbos waar
tientallen stenen werktuigen op een klein oppervlak zijn gevonden.
Er zijn ook sporen van jager-verzamelaars van het einde van
de laatste ijstijd en het begin van de huidige warme tijd, het
Holoceen. Een voorbeeld is een vindplaats van de Ahrensburggroep met enkele kenmerkende kleine spitsen met een steel
(zie Koopman & Cruysheer, 2012, p. 41, foto 6). Dergelijke
vindplaatsen zijn vrij zeldzaam. Ze zijn ongeveer 12.000 jaar
oud ten tijde van de laatste koude fase van het Weichselien. Uit
deze periode dateren ook de oudste pijlen die teruggevonden

Afbeelding 3. Fragment van de Jerzmanowice-spits van de
Aardjesberg. Links de bovenzijde (dorsaal) en recht de onderzijde (ventraal). Het uiteinde is teruggevonden en de bovenkant
is afgebroken.
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Gedeeltelijke	
  oppervlakteretouch	
  (driehoekig	
  of	
  
bladvormig)	
  
Volledige	
  oppervlakteretouch	
  
	
  
Tabel
	
   1. Enkele aanwijzingen voor de mogelijke ouderdom van
stenen werktuigen.
zijn tussen de resten van honderden botten van rendieren in
het Ahrensburger tunneldal ten noordoosten van Hamburg.
De steelspitsjes zijn dus echte pijlpunten geweest en zouden
achtergelaten kunnen zijn op een plek waar bijvoorbeeld pijlschachten werden voorzien van nieuwe pijlpunten. De meeste
stenen werktuigen in het Gooi horen thuis in het Mesolithicum,
de Midden-Steentijd tussen ongeveer 11.000 en 6.000 jaar
geleden. Het gaat om kleine werktuigen en bewerkingsafval
van jager-verzamelaar-vissers toen de omgeving waarschijnlijk
dicht bebost was. Met klein bedoel ik een krabbertje ter grootte
van een duimnagel of een pijlspitsje van 2 centimeter lang (zie
Koopman & Cruysheer (2012) voor een overzicht van Gooise
vindplaatsen).
Jerszmanowice-spits van de aardjesberg
Persoonlijk vind ik de vondst van het fragment van een zogenaamde Jerzmanowice-spits van de Aardjesberg het meest
intrigerend (Stapert 1989). Het is het enige exemplaar in
Nederland. Dergelijke spitsen zijn ongeveer 42.000 jaar oud,
dus uit de periode waarin de Neanderthalers uitgestorven zijn
en vervangen zijn door immigranten uit Afrika, Homo sapiens, de soort waartoe wij ook behoren. De spitsen komen voor
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Datering	
  
Periode	
  onbepaald;	
  groot,	
  klein,	
  dik	
  of	
  dun,	
  
afslagen	
  ontstaan	
  bij	
  elke	
  vorm	
  van	
  
vuursteenbewerking;	
  grote,	
  grove	
  afslagen	
  zijn	
  
niet	
  automatisch	
  oud	
  
Mogelijk	
  paleolithisch;	
  bij	
  bruine	
  kleur	
  of	
  
glanzend	
  wittig:	
  mogelijk	
  midden-‐paleolithisch	
  
Veel	
  voorkomend	
  werktuigtype;	
  vooral	
  van	
  laat-‐
paleolithicum	
  tot	
  en	
  met	
  ijzertijd	
  
Hoofdzakelijk	
  van	
  laat-‐paleolithicum	
  tot	
  en	
  met	
  
midden-‐neolithicum;	
  paleolithische	
  klingen	
  zijn	
  
in	
  het	
  algemeen	
  lang	
  en	
  dun	
  en	
  meer	
  gebogen;	
  
mesolithische	
  klingen	
  zijn	
  veelal	
  klein,	
  smal,	
  dun	
  
en	
  vrij	
  recht;	
  neolithische	
  klingen	
  zijn	
  eerder	
  
wat	
  dikker	
  
Neolithicum;	
  van	
  vuursteen:	
  (ovale	
  doorsnede)	
  
Michelsberg,	
  Vlaardingen,	
  Stein	
  en	
  
(rechthoekige	
  doorsnede)	
  Trechterbeker	
  
	
  
Laat-‐paleolithicum	
  en	
  mesolithicum	
  
Laat-‐mesolithicum	
  en	
  Swifterbant	
  en/of	
  
Trechterbeker/Vlaardingen/Stein	
  
Midden-‐neolithicum	
  B	
  en	
  laat-‐neolithicum	
  A	
  
Midden-‐neolithicum	
  (A)	
  
