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VOORWOORD

Als gedeputeerde van de provincie Limburg met 

archeologie in mijn portefeuille vind ik het geweldig 

dat we Expeditie Vuistbijl mogelijk gemaakt hebben. 

We zien veel kracht en potentie in onze archeologische 

rijkdom en willen die met enthousiasme ten volle 

benutten. In de expeditie zijn veel van onze doelen 

aan bod gekomen. Er is professioneel onderzoek 

gedaan, er is intensief samengewerkt met vrijetijds-

archeologen, er is een gratis tentoonstelling voor het 

publiek met deze bijbehorende catalogus en als laatste 

draagt de expeditie ook nog eens bij aan de kwaliteit 

van toekomstig archeologisch onderzoek in Limburg. 

Chapeau! En dan heb ik het nog niet gehad over het 

enthousiasme over neanderthalers. Onze Europese 

voorouders waarvan wij allen een klein percentage in 

ons DNA hebben en die in ons voortleven. Wat een 

fascinerende tijd en geweldig dat we door onderzoek 

in Limburg een steentje kunnen bijdragen aan de 

kennis over deze speciale voorouders. 

Ik hoop dat de expeditie met deze catalogus en 

tentoonstelling niet ten einde komt, maar een begin 

vormt. Een begin naar meer onderzoek naar deze periode 

en een hernieuwde aandacht voor deze fascinerende 

tijd. En een begin voor archeologen die zich hobby-

matig dan wel professioneel op deze periode gaan 

richten en daardoor gaan bijdragen aan nieuwe kennis 

over neanderthalers. 

Ruud Burlet

gedeputeerde provincie Limburg
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Ooit studeerde ik als prehistoricus enthousiast af 

op basis van een scriptie over een steenbewerkings-

techniek die ook door neanderthalers werd gebruikt. 

Die liefde voor onze diepste geschiedenis is steeds 

gebleven. Maar, eerlijk is eerlijk, in de dagelijkse prak-

tijk van de werking van RAAP Zuid, komt onderzoek 

naar neanderthalers slechts zelden aan bod.

Het was dan ook een voorrecht om collega Marc 

Verhoeven te helpen bij het realiseren van zijn geestes-

kind, Expeditie Vuistbijl. De expeditie resulteerde onder 

meer in deze catalogus, waarin Marc, Rob en Yannick 

in uitvoerige bijdragen een beeld schetsen van onze 

verrassend dichtbije voorouders. Expeditie Vuistbijl 

bleek tevens een creatief proces om een tentoon-

stelling te bedenken en visueel uit te werken, of om 

– wat dan weer nauwer aansloot bij ons normale 

werk – samen met lokale experts op de glooiende 

Zuid-Limburgse akkers op zoek te gaan naar stenen 

werktuigen. Verwachtingskaarten maakt RAAP sinds 

jaar en dag, maar een verwachtingskaart voor de 

oudste inwoners van Limburg, nee die ambitie hadden 

we nog nooit gerealiseerd. 

Terugblikkend besef ik nu dat, hoe apart ook, het 

project nauw aansluit bij de bestaansreden van onze 

organisatie: het uitvoeren van dienstbaar, maatschappe-

lijk relevant onderzoek, vanuit liefde en zorgzaamheid 

voor ons erfgoed. Hartelijke dank dan ook aan de 

Provincie Limburg als sponsor en De Vondst als onze 

gastheer om dit project mee mogelijk te maken. Het 

was een voorrecht en groot genoegen. Veel leesplezier 

met deze catalogus.

Wim De Baere

hoofd regionale vestiging RAAP Zuid-Nederland

Als projectleider namens RAAP Archeologisch Advies-

bureau heb ik vorm gegeven aan Expeditie Vuistbijl. 

Daarbij ben ik in eerste instantie bijgestaan door 

Yannick Raczynski-Henk van haghtanak en Rob 

Paulussen van ArcheoPro, beide ook bestuursleden 

van de Archeologische Vereniging Limburg (AVL).

Vele anderen hebben ook geholpen. Bart Moonen en 

Madelon Demeijer van de Provincie Limburg stonden 

in voor financiële en logistieke ondersteuning. 

Grafisch ontwerper Stefan Habets heeft de tentoon-

stelling vormgegeven. Joris Hoefakker van SubMedia 

producties heeft voor de films gezorgd. Luc Amkreutz 

van het Rijksmuseum van Oudheden en José Peeters 

van de gemeente Maastricht, Adrie en Alfons Kennis van 

Kennis & Kennis Reconstructions, en vrijetijdarcheologen 

Huub Spronck en Willem Hoex zorgden voor bruiklenen. 