Laat-‐neolithicum	
  en	
  bronstijd	
  

in het noordelijke deel van Europa: Engeland (belangrijkste
vindplaats is Beedings), België (vindplaats Spy waar ook resten
van minstens vier Neanderthalers gevonden zijn), Duitsland
(vindplaats Ranis in Thüringen) en Polen (de Poolse archeoloog Chmielewski heeft de ‘beschaving van Jerzmanowice’
vernoemd naar de vindplaats in de omgeving van Krakow).
Vermoedelijk zijn ze gemaakt door de laatste Neanderthalers
in onze streken. De typische Jerzmanowice-spits is gemaakt
van een lange, vrij dikke kling en door retouche bijgewerkt.
De bijwerking beslaat een deel van het oppervlak zowel op
de bovenkant (dorsale zijde) als de onderkant (ventrale zijde). Bijna altijd is door de retouche de slagbult weggehaald,
mogelijk om de spits te schachten. Op het exemplaar van de
Aardjesberg is te zien dat de bovenkant geretoucheerd is en
dat het uiteinde ook aan de onderzijde (ventrale zijde) geretoucheerd is (afbeelding 3). Het is een afgebroken uiteinde van
ca 4 cm lang. Omdat het breukvlak verweerd is, is de breuk in
ieder geval oud. Op grond van dergelijke details zijn
stenen werktuigen toe te wijzen aan een bepaalde
periode en cultuurgroep. U raapt straks ook weer dat
opvallende object op tijdens de wandeling met de
hond, op het ruiterpad door de heide, bij een kijkje
in een bouwput of een sleuf voor kabels, of bij een
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veldverkenning van een geploegde akker of gestripte heide.
U kijkt eens goed, laat de zon schuin op het oppervlak vallen,
en herkent een slagbult, een slagvlak en wat retouche aan het
uiteinde. U heeft een klein krabbertje gevonden, maar hoe oud
zou dit artefact kunnen zijn? In tabel 1 staan enkele ezelsbruggetjes voor een eerste indicatie van de datering.
Conclusie
In de krant stond onlangs een artikel over de verhalen van een
vierkante kilometer in Zeeland. Elke vierkante kilometer heeft
tal van verhalen te vertellen en het loont om het landschap als
een palimpsest van verhalen te waarderen. Er zijn ook verhalen
over de tienduizenden jaren uit ons jager-verzamelaars-verleden in omgevingen van onmetelijke mammoetsteppes, barre
toendra’s en dichte gemengde loofbossen met bosolifanten,
bevers, wilde zwijnen en edelherten. Uit het diepste verleden
van het Gooi zijn stenen werktuigen één van de weinige sporen
van zulke verhalen. Het zijn geen indrukwekkende, zichtbare monumenten, maar sporen die klein, kwetsbaar en bijna
onzichtbaar in het landschap aanwezig zijn. Ze zijn de moeite
waard om te leren kennen.
Auteursinformatie
Dr. Alexander Verpoorte is werkzaam bij de Faculteit der
Archeologie van de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd
in de archeologie van de Oude Steentijd en doet onderzoek naar
noordelijke Neanderthalers, het einde van de laatste ijstijd, en
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Kooijmans et al. (red.), 2005) en De Steentijd van Nederland
(Deeben et al. (red.), 2005).
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Ontwikkeling van stenen
artefacttechnologie in evolutionaire,
culturele en sociale context
Door Mark van Wees
De mens heeft natuurstenen werktuigen (artefacten)
gemaakt en gebruikt over een zeer lange periode van
zijn geschiedenis. De technologie heeft zich daarbij sterk
ontwikkeld: van de simpele kiezelhakkers gebruikt door
Homo habilis - en misschien zelfs eerder door de australopiticae (een paar miljoen jaar geleden) - tot de uitgebreide
vuurstenen werktuigenset die de moderne mens nog maar
een paar duizend jaar geleden gebruikte. Het simpele model
dat de toenemende complexiteit van de technologie en de
toenemende functionaliteit van de werktuigen ongeveer lineair in de tijd is verlopen en gelijke tred heeft gehouden met
de continue evolutionaire ontwikkeling van de mens, is allang weerlegd. Gedurende zeer lange tijd is de complexiteit
van de artefacttechnologie en werktuiggebruik door Homo
erectus nauwelijks veranderd. Een grote versnelling is pas
opgetreden na de komst van de moderne mens in de late
Oude Steentijd. Ook is de correlatie en oorzaak-gevolg relatie tussen artefacttechnologie en evolutionaire biologische
indicatoren (herseninhoud, ontwikkeling van de handen,
spraak) niet eenduidig. Was Homo erectus nog te dom?
Wat kwam eerder: herseninhoud of technologie? En welke
rol spelen, naast biologische evolutie, de culturele en sociale
veranderingen, zoals de ontwikkeling van specialismes en
de overgang van kleine zelfstandige familie-eenheden naar
grotere samenwerkingsverbanden? In dit artikel wordt
allereerst beschreven hoe de stenen artefacttechnologie
zich in de tijd heeft ontwikkeld, waarbij de periodes van
stabiliteit versus versnelling van complexiteit en diversiteit
worden aangegeven. Vervolgens wordt deze ontwikkeling
gerelateerd aan de gelijktijdige evolutionaire en culturele/
sociale ontwikkelingen en worden de mogelijke interacties
besproken.
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bruiker was Homo habilis, de mogelijke voorouder van Homo
erectus. In de tweede generatie werktuigen, de zogenaamde
Acheuléen traditie (in de periode vanaf ongeveer 1,5 miljoen
tot 300 duizend jaar geleden) werden vuurstenen en kwarts
aan twee zijden bewerkt tot grote handbijl-vormige kernen. De
afslagen werden gebruikt om te schrapen en te snijden (3). Al
met al is deze traditie toegepast over een zeer lange periode
van ruim 1 miljoen jaar, eerst door Homo erectus en later door
Homo heidelbergensis, die de basistechniek wel nog wat verfijnde. In een derde werktuigtraditie werd de bewerking substantieel complexer: de Moustérien traditie met de neandertalers als
belangrijkste gebruiker (vanaf ongeveer 300.000 jaar tot aan
hun uitsterven ongeveer 40.000 jaar geleden). In deze traditie
werd de stenen kern eerst geprepareerd en een bepaalde vorm
gebracht. Door de preparatie van de kern konden de afslagen
veel beter gecontroleerd worden en konden specifieke vormen
worden geproduceerd voor verschillende toepassingen (snijden, boren, schrapen). Tenslotte vanaf ongeveer 50.000 jaar
geleden (late Oude Steentijd) werden de vuurstenen werktuigen
nog verfijnder en gespecialiseerder, nu door Homo sapiens.
Opvallend is de productie van zeer kleine bijgewerkte (microlithische) werktuigen (2,3). Ook werden de werktuigen soms
verhit tijdens de bewerking. Een vergelijkbare ontwikkeling
vond plaats bij de benen werktuigen, die ook al door de neandertalers werden gemaakt, maar door Homo sapiens sterk
werden verfijnd. Afbeelding 1 geeft de ontwikkeling van
artefacttechnologie weer met als indicator het aantal verschillende werktuigtypes binnen de vier tradities in de gereedschapskist van de mens. De sterke toename van het aantal types
werktuigen in de late Oude Steentijd is duidelijk te zien (4).

Karakterisering en ontwikkeling van artefacttechnologie
De oudste stenen werktuigen waren waarschijnlijk stenen en
kiezels, die onbewerkt werden gebruikt zoals ze werden gevonden. Bewerkte stenen werktuigen zijn voor het eerst archeologisch aangetoond rond 2,5 miljoen jaar geleden in het begin
van het Paleolithicum (vroege Oude Steentijd). Gedurende de
menselijke geschiedenis kunnen er grofweg een viertal generaties bewerkte werktuigen worden onderscheiden: In de meest
simpele bewerking werden afslagen geproduceerd door op een
steen te slaan. De kern werd gebruikt als hakker/hamersteen en
de splinters/afslagen als snij- of schraapwerktuig (1,2). Deze
eerste generatie bewerkte werktuigen wordt de Oldowan traditie genoemd (in het Engels “tool industry”), naar de beroemde
vindplaats in de Olduvaikloof in Tanzania. De belangrijkste ge-

Afbeelding 1: toenemende complexiteit van artefacttechnologie
(4)
Afbeelding 2 geeft een schatting weer van de toename van de
efficiëntie van de werktuigen in relatie met de vorige generatie
werktuigen. De maat voor efficiëntie is de lengte
van de bruikbare scherpe rand/snijvlak per gewicht
van de gebruikte grondstof (steen) (5). Vergelijk
de bewerking van een zware steen tot een enkele
hakker met de productie van een groot aantal bruikbare kleine afslagen uit een enkele vuursteenknol.
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Afbeelding 2: toename efficiency werktuigen (nuttig snijvlak
per eenheid gebruikte steen (cm/kg) (5)
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t.o.v. het lichaamsgewicht), en de ontwikkeling van de fysieke
manuele functies, zoals de opponeerbare duim. Tenslotte wordt
het lopen op twee benen vaak gezien als een belangrijke factor,
omdat dit de handen vrijmaakt voor andere handelingen (7).
Afbeelding 4 geeft de ontwikkeling weer van het opwaarts
lopen en de toename van de herseninhoud. In de vroege periode
hebben de mensen zich verspreid over de aarde, waarbij ze
zich moesten aanpassen aan veel verschillende omgevingen
en klimaatomstandigheden. Vanaf 2,5 miljoen geleden liepen
mensachtigen volledig rechtop, hoewel niet altijd even elegant.
De herseninhoud groeide langzaam tot ongeveer 100 duizend
jaar geleden, met een versnelling in de latere periode van 800
tot 200 duizend jaar geleden, waarvoor snelle klimaatveranderingen en de benodigde aanpassingen daaraan een mogelijke
oorzaak zijn (8). Als indicatie, in deze hele periode is de gemiddelde herseninhoud ongeveer verdrievoudigd.

De drastische verbetering van de efficiëntie bij de werktuigen
van de moderne mens in de laatste periode (late Oude Steentijd) is opvallend, zeker ten opzichte van de relatief geringe
ontwikkeling in de miljoenen jaren daarvoor, met name in de
zeer lange toegepaste Acheuléen-type traditie. Afbeelding 3
geeft voorbeelden van werktuigen uit deze tradities (6).

Afbeelding 4: toenemende herseninhoud en ontwikkeling rechtop lopen (8)
Afbeelding 3: voorbeelden van de categorieën/generaties werktuigen (6)
Artefacten en evolutionaire ontwikkeling
De fysieke evolutie van de mens is de lichamelijke (en geestelijke) verandering van de mens als het gevolg van veranderingen
in zijn omgeving. In simpele termen: toevallige genetische variaties veroorzaken fysieke variabiliteit. Variaties die gunstig zijn
voor het omgaan met veranderende omgevingsfactoren hebben
meer kans om aan het nageslacht doorgegeven te worden gegeven. Omgevingsfactoren zijn zowel veranderingen in fysieke
omgeving (bijvoorbeeld beschikbaarheid voedselbronnen en
grondstoffen) alsook menselijke factoren (bijvoorbeeld toenemende populatiedruk). Over lange
tijdschalen kunnen de evolutionaire veranderingen
enorm zijn. Voor het gebruik van werktuigen door
de mens kunnen vooral van invloed zijn de evolutie
van geestelijke capaciteiten (indicator: herseninhoud

De fysieke evolutie in de vroege en midden Oude Steentijd
leidde niet onmiddellijk tot een vergelijkbare technologische
evolutie. Op een kleinere tijdschaal was dat ook het geval bij de
moderne mens, die zich ongeveer 200 duizend jaar geleden ontwikkelde met een anatomie vergelijkbaar met de huidige mens.
De versnelling in werktuigtechnologie door Homo sapiens is
echter pas zichtbaar vanaf ongeveer 50 duizend jaar geleden
(9). Het lijkt erop alsof fysieke moderniteit pas na een aanzienlijke tijd wordt gevolgd door intellectuele moderniteit. Er kan
echter wel een bepaalde oorzaak-gevolg relatie gelegd worden
tussen herseninhoud enerzijds (relatief t.o.v. het totale lichaamsgewicht) en werktuigtechnologie anderzijds. De herseninhoud
van homo habilis, gebruiker van de simpele Oldowan werktuigtraditie was groter dan die van zijn mogelijke voorouders
en van mensapen. Homo erectus (gebruiker van de Acheuléentraditie) had grotere hersenen dan zijn voorouder Homo habilis.
Hersenen van Homo heidelbergensis waren nog een beetje
groter dan die van homo erectus, hetgeen wellicht de verfijning
van het Acheuléen-type mogelijk maakte.
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De Neanderthaler hadden substantieel grotere hersenen, met het
bijhorende abstractievermogen en de cognitieve vaardigheden,
die voor de nieuwe complexe werktuigbewerking nodig waren
(Moustérien traditie): de steenbewerker moet zich in een ruwe
vuursteenkern al de eindvorm kunnen voorstellen, om de kern
effectief te kunnen prepareren. Homo sapiens tenslotte had al in
een vroeg stadium van zijn ontwikkeling dezelfde herseninhoud
als wij nu en had daarbij de meest complexe werktuigtechnologie. De correlatie tussen herseninhoud en werktuigcomplexiteit
werd nog eens geïllustreerd door de recente ontdekking van
een nieuwe primitieve mensachtige op het Indonesische eiland
Flores. Homo floresiensis gebruikte zeer recentelijk (slechts
12.000 jaar geleden) nog simpele werktuigen, vergelijkbaar
met de Oldowan traditie. Hij had dan ook relatief zeer kleine
hersenen, vergelijkbaar met Homo habilis (1). Er spelen zeker
ook andere omgevingsfactoren een rol die de periodes van
stagnatie en versnelling in de vroege en midden Oude Steentijd
en de regionale verschillen moeten verklaren. Voedselschaarste
zou een drijvende factor kunnen zijn. Een recent onderzoek
naar werktuiggebruik bij primaten lijkt er echter op te wijzen
dat bij voedselschaarste het werktuiggebruik niet toeneemt.
Ruime beschikbaarheid van voedselbronnen en materiaal voor
werktuigen dat deze voedselbronnen toegankelijk maakt zou
meer van belang kunnen zijn; “gelegenheid maakt de dief”
(13).
Artefacten en culturele ontwikkeling
Hoewel veel diersoorten tradities in gedrag laten zien, is de
menselijke cultuur uniek in de complexiteit van technologische,
culturele en sociale aspecten (10). De drastische versnelling in
technologische ontwikkeling in de late Oude Steentijd ongeveer
vanaf 50 duizend jaar geleden, vond plaats tijdens grote demografische, sociale en culturele veranderingen. In de periode
ervoor was de wereldwijde menselijke bevolking in aantal
nauwelijks gegroeid, maar vanaf 50-40 duizend jaar geleden
vond sterke groei plaats. Deze groei viel samen met de migratie
van de moderne mens uit Afrika (9).
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Daarbij werden grotere sociale eenheden gevormd, nam de
levensverwachting toe (daarvoor was de levensverwachting meestal (ver) beneden de 30 jaar), en werd efficiënter en
duurzamer in het levensonderhoud voorzien. De toename van
de bevolkingsdichtheid kan ook hebben geleid tot toenemende
conflicten tussen groepen. Net als in de moderne tijd (denk aan
de Tweede Wereldoorlog) kan dit een stimulans zijn geweest
voor versnelde ontwikkeling van werktuigtechnologie, in het
bijzonder van wapens, hoewel het moeilijk is een onderscheid
te maken met het gebruik van wapens voor de jacht. Verder
bleek dat Homo Sapiens al in een vroeg stadium geschikt
materiaal voor werktuigen over lange afstanden kon verkrijgen
(door handel). Ook kon zich door deze lange-afstand-contacten
nieuwe kennis sneller verspreiden. Ook de sterke toename van
het aantal grootouders en hun grotere rol in de gemeenschap
kan een belangrijke rol hebben gespeeld in de culturele en
sociale ontwikkeling, met name door het beschikbare collectief geheugen voor werktuigtechnologie en de tijd die zo werd
vrijgemaakt voor de jongere generatie (grootouders zorgen
voor de kinderen). Ook de ontwikkeling van taal kan een rol
hebben gespeeld, omdat zowel voor taal als het maken van
nieuwe werktuigen complexe gedachtenprocessen nodig zijn,
en omdat door taal technologiekennis beter kan worden overgebracht (12). Misschien waren er al gespecialiseerde leraren in
vuursteenbewerking. De sociale dimensie van stenen werktuigproductie en -gebruik speelde mogelijk ook al een grote rol bij
het werktuiggebruik in de vroege Oude Steentijd. Het gebruik
van steen voor werktuigen is namelijk niet vanzelfsprekend
in vergelijking met de vele alternatieve materialen die voor
werktuigen beschikbaar zijn. De techniek voor steenbewerking
is moeilijk en specialistisch en de grondstof en werktuigen zijn
zwaar. Een aanvullende verklaring kan worden gevonden door
sociale implicaties van de productie van stenen werktuigen:
het ontstaan van een duurzame sociale structuur met erkende
specialisten (met sociaal aanzien en economische macht), hun
onderlinge concurrentie en de langdurige leerprocessen die
nodig zijn om de technieken over te dragen (14).
Conclusie
Technologische ontwikkeling is geen autonome ontwikkeling,
maar is verbonden met fysiek evolutionaire, culturele en sociale
ontwikkelingen, die op hun beurt weer een reactie zijn op
veranderende omgevingsfactoren. De langdurige relatief langzame ontwikkeling van artefacttechnologie door Homo erectus
en de explosieve ontwikkeling door de moderne mens in de late
Oude Steentijd laat zich zo in grote lijnen verklaren.