Benoit Clarys heeft de expositieposter gemaakt. 

Jennie Rekers van bureau Mana was verantwoordelijk 

voor de sociale media. Frans de Vries van ToonBeeld 

heeft illustraties beschikbaar gesteld. Eelco Rensink 

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaf 

waardevol advies. 

Lokale vrijetijdarcheologen, tenslotte, zijn onmisbaar 

geweest voor het project. Zij hebben ons bijgestaan bij 

de organisatie, hebben belangrijke informatie verschaft 

en hebben dagenlang met ons over akkers gesjouwd, 

op zoek naar vuistbijlen. Dit zijn ze: Jan Willem van der 

Drift uit Cadier en Keer, Willem Hoex uit Venray, Peter 

Peeters uit Reuver, Almar Speelberg uit Beesel, Huub 

Spronck uit Cadier en Keer en Jean-Pierre de Warrimont 

uit Geulle. 

Hierbij wil ik al deze personen heel hartelijk bedanken 

voor hun bijdrage. Zij hebben van Expeditie Vuistbijl 

een succes gemaakt.

Marc Verhoeven

senior projectleider RAAP Zuid-Nederland



6

EXPEDITIE VUISTBIJL 
Marc Verhoeven

Expeditie Vuistbijl is een archeologisch project dat 

zich richt op de vroegste bewoners van Limburg: 

neanderthalers uit de ijstijd. Zij leefden ca. 300.000 

- 35.000 jaar geleden, in het zogenaamde midden-

paleolithicum.

De relatie van deze vroege mensachtigen tot 

de moderne mens, die vanaf het zogenaamde 

laat paleolithicum in Noord-Europa verschijnt 

(ca.45.000 - 10.000 jaar geleden), is het onderwerp 

van veel wetenschappelijke discussie en onder-

zoek. Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat 

neanderthalers veel capabeler waren dan tot voor 

kort werd aangenomen, iets dat uitgebreid aan bod 

zal komen in deze catalogus.

Archeologisch gezien kennen we neanderthalers in 

Nederland vrijwel uitsluitend aan de hand van hun 

stenen werktuigen. Vooral de vaak zeer fraai gemaakte 

vuistbijlen zijn in dit verband bekend. De beste informatie 

die we hebben over de leefwijze van neanderthalers 

komt uit de Belvédère groeve bij Maastricht. Hier 

hebben in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw 

opgravingen plaatsgevonden, waarbij langs een oude 

Maasoever verschillende kampementen werden 

aangetroffen, die ons veel leerden over de leefwijze 

van onze voorouders in de ijstijd. 

Maar er zijn elders in Limburg en in het buitenland 

ook recente en bijzondere ontdekkingen die een soms 

heel onverwacht licht werpen op deze intrigerende 

periode. Daarom is het tijd om zowel alles eens op 

een rij te zetten, als om aan de hand van nieuwe 

ideeën het veld in te gaan. Vandaar Expeditie Vuistbijl.

De basis van het project is het ontwikkelen van een 

provinciale archeologische verwachtingskaart voor het 

middenpaleolithicum. Doel van deze kaart is te voor-

spellen waar neanderthalers werktuigen achterlieten, 

dat wil zeggen waar ze verbleven. Een dergelijke kaart 

is voor deze periode nog nooit gemaakt in Nederland. 

De kaart is opgesteld met medewerking van lokale 

vrijetijdarcheologen, die bovendien actief deelgenomen 

hebben aan het veldwerk dat diende om de kaart 

te toetsen. 

Helaas hebben we tijdens het veldwerk geen nieuwe 

vindplaatsen gevonden. Maar dat belet ons niet om 

basis van de verzamelden informatie het verhaal van 

de neanderthaler in Limburg, maar ook daarbuiten, 

te vertellen. Bovendien groeiden tijdens het veldwerk 

vele nieuwe ideeën en werden contacten gelegd die 

het onderzoek en onze kennis over neanderthalers ten 

goede zullen komen. Dus: wordt vervolgd!

Figuur 1. Dit is misschien wel een van de mooiste vuistbijlen 

uit ons land. Dit ca. 27 cm lange exemplaar is gevonden in de 

Belvédère groeve bij Maastricht. Het is een losse vondst, die niet 

samenhangt met de vondsten uit de opgravingen in de groeve. 

Daardoor is de datering onbekend. Op basis van de spitse vorm 

wordt verondersteld dat het gaat om een zogenaamde micoqui-

en-vuistbijl uit de laatste ijstijd: het weichselien. 