Afbeelding 5: ontwikkeling van de populatie Homo Sapiens
(NB logaritmische y-as) (11)

De vroege mensachtigen (waaronder homo erectus en homo
heidelbergensis) waren geestelijk nog niet in staat om complexe werktuigen te kunnen ontwikkelen, maar
binnen de ecologische, demografische en culturele
omstandigheden waarbinnen zij leefden was de bestaande werktuigenset lange tijd voldoende. Ook de
fysiek moderne mens begon pas zijn werktuigenset
sterk uit te breiden toen demografische en culturele
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Afbeelding 6: artefacttechnologie in de complexe relatie met
fysieke evolutie, culturele/sociale ontwikkelingen en omgevingsfactoren
veranderingen dat mogelijk en nuttig maakte. De wetenschap is
echter pas begonnen om de ontwikkeling van artefacttechnologie te onderzoeken in de complexe context en interactie met andere dimensies van menselijke ontwikkeling en de omgeving.
Tenslotte is een caveat op zijn plaats: alleen stenen en fossiele
werktuigen (zoals been) zijn ons overgeleverd. Het is echter
zeer waarschijnlijk dat de prehistorische mens veel gebruik
maakte van werktuigen uit planten (hout, bamboe) en andere
vergankelijke materialen, en deze materialen mogelijk meer gebruikte dan stenen werktuigen (15). De ontwikkeling van deze
werktuigen zou een heel ander verhaal kunnen vertellen.
Auteursinformatie
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Voor meer achtergrond: Lezing “Bones, Stones, and Genes:
The Origin of Modern Humans. Lecture 3 – Stone Tools and
the Evolution of Human Behavior”. John J. Shea. http://media.
hhmi.org/hl/11Lect3.html. Verder is het boek van Christopher
Sedon een degelijk en goed leesbare geschiedenis van de mens
en zijn voorouders, met veel aandacht voor de ontwikkeling
en relatie tussen klimaat, ecologie, evolutie, technologie en
culturele aspecten (1).
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Geologisch Museum Hofland en de
archeologie
Door Henk Helmers
Het Geologisch Museum Hofland wijdt al sinds de oprichting in 1972 de nodige aandacht aan de regionale archeologie. In dit artikel ga ik in op de achtergrond van de archeologische collectie van het museum in verleden en heden.
Het verleden
In de notariële acte die het ontstaan van Museum Hofland in
1972 markeerde, wordt naast de geologie ook de archeologie
als aandachtsgebied genoemd. De eerste collectie van het
nieuwe museum bestond echter uit zwerfstenen, voornamelijk
uit het Gooi afkomstig, die door de heer Hofland, amateurgeoloog en naamgever van het nieuwe museum, aan de gemeente
Laren nagelaten waren. Gehuisvest eerst in een boerderij op
het Zevenend, en sinds 1988 in het oude Tolhuis bij het St
Janskerkhof aan de Hilversumse weg te Laren (afbeelding 1),
breidde de gesteentencollectie zich door schenkingen langzamerhand uit en kwamen een fossielen- en een mineralenuitstalling tot stand. Ook werd een stenentuin vol grote keien
aangelegd. Archeologie was een zwaartepunt in de uitstalling
van het Goois Museum, waar de mooiste voorbeelden van
potten, stenen voorwerpen en bronzen versiering afkomstig uit
de Gooise grond uitgestald waren. Het lag op vier kilometer
afstand van Museum Hofland. Het verwerven van een uit te
stallen archeologische collectie had toen dus weinig zin. Ook
ontstond al snel een toenemend ruimtegebrek in het Tolhuis.
Zelfs de kortdurende, kleinschalige wisseltentoonstellingen, die
in het oude Tolhuis georganiseerd werden, gingen nooit over
archeologisch onderwerpen. Wel hadden sommige vrijwilligers,
die voor een deel ook NIVON-leden waren, belangstelling
voor archeologie. Dit gold speciaal voor de heer Ben Walet,
die met zijn kompaan Auke Boelsma, twintig jaar lang vaak
het hoofd naar de grond boog om in bos en hei artefacten te
zoeken en omstandigheden van hun vondsten vast te stellen. Ze
raadpleegden deskundigen en in negen korte mededelingen in
de GEOMUS, het huisblad van museum Hofland, werd gerapporteerd over de resultaten. De laatste bijdrage uit deze reeks
verscheen in september 2004.
Ingrijpende veranderingen
Omstreeks 2004/2005 veranderde van alles voor Museum
Hofland. Te Hilversum werd besloten het concept van het
Goois Museum te vernieuwen, tevens werd toen de naam omgedoopt naar Museum Hilversum, waarbij de archeologische
collectie niet langer prominent uitgestald zou worden, maar in
het provinciaal depot te Castricum zou worden ondergebracht.
Terzelfder tijd kreeg Museum Hofland de mogelijkheid om het
nijpende ruimtegebrek op te heffen door uitbreiding met een
nieuwe aanbouw, de Nienhysvleugel. Dit vond plaats in nauw
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overleg en met medewerking van het gemeentebestuur van
Laren. En het leidde vooral tot ontwikkeling van een nieuw
concept voor de uitstalling: -1- de ontwikkeling van het leven
op aarde (paleontologie op een tijdas), - 2- bouwstenen van
de aarde mineralen, gesteenten en minerale grondstoffen, -3aardse processen (zoals platentektoniek en vulkanisme). Het
was direct duidelijk dat de ontwikkeling van het Gooi deel was
van de jongste aardgeschiedenis, die van Pleistoceen en Holoceen. Hierin kregen de vorming van het landschap, de lokale
zwerfkeien en de materiële aanwezigheid van onze voorouders
in het Gooi hun plaats. Mevrouw E. Drion, toenmalig bestuurslid van Museum Hofland, zorgde er met grote inzet voor dat
Hilversumse topstukken naar museum Hofland kwamen en
uitgestald werden in de ‘Gooihoek’ na soms grondige restauratie in het provinciaal depot. Het museumbestuur maakte kennis
met mevr. Jonny Offerman- Heykens, een amateurarcheologe
uit Kortenhoef en haar vondsten. Sinds 2012 werden de banden
met het Goois Natuurreservaat verder aangehaald. We hebben met hun medewerking de Gooihoek daarna geheel nieuw
ingericht, zodat deze nu dient om de ontwikkeling van het
huidige landschap in stappen vanaf het vullen van een vroegere
Noordzee met delta en riviersedimenten onder ons land, via
de stuwende werking van hierheen geschoven landijs tot de

Afbeelding 1: Geologisch Museum Hofland in het oude tolhuis
aan de Hilversumseweg. Geheel rechts is een stuk van de Nienhuysvleugel zichtbaar. Foto: Sander Koopman.
vorming van de moderne zandverstuivingen te begrijpen. Deze
vernieuwde opstelling heet nu dan ook ‘Goois Verleden’ (afbeelding 2). Dat de aandacht voor het Gooi en de archeologie in de
staf van museum Hofland toenam blijkt ook uit de onderwerpen
van grote tijdelijke tentoonstellingen: bij het 25 jarig jubileum
was dat ‘Mammoeten in het Gooi’, bij het 40-jarig jubileum
in 2012 ‘En toen kwam de mens’, een overzicht van de 60
miljoen jaar durende ontwikkeling van eenvoudige
aapachtige zoogdieren via mensapen en aapmensen
naar de moderne mens en zijn culturele uitingen.
Het museum heeft aan deze tentoonstelling een ‘grot
op zolder’ overgehouden, waarin deze geschiedenis
afgebeeld en verteld wordt.
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Wat is er tot stand gebracht?
Waartoe hebben de inspanningen van de vrijwilligers en
begunstigers van het museum geleid, behalve het maken van
een alom geroemde tentoonstelling? We hebben een korte uitstalling gehad van enige duizenden jaren oude, mooi bewerkte
Chinese lakstempels, die met hun eigenaar begraven werden.
Maar de inbreng van Mevr. Offerman is uniek: het gaat daarbij
om in het Corversbos gevonden Paleolithische werktuigjes, dat
wil zeggen gesleten en wat verweerde vuurstenen scherfjes,
die in een groep bijeenlagen. Dr. D. Stapert van de Universiteit
Groningen herkende op een aantal ervan nog duidelijke sporen
van eenvoudige bewerking (retouche; de randen gescherpt door
fijne afslagen). Enkele van haar artefacten liggen nu uitgestald
in ‘Goois Verleden’. De vindplaats ligt direct op fluvioglaciale
lagen en in het onderste dekzand. Dit wijst op een ouderdom
van kort na de voorlaatste ijstijd, circa 120.000 jaar geleden
en dus op de aanwezigheid van nomadische Neanderthalers in
het Gooi. Moderne (Cro Magnon) mensen bereikten Centraal
en West-Europa pas tijdens de laatste ijstijd, zo’n 40.000 jaar
geleden.
Ons land moet onbewoonbaar geweest zijn tijdens de laatste
ijstijd. Het was voornamelijk zeer koud, onbegroeid en winderig. Door de lage zeespiegel was de Noordzee land, men kon
van Engeland naar Denemarken wandelen door toendra’s met
grote grazers en deels door een kale poolwoestijn. Pas toen
het 12.000 jaar geleden wat warmer werd en de toendra’s zich
uitbreidden kwamen nomadische jager/verzamelaars het Gooi
bezoeken. Enkele van de typische gesteelde pijlpunten van deze
rendierjagers werden door Walet bij de Aardjesberg herkend.
Een deel van het werk van Ben Walet betrof juist een precies
onderzoek van en in de grote plak keileem, die dagzoomt van
de Aardjesberg westwaarts naar de TV-toren. Helaas is een deel
ervan vergraven toen de spoorlijn Bussum-Hilversum aangelegd werd en omringende ontgrondingen plaats vonden. Deze
keileem ligt tussen beide stuwwallen op fluvioglaciale afzettingen en is verweerd aan de bovenzijde. Het was waarschijnlijk
de enige toegankelijke vindplaats van bewerkbare vuursteenknollen voor onze verre voorouders in het Gooi. De vuursteen
werd uit Zuid Denemarken en Rügen door het ijs meegebracht,
restanten van vuursteenknollen uit Limburg zijn nauwelijks
te vinden . Deze mensen hebben de restanten van hun werk,
afslagen en mislukte werktuigen, daar verspreid achtergelaten.
Ook microlieten, kleine krabbertjes, klingen, krabbers met
rond bewerkt gat voor rechtmaken en gladslijpen van pijl- en
werpspiesschachten, stekertjes en pijlpuntjes, die kenmerkend
zijn voor het Mesolithicum (ca. 8800 – 4900 v,Chr.), zijn daar
gevonden. Begrijpelijk, want het zeeniveau steeg snel. 7500
v.Chr hield de droge-voeten-verbinding naar Engeland op te bestaan en door oplopende temperatuur werd de toendra vervangen door de taiga (naaldbos) en vervolgens door
loofbossen, waarin het wild minder groot zal zijn
geweest en mee-te-dragen werktuigen en jachtwapens dus kleiner konden zijn.
Vanaf 5000 v.Chr. begonnen het landschap en de
leefomstandigheden van de bewoners in het Gooi
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ingrijpend te veranderen. Ten eerste bereikt de geleidelijke
stijging van de zeespiegel, die sinds het einde van de laatste
ijstijd plaatsvond, het bestaande landoppervlak. Achter de
steeds veranderende kustzone ontwikkelt zich een brede zompige moeraszone in West- en Noord-Nederland. Deze groeide
uit in de volgende paar duizend jaar tot het dikke Hollandveen.
De rondzwervende jager/verzamelaars werden teruggedrongen
naar de uit het moeras omhoog stekende, hoger gelegen gebieden. De met lage heuvels bezette, beboste zandrug van het
Gooi raakte aan noord-, west- en oostzijde omringd door meestal onbegaanbare moerassen. In de tweede plaats emigreerden
in deze tijd de eerste landbouwers naar Zuid Limburg.
Hun vernieuwende kennis zal zich langzaam ook naar het Gooise schiereiland uitgebreid hebben. Want alleen met landbouw
kon de bevolking verder toenemen. Men kan een duidelijke
maar geleidelijke toename van stuifmeelkorrels van cultuurgewassen vinden in pollendiagrammen. Omdat boeren bij hun
akkers wonen en grotere huizen bouwen om oogsten, gereedschappen en huisdieren te stallen, hebben ze meer en grotere
gereedschappen nodig voor hout- en grondbewerking. Deze
Neolithische boeren gebruikten allerlei soorten natuursteen,
vaak grof- of fijnkorrelige kwartsiet, verkiezelde gesteenten,
vuursteen, granietgneis en gabbro. Het betreft zwerfstenen, die
van zuidelijke en in mindere mate van noordelijke herkomst
zijn. Zoals Walet al opmerkte, zijn de artefacten vaak uit
gunstig (voor)gevormde windkanters geslepen. Vormen en het
gebruiksgemak verbeteren. Gepolijste bijlen en mokers met
een gat voor steel, en dissels (strijdhamers genoemd) worden
in gesloten vondsten op veel plaatsen in het Gooi ontdekt.
Museum Hofland heeft een aantal uitgestald. Walet en anderen
hebben meerdere van deze artefacten concentraties onderzocht
en zelfs vage grondsporen (verkleuringen) gevonden, zoals in
de buurt van het Wasmeer. Houtresten zijn niet bewaard in de
Gooise ondergrond. Wel eenvoudige, soms versierde potten van
aardewerk voor oogstopslag, crematie en grafgiften.De meeste
potten zijn niet op een draaischijf gevormd, enkele latere met
een dunnere schaal wel. Nu worden ook de grafheuvels over
sommige graven opgeworpen nabij vroegere menselijke woonplaatsen. Na 2000 v. Chr. wordt brons ingevoerd. De bronzen
bijl, spiespunt en bronzen armbanden (1200 v.Chr.), die uitgestald liggen, waren eerder sier- of cultus- dan gebruiksvoorwerpen. Voor brons is aanvoer uit Engeland of Midden Europa
een vereiste; dit kan alleen als handel over grote afstanden
plaats gaat vinden. Niet uitgestald zijn overtuigend gemaakte
Neolithische vervalsingen, waarover ons museum via Stad en
Lande van Gooiland de beschikking kreeg. Het zijn de oudst
bekende vervalsingen in Nederland. Ze zijn gemaakt door een
dagloner die hei in naaldbos moest omzetten ‘op drie kwartier
gaans oost zuid oost van het centrum van Hilversum nabij
grenspaal 17 tussen Noord Holland en Utrecht’. Hij deed eerst
een echte vondst en na grondige uitleg ‘vond’ hij daarna artefacten uit andere ‘haardsteden’, die hij verkocht sinds 1852/53.
Later gaf hij toe ze zelf gemaakt te hebben. Hij gebruikte daarvoor meestal een vrij zachte zandsteen.
Werk nu en in de nabije toekomst
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Afbeelding 2: het archeologiedeel van de tentoonstelling Goois verleden. Foto: Sander Koopman.
Vrijwilligers uit de scholenwerkgroep van het museum hebben
een doe-en-luister programma ontwikkeld over veel aspecten
van het leven in de grafheuveltijd, waaraan jaarlijks door veel
schoolklassen uit het basisonderwijs deelgenomen wordt. Ook
in de kinderhoek wordt aandacht besteed aan archeologie. De
aanwezige artefacten worden nader geïnventariseerd en bestudeerd, waarbij speciaal aandacht aan de precieze steensoort en
aan de patina en mogelijk nog aanwezige polijstkrassen van de
Neolithische artefacten besteed zal worden. Zo mogelijk willen
we kijken of als grondstof voor onze potten de bruinige glaciale
klei benut is. Verder worden bezoekers die eigen vondsten ter
determinatie meebrengen zo goed mogelijk geholpen en eventueel doorverwezen.
Dankwoord
Mevr. Riek van der Zijpp heeft de collectie van artefacten beheerd en toegankelijk gemaakt; Mevr Anne Hartog, archeologe,
wendt haar kennis aan en deelt deze met overige leden van de
museale commissie, te weten Berend Jan Grotenhuis,
Jan Mooij, Hans de Groot en Wout Goetzee. Zij allen hebben bijgedragen aan en geholpen bij de totstandkoming van
dit opstel. Veel dank gaat uit naar Sander Koopman voor het
verstrekken van de beide foto’s en het grondig redigeren van
het manuscript.