Bron: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.
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NEANDERTHALERS
Marc Verhoeven

Neanderthalers zijn een uitgestorven mensensoort 

(Homo neanderthalensis) die tussen ca. 300.000 

en 32.000 jaar geleden in Europa en aangrenzende 

delen van het Nabije Osten en Centraal-Azië leefde. 

Dit is een periode die het middenpaleolithicum wordt 

genoemd. ‘Paleolithicum’ staat daarbij voor oude 

steentijd; de periode waarin onze vroege voor-

ouders vooral stenen werktuigen gebruikten om 

als jager-verzamelaars in hun levensonderhoud te 

voorzien. Het paleolithicum is aan de hand van de 

typologie (vorm) en datering van stenen artefacten 

(werktuigen) onderverdeeld in het oud-, midden 

en laatpaleolithicum. In Europa is dit een periode 

van ca. 1 - 1.5 miljoen jaar tot 10.000 jaar geleden. 

Deze periode beslaat 99% van onze menselijke 

geschiedenis, die alleen aan de hand van archeologie 

kan worden ontrafeld.

Neanderthalers leefden in het geologische tijdperk 

met de naam pleistoceen. Dat is het tijdvak van 

de ijstijden, dat ongeveer 2.6 miljoen jaar geleden 

begon. De landschappelijke context komt elders 

in deze catalogus nader aan de orde, maar het 

is alvast belangrijk te onthouden dat er in deze 

geologische periode geen sprake is van één hele 

lange ijstijd. Tijdens het pleistoceen volgende van 

verschillende ijstijden elkaar op, met daartussen 

warmere perioden. En ook binnen die ijstijden waren 

er zeer koude, maar ook gematigde perioden. 

De neanderthalers leefden tijdens de warme fasen 

tussen, en in de gematigde begin- en eindfasen 

van de drie laatste ijstijden. 

Figuur 2. Schema van de landschappelijke en chronologische 

context van neanderthalers. Zij leefden tussen ca. 300.000 en 

35.000 jaar geleden in het middenpaleolithicum. Dit is de periode 

van de ijstijden van het saalien en het weichselien (glacialen), met 

daartussen warmere perioden (interglacialen). Ook binnen de 

ijstijden zelf waren er gematigde perioden (interstadialen). 

Bron: Niekus & van Ginkel, 2019, p 45. Illustratie door ToonBeeld 

fotografie & vormgeving (Frans de vries), Oosterwolde. 
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Evolutie
In termen van menselijke evolutie gaat het in het 

pleistoceen en paleolithicum in Europa in de vroegste 

periode om Homo erectus, die mogelijk de directe 

voorouder was van Homo antecessor en Homo 

heidelbergensis (allen uit het oudpaleolithicum). Die 

laatste zou worden opgevolgd door de neanderthalers. 

We moeten ons hierbij realiseren dat de reconstructie 

van de menselijke stamboom vanwege de weinige 

botresten en de problemen met datering daarvan een 

zeer moeilijke opgave is. Aan de ene kant weten we 

veel en veel meer dan aan het begin van de zoge-

naamde paleoantropologie, zo’n 170 jaar geleden, 

maar aan de andere kant zorgen juist die nieuwe 

ontdekkingen voor veel controverse. In algemene zin, 

is het in ieder geval duidelijk dat er in de menselijke 

evolutie geen sprake is van een geordende, lineaire 

ontwikkeling van de eerste homininen (= menselijke 

voorouders, in tegenstelling tot hominiden, dat naar 

apen verwijst). Dat wil zeggen dat er in plaats van één 

stamboom, waarvan elke tak een aparte soort vertegen-

woordigt die een andere voorafgaat of opvolgt, er 

eerder sprake is van een struik. Daarbij wordt aan ge-

nomen dat er tegelijkertijd verschillende mensachtigen 

voorkwamen, die al dan niet in contact met elkaar 

stonden. Het is in ieder geval wel duidelijk dat de wieg 

van de mensheid in Afrika stond, met de zogenaamde 

Sahelanthropus tchadensis van ca. 7 miljoen jaar oud 

mogelijk als het oudste bekende lid van de menselijke 

tak. De moderne mens (Homo sapiens) ontstond 

zo’n 200.000, misschien zelfs wel reeds 300.000 jaar 

geleden in Afrika. Daarbij lijkt er sprake te zijn geweest 

van verschillende menssoorten, die op verschillende 

manieren waren aangepast aan hum omgeving. Vanaf 

ca. 70.000 - 50.000 jaar gelden verspreidden deze 

mensen zich vanuit Afrika, aanvankelijk via het Nabije 

Oosten, over de wereld.