Auteursinformatie
Henk Helmers is medewerker bij Geologisch Museum Hofland.
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Vuursteenwerktuigen, een veelheid
aan toepassingen
Door Berend Jan Grotenhuis
Jaarlijks wordt bij het Geologisch Museum Hofland een
dag gehouden die in het teken staat van vuursteen. Er
worden dan diverse demonstraties gegeven voor bezoekers, en speciaal voor kinderen, van allerlei toepassingen
van vuursteen. Deze toepassingen geven een indruk van de
veelheid aan taken waarbij vuursteen toepasbaar was voor
de prehistorische mens.
Enkele toepassingen van vuursteen
Hakken en bijlen
Vuursteen met relatief grove korrel, zoals van Rijckholt, is
geschikt voor grotere werktuigen zoals hakken en bijlen. Om

Afbeelding 4 grote boorinstallatie
gemaakt terwijl het koord af en op draait. Met deze constructie
kunnen zeer grote boorinstallaties worden gemaakt.

Afbeelding 5 mes
Afbeelding 1 hak

vuurstenen
bijlen duurzamer te maken werden ze
geslepen.

Afbeelding 2 bijl

Mes

Van fijnkorrelige vuursteen wordt een lange scherpe kling
geslagen. Deze wordt in een houten handvat geplaatst, zodat er
kracht op kan worden uitgeoefend.

Pompboor

Operatiemesje

Met een vuurstenen boortje, van fijnkorrelige vuursteen, in een stok
met vliegwiel, aangedreven door het
op en neer bewegen van het dwarsbalkje, terwijl de koorden op en af
draaien, kan een gat worden geboord.

Van zeer fijnkorrelige vuursteen worden kleine zeer scherpe
klingen geslagen. Deze worden gevat in een stokje. Het vuursteen mesje is scherper dan een stalen mesje, omdat de korrel
van vuursteen kleiner is dan van staal. Dit geeft een snellere
hechting van de wond.

Grote boorinstallatie

Vuur maken

Het principe is het zelfde
als bij de pompboor. Nu
wordt een trekkende en
weer vierende beweging

Bij het herhaald slaan met een vuursteen tegen een stuk pyriet
of markasiet ontstaan wegspringende vonken. Wanneer we
deze vonken op droge verkoolde vezels laten komen, kunnen
we deze laten gloeien, wanneer we zachtjes blazen. Wanneer

Afbeelding 3 pompboor
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het koord om een aangepunte stok is geslagen, wordt de stok
aangedreven. De stok wordt aan de bovenzijde met een holle
steen naar beneden gedrukt. Aan de onderzijde rust de stok op
een plankje met een groef, gevuld met gemakkelijk ontvlam-

Afbeelding 6 vuursteen en pyriet
we droge houtkrulletjes, droge pluizen van wilgenroosje of
gedroogde lisdodde toevoegen krijgen we een klein vuurtje.
Afbeelding 9 werking vuurboog
bare vezels. Door nu heel snel met de boog te bewegen ontstaat
zo veel wrijvingswarmte dat een gloeiend kooltje de vezels laat
ontvlammen, wanneer we zachtjes blazen.
Sikkel
Door een viertal scherpe fijnkorrelige vuursteenafslagen te
plaatsen in de ronding van een geschikte kromme stok, die
goed in de hand ligt, ontstaat een sikkel, waarmee kan worden
gemaaid.
Afbeelding 7 vuurslag en vuursteen
Bij het herhaald slaan met een stukje koolstofstaal (een vuurslag of stuk van een vijl) tegen een stuk vuursteen kunnen we
ook wegspringende vonken maken. Verder gaat het net zo.
Een andere manier van vuurmaken is mogelijk met de vuurboog. Door het heen en weer bewegen van de boog, waarvan

Afbeelding 10 sikkel
Flintgeweer
Bij het afschieten van een flint geweer, slaat een stukje vuursteen (flint) op staal, waardoor een vonk ontstaat, die het
buskruit in het geweer ontsteekt.
Voor bezichtiging, verdere informatie en literatuur verwijs ik
graag naar de volgende musea:
-Het Drents Museum in Assen
-Het Hunebedmuseum in Borger
-Het Neanderthal Museum in Mettmann, bij Düsseldorf in
Duitsland
Auteursinformatie

Afbeelding 8 vuurboog

Berend Jan Grotenhuis is medewerker bij Geologisch Museum Hofland en bewerkt in zijn vrije tijd
onder andere vuursteen.
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Vondstmeldingen Naerdincklant
2014
Door Anton Cruysheer
Jaarlijks geven we in de Archeologica Naerdincklant een
overzicht van een aantal vondsten die in de regio zijn
gedaan. Dit keer ook een beschrijving van een kleine archeologische verkenning. Er worden – vooral door detectorzoekers – altijd veel vondsten gedaan, waardoor het overzicht slechts een selectie is van het totaal aantal vondsten.
Maar waarop precies te selecteren? Dit is een combinatie
van factoren, waaronder:
-vondsten die actief zijn aangemeld
-bijzondere vondsten (opvallend, met een leuk verhaal)
-archeologisch relevant
-numismatisch interessant
Veel vondsten zijn daarmee niet alleen archeologisch relevant,
maar dat lijkt me ook niet noodzakelijk voor een dergelijke
vondstselectie.
Veel dank weer aan de aanmelders! Doet u een interessante
vondst of heeft u nog een vondst liggen van even geleden?
Graag nemen wij deze op in de Archeologica Naerdincklant.
Meldt u zich hiervoor bij Norbert Voorbach of Anton Cruysheer, zie de contactgegevens in het colofon.
1. Pijpaarden beeldje, ’t Gooi, nieuwe tijd
Danny Ronda deed melding van een aardig, 17e eeuws pijpaarden beeldje, met een hoogte van 10 cm. Te zien is een persoon met (admiraliteits)staf in de hand. Vermoedelijk stelt deze
persoon Michiel de Ruyter voor. In en rond Gouda schijnen
meerdere exemplaren met deze voorstelling te zijn gevonden.
Mogelijk is het beeldje gemaakt door een Goudse pijpenmaker
of pottenbakker als bijproduct of huisvlijt. Met dank aan Jan
van Oostveen.
2. De Bilt, Hollandsche Rading, nieuwe tijd
In mei 2014 vond Danny Ronda op een omgeploegde akker
te Hollandsche Rading een fraai bewerkt, zilveren mesheft.
Door Johan Langelaar is de vondst vervolgens gerestaureerd,
inclusief een ijzeren lemmet. De vondst dateert uit circa 17201760 en werd vermoedelijk gebruikt als vismes, mogelijk als
onderdeel van een reisset. Het tafereel op het handvat lijkt dat
van een picknick. Een man zit op een stronk met een kan bier
in de hand. Daarnaast een boom waar een kind in klimt en aan
de andere kant twee vrouwen die aan een tafel eten
lijken te bereiden. Op de tafel ligt ook een pijp. De
datering van het mes ligt tussen ca. 1750 en 1780.
Helaas zijn de merkjes op het mes door slijtage niet
goed meer zichtbaar. Maar alsnog een uitzonderlijke
en leuke vondst. Met dank aan Johan Langelaar.
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3. Wijdemeren, Loosdrecht, vroege middeleeuwen – middeleeuwen
Tijdens een bezoek aan Jan Hovius merkte ik een opvallende
vondst op, die hij eerder had gedaan in Loosdrecht. Qua stijl en
versiering doet het sterk vroeg middeleeuws aan. Gedacht werd
aan een sleutel, maar de aanzet waar de baard van de sleutel
zou moeten zitten sluit dit uit. Wat het wel is, blijft vooralsnog
onduidelijk, misschien van een balansje. Mochten er suggesties
zijn hoor ik het graag. Voor Loosdrecht in ieder geval vanwege
de ouderdom een bijzondere vondst.
4. De Bilt, Hollandsche Rading, nieuwe tijd
Adriaan Hoogendoorn deed afgelopen jaar weer meerdere
leuke vondsten. Een heel aardige is dit schatvondstje, bestaand
uit een stapeltje munten uit de late middeleeuwen en nieuwe
tijd. De beschrijving/determinatie staat opgenomen in de
muntenlijst. Op basis van de sluitmunt zal het schatvondstje
vermoedelijk ergens tussen 1560-1570 in de grond terecht
gekomen zijn (opzettelijk of verloren). Opvallend is de wijde
spreiding in jaartallen, zo’n 80 jaar tussen de jongste en oudste
munt. Met dank aan het muntenbodemvondsten forum.
5. Wijdemeren, Kortenhoef, nieuwe tijd
Op 4 oktober 2014 werd door mij, op verzoek van Jaap Wertheim, aan de Kortenhoefsedijk 153 (provinciaal monument,
voorheen polderhuis/ Villa Henriëtte) een kleine verkenning
uitgevoerd. Bij het omspitten van een stuk tuin aan de zijkant
van het huis werd gestuit op een stuk fundering. De bevindingen:
- Aangetroffen is een fundament van circa 1,5 meter in het vierkant, bestaande uit gemetselde stenen in diverse maten. Op
basis van de stenen ga ik uit van een datering in de 18e eeuw.
- Het fundament zal afkomstig zijn van een beerput (geen
waterput).
- Aangezien het huidige huis dateert uit 1897 (eerste steenlegging) behoort het fundament toe bij een ouder huis op deze
plaats.
- In de uitgegraven grond werden enkele aardewerkvondsten
en pijpenkoppen gevonden. Beide vondstgroepen uit de 18e
eeuw.
- In de uitgegraven tuin werd een korte verkenning uitgevoerd
met behulp van een metaaldetector. Vermeldenswaardig is
de vondst van een (onleesbaar) duitje (17e-18e eeuw) en een
stukje zink met een ingedrukt stempel. Deze stempelafdruk
blijkt afkomstig te zijn van de likeurstokerij firma Haages en
Levert jr. uit de Kerkstraat te Amsterdam. Deze afdruk dateert
uit de tweede helft van de 19e eeuw.
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Afbeelding 8b
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6. Eemnes, Romeinse tijd

8. Gemeente Muiden, nieuwe tijd

Op 15 juli 2014 deed Ron Bonis een opmerkelijke vondst te
Eemnes: een Romeins muntje met een diameter van 6 mm, met
een blanco voorzijde. Na enig onderzoek bleek dat het ging om
een Romeinse munt uit circa 350-450 n.Chr. Dit allerkleinste
type Romeinse munt kent diverse benamingen: 1/2 Centenionalis, Aes IV, Follis en Nummus. Te zien op deze keerzijde van
de munt is Victoria die aan de rechterzijde een “barbaar” aan de
haren wegsleept. Aan de linkerzijde van Victoria is een Chi-Ro
teken te zien (al dan niet versimpeld tot alleen een kruisje).
Dit zou dan een SALVS REI PVBLICAE type zijn, maar deze
munt is door meerdere keizers uigegeven, waaronder Valentinianus II (375-392) en Theodosius (379-395). Er zijn meer
muntjes van dit type bekend met een blanco voor/keerzijde.
Uit navraag bleek dat de akker waar de vondst was gedaan in
het verleden was opgehoogd met slib en zand uit het IJsselmeer.
Hieruit zal ook deze munt afkomstig zijn. De gemeentearcheoloog van Almere heb ik van de vondst op de hoogte gebracht.

Een fraaie riemtong (8 cm bij 3,8 cm) werd in maart 2014
gemeld door Fred Draaijer. Het stuk leerbeslag bleek zelfs nog
resten van leer te bevatten. De vondst is door Jurgen van der
Klooster gedetermineerd als een riemtong of een sierbeslag uit
circa 1680-1750.

7. Naarden, nieuwe tijd
André Leijenhorst deed in augustus 2014 melding van een
decoratieve zware gietijzeren plaat van 20 cm breed en 46 cm
hoog. Hij zag tijdens het vissen een puntje van de verroeste
plaat boven de grond uitsteken in het talud van de vesting
en kon ‘m daardoor uit de grond trekken. Op de plaat is een
afbeelding te zien van Karel de Grote met zwaard en rijksappel met kruis. Boven in de ronding staat Carolus vs Magnus en
rechts onder is een zwaan te zien. Aan de achterzijde van de
plaat heeft een ophang-oog gezeten. Lange tijd was het onduidelijk wat het voorstelde. Ik dacht dat het ging om een deel
van een haardplaat, maar uiteindelijk bleek het te gaan om een
gevelsteen of gevelplaat. De afbeelding doet denken aan een
marmeren beeld van Carolus Magnus uit1706. Deze staat in een
nis bij de façade van de Dôme des Invalides in Parijs. De plaat
zal daarom ook een 18e-eeuwse datering hebben. Zie voor een
vrijwel identieke, Duitse gevelplaat: http://www.gevelstenen.
net/kerninventarisatie/images/Konigstein/Duitsland%20Konigstein_mjb_2007%20027.JPG
NUMIS

periode		

1121357			
1121358 1488		
1121359 1489		
1121360 1489		
1121361 1488		
1121362 1502-1503		
1121363 1506-1520		
1121364 1513-1515		
1121365 1525		
1121366 z.j. (1507-1520)
1121367 1558-1574		
1121368 1500-1525		

Afbeelding. 4b

staat		

9. Laren, nieuwe tijd
Ook Mark Eijbers deed weer van zich spreken met een opvallende vondst van een vermoedelijk militaire gesp. Deze is met
een hand te openen door de scharnierende zijkant van de gesp.
Na een lange speurtocht kon geen vergelijk worden gevonden,
dus ook hiervoor geldt dat een verwijzing gewenst is.
10. Gemeente Muiden, Muiderberg, nieuwe tijd
Spannend leek het tot slot met de vondst van Olaf Langendorff. Hij vond voor de kust van Muiderberg een ogenschijnlijk
Griekse munt. Uiteindelijk bleek het helaas te gaan om een zeer
goed gemaakte vervalsing. Twee bijdragen zijn hierover geschreven en geplaatst in het tijdschrift van de historische kring
Muiden (Villa Amuda). Rest de vraag hoe de munt toch in het
water terecht is gekomen? Dit moet toch wel een zwemmer zijn
geweest die een ketting met deze munt enige tientallen jaren
geleden moet zijn verloren. Of deze persoon wist of het een
vals exemplaar was, valt te betwijfelen. Achteraf gezien toch
niet zo’n groot verlies, alhoewel tegenwoordig ook vervalste
munten worden verzameld.
Met dank aan Bouke Jan van der Veen.
Auteursinformatie
Drs. Anton Cruysheer is voorzitter van AWN Naerdincklant – Archeologie tussen Eem en Vechtstreek

autoriteit 		

overzicht vondst				
Gelre		
Philips de Schonen minderjarig
Brabant		
Philips de Schonen minderjarig
Brabant		
Philips de Schonen minderjarig
Gelre		
Philips de Schonen minderjarig
Luxemburg
Philips de Schonen minderjarig
Holland		
Karel V		
Namen		
Karel V		
Utrecht		
Hendrik van Beieren
Brabant		
Karel V		
Gelre		
Philips II		
Nijmegen		
stad		

muntsoort

muntplaats

literatuur

dubbele stuiver
groot		
groot		
dubbele stuiver
groot		
groot		
groot		
duit		
groot		
hollandse penning
achtste stuiver

Zaltbommel
Antwerpen
Antwerpen
Zaltbommel
Luxemburg
Dordrecht
Namen
Utrecht
Antwerpen
Nijmegen
Nijmegen

vGH 085-4
vGH 085-1
vGH 085-1
vGH 077-4
vGH 137-3; Vanhoudt H177
vGH 173-6
vGH 173-7
vdChijs 22.2
vGH 173-1a
vGH 228-6
vdChijs 2-21/22
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Bestuursmededelingen
Ledenbijeenkomst (ALV) dinsdag 14 april
20.00-22.00, Infoschuur
Het bestuur attendeert u graag op de aankomende
ledenbijeenkomst (ALV). Het programma hiervoor
wordt de komende tijd door het bestuur opgesteld
en via een aparte mailing naar de leden verstuurd.
Een belangrijk onderdeel zullen deze keer de bestuursmutaties zijn. Anton Cruysheer heeft te kennen gegeven de voorzittersrol te willen overdragen
en ook secretaris Marjon Kroon stelt haar positie
beschikbaar. Daarnaast zijn er enkele kandidaten
gevonden die deelname aan het bestuur overwegen.
Het bestuur zal de komende tijd deze puzzel gaan
leggen en voorafgaand aan de ledenbijeenkomst een
voorstel presenteren.
Bestuursleden gezocht
Het bestuur is nog altijd op zoek naar extra leden.
Mocht u interesse hebben in deelname aan het bestuur, neemt u dan contact op met één van de huidige
bestuursleden. Het bestuur vergadert zo’n zes keer
per jaar. Verder is er een grote mate van eigen invulling en initiatief mogelijk. De kerndoelen van het
bestuur zijn: het positioneren van AWN Naerdincklant als dé archeologische vereniging tussen Vecht
en Eem, het vergroten van het publieke bewustzijn
van de archeologie, het bieden van een aantrekkelijk
activiteitenprogramma, en kennispartner zijn voor
gemeeenten en andere instituties. Hierbij maken we
actief gebruik van de expertise van alle leden. Lijkt
het u leuk om een actieve bijdrage te leveren aan
deze nobele missie? Dan horen we het graag!
Activiteitenprogramma 2015-2016 in voorbereiding
De komende tijd gaat het bestuur aan de slag met de
activiteitenprogrammering voor het seizoen 20152016. Eén van de onderdelen is alvast een
lezing over de Tweede Wereldoorlog in
Hilversum, door Pieter Hoogenraad, op
vrijdag 20 november. Verder zal er een
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cursus worden verzorgd over numismatiek, en we
hebben het voornemen om een lezing te organiseren
over (Loosdrechts) porselein. Er is altijd ruimte voor
extra activiteiten. Wilt u vanuit uw eigen expertise
een bijdrage leveren aan het activiteitenprogramma,
neemt u dan contact op met het bestuur.
Bijdragen gezocht over archeologische onderzoeken in de regio
Zoals bekend is het verplicht om bij een ruimtelijke
ingreep archeologisch onderzoek te doen. Soms
levert dit relevante vondsten op. De redactie zou hier
graag over publiceren in de Archeologica Naerdincklant, teneinde de resultaten inzichtelijk te maken
voor een breder publiek. Heeft uw bureau interessante archeologische vondsten gedaan in het gebied
tussen Vecht en Eem, neemt u dan contact op met de
redactie.
Gezocht: representanten voor evenementen
Nog altijd is het bestuur op zoek naar mensen voor
het bemannen van onze kraam op evenementen! In
2014 hebben wij geprobeerd om bij zo veel mogelijk
evenementen aanwezig te zijn, maar helaas is dit
niet altijd gelukt wegens gebrek aan mankracht. Het
seizoen 2015 gaat binnenkort van start. Als representant bemant u samen met minimaal één collega
de verenigingskraam, informeert u belangstellenden
over het werk van de afdeling, en over de regionale
archeologie. Daarnaast helpt u mee aan een passende
aankleding en uitstraling van de kraam. Opgeven bij
het bestuur.
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Colofon
Archeologica Naerdincklant 2015-1
Archeologisch tijdschrift voor het Gooi en omstreken
Over de Archeologica Naerdincklant
Archeologica Naerdincklant is het periodiek van AWN Naerdincklant – Archeologie tussen Eem en Vechtstreek. Het verschijnt
drie keer per jaar en bevat artikelen over de regionale archeologie, over archeologie in algemene zin en over de hulpwetenschappen van de archeologie. Archeologica Naerdincklant verschijnt digitaal en wordt verstuurd aan alle leden en donateurs
van Naerdincklant, externe relaties van Naerdincklant en overige geïnteresseerden in de regionale archeologie. Overnemen van
(delen van) artikelen is toegestaan met correcte bronvermelding.
Meeschrijven voor de Archeologica Naerdincklant
De redactie ontvangt graag uw bijdrage over (regionale) archeologie of over bijvoorbeeld uw eigen vondstcollectie. De redactie behoudt zich het recht voor om uw bijdrage te redigeren. Aanlevering via e-mail: redactie.arna@gmail.com. Ook suggesties
voor thema’s zijn welkom.
Auteursrichtlijnen
1-Het artikel is geschreven in correct Nederlands. Andere talen in overleg met de redactie.
2-Het artikel bevat, naast de hoofdtekst, in ieder geval de volgende onderdelen: korte introductie, auteursinformatie, literatuurlijst, bijschriften afbeeldingen.
3-Omvang van de kale tekst bedraagt maximaal 5 pagina’s A4, met regelafstand enkel, lettergrootte 10 pt. Dit is exclusief de
literatuurlijst en de bijschriften.
4-Maximaal 10 illustraties per artikel.
5-Tekst aanleveren in .txt-formaat of .doc zonder enige opmaak.
6-Beelden apart en uitsluitend .jpg.
7-Inhoudelijk niveau: referentie is het tijdschrift Westerheem van de landelijke AWN.
8-Noten: handmatig aanbrengen met cijfers als volgt: (1), (2), enz., en verklaring van de noten achteraan het artikel (eindnoten).
AWN Naerdincklant – Archeologie tussen Eem en Vechtstreek
Naerdincklant is opgericht in 1952, de dertiende afdeling van AWN-Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, en dé
archeologische vereniging voor het gebied tussen Vecht en Eem. Naerdincklant zet zich op diverse manieren in voor de archeologie in haar werkgebied. Onder meer door ruimtelijke ontwikkelingen in de gaten te houden die mogelijk schade opleveren
voor het bodemarchief, door gevraagd of ongevraagd advies te geven aan gemeenten, provincies, terreinbeherende instanties
of bedrijven en door zelf onderzoek te verrichten. Daarnaast vergroot Naerdincklant middels educatieve activiteiten de kennis
van de regionale archeologie en maakt hiermee overheden en bewoners bewust van het archeologisch erfgoed en de cultuurhistorische waarde daarvan.
Ereleden
Gijs Vlamings
Liesbeth Wierenga
John van der Sar
Lid worden?
U kunt lid worden van de afdeling Naerdincklant door u aan te melden via de website van de landelijke AWN:
http://www.awn-archeologie.nl/; kies de optie Lid worden. Indien u tussen Vecht en Eem woont wordt u automa-
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tisch toegewezen aan de afdeling Naerdincklant. Stuurt u alstublieft tegelijkertijd met uw aanmelding een mail naar secretaris@naerdincklant.nl, daarmee weet de secretaris alvast dat er een nieuw lid is ingeschreven.U kunt ook donateur van de
afdeling worden, de kosten hiervan bedragen minimaal EUR 15,- per jaar. Neemt u voor meer informatie hierover contact op
met de penningmeester. Een donateur krijgt alle afdelingspublicaties en toegang tot afdelingsactiviteiten, uitgezonderd archeologisch veldwerk; dat is voorbehouden aan leden.
Een vondst gedaan?
Een vondstmelding kan veel informatie verschaffen over de archeologische waarden en verwachtingen in een gebied. Het
maakt het verhaal van ons verleden completer. Om die reden is het volgens de Monumentenwet verplicht archeologische vondsten te melden. Indien u een archeologisch relevante vondst heeft gedaan, gelieve deze te melden bij:
Noord-Holland:
Rob van Eerden, eerdenr@noord-holland.nl, 023-5144012.
Utrecht:
Landschap Erfgoed Utrecht, Alexander van de Bunt, adviseur Archeologie
meldpunt.archeologie@landschaperfgoedutrecht.nl, 030-2205534, maandag t/m donderdag.
Graag bij elke melding een kopie van de melding naar de vondstcoördinator van AWN Naerdincklant:
Norbert Voorbach, nvoorbach@gmail.com, telf. 035- 6214438.
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