Relatie met de moderne mens
Omstreeks 45.000 jaar geleden zette de vroege 

moderne mens voet op Europese bodem; daarna 

leefden zij enkele duizenden jaren samen met de daar 

reeds aanwezige neanderthalers. Dat zal niet altijd op 

vredelievende wijze zijn geweest, maar aanwijzingen 

voor geweld en zelfs kannibalisme (door Homo 

sapiens) zijn omstreden. Tot voor kort werd aangenomen 

dat de neanderthalers uiteindelijk een doodlopende 

tak op de ‘evolutie-struik’ waren. Totdat genetisch 

onderzoek recent uitwees dat tot 2,5% van het DNA 

van Europeanen afkomstig is van neanderthalers. 

Dat betekent dat er seksuele contacten zijn geweest 

tussen neanderthalers en vroege Homo sapiens. Het 

lijkt er daarbij sterk op dat afstamming via de manne-

lijke lijn verliep: via een neanderthaler vader en Homo 

sapiens moeder. Zoals we nog zullen zien, wijst deze 

maar ook andere recente ontdekkingen op het grote 

belang van neanderthalers voor de ontwikkeling van 

de latere cultuur in Europa. 

Ontdekking
Terug naar de neanderthaler. Deze menssoort is 

vernoemd naar het Neandertal bij Düsseldorf, waar 
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Figuur 3. Schematische weergave van de evolutionaire ontwikkeling van de mens. Bron: National History Museum, Londen.
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een kalksteengroeve in de verplaatste vulling van de 

kleine Feldhover Grotte menselijke botten werden 

gevonden: een schedeldak, schouderblad, wat ribben, 

een stuk heup en resten van de armen en benen. 

Volgens de lokale onderwijzer Johann Fuhlrott ging 

het om botten die niet aan een hedendaagse mens, 

maar een voorloper daarvan toebehoorde. Halverwege 

de negentiende eeuw was de hele idee van evolutie 

nog heel controversieel, en men nam algemeen aan 

dat de mens geschapen was naar Gods beeld. De 

vondst werd door velen dan ook aanvankelijk afge-

daan als de resten van een recente mens met rachitis. 

Echter, op basis van (veelal niet systematische) 

opgravingen vanaf ongeveer 1860, waarbij prehistorische 

stenen werktuigen, dieren- en andere mensachtige 

botten werden ontdekt werd het langzamerhand 

duidelijk. We hadden wel degelijk met een nog niet 

bekend, uitgestorven mensensoort te maken. Daarmee 

staat de Duitse neanderthaler eigenlijk aan het begin van 

de zogenaamde paleoantropologie. 

Verspreiding
Alhoewel we nog steeds vele vragen hebben over 

neanderthalers, weten we er ondertussen toch relatief 

veel over. Dat komt door onderzoek in de vorm van 

opgravingen in vooral grotten en abri’s (rotsover-

hangen), maar ook door het afspeuren van akkers, 

de vorm en aard van de van de stenen werktuigen, 

door analyse van DNA uit botresten, door dateringen 

van sedimenten en artefacten (aan de hand van 

bijzondere technieken zoals bijvoorbeeld thermolu-

minescentie, of Elektronen Spin Resonantie, waarbij 

radioactief verval wordt gemeten), en theoretische en 

synthetiserende studies.

Via al deze invalshoeken is ondertussen duidelijk dat 

de neanderthaler in de eerste plaats een Euraziatische 

mensensoort is, die zich in Europa zelfstandig ontwik-

kelde en zich na verloop van tijd naar het oosten heeft 

verbreid, tot in het Altaj gebergte in Centraal Azië 

(Denisova). Ze leefden gedurende wel 250.000 jaar 

succesvol in een enorm en gevarieerd gebied dat door 

de tijd heen aan enorme veranderingen onderhevig 

was. In dat opzicht is het belangrijk te beseffen dat de 

neanderthaler niet bestaat. Afhankelijk van het soort 

landschap dat werd bezocht en bewoond, de tijds-

periode, de verschillen tussen groepen en individuen, 

etc., kunnen we uitgaan van een grote diversiteit van 

personen, samenlevingen en materiële culturen. Toch 

waren er ook veel overeenkomsten, waar we in het 

kader van deze algemene catalogus in eerste instantie 

van zullen uitgaan.

Figuur 4. Verspreidingskaart met de bekendste neanderthaler 

vindplaatsen. Bron: RAAP.
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Uiterlijk
Laten we beginnen met hun uiterlijk. Zo nu en dan 

worden relatief kleine mensen met een robuuste 

lichaamsbouw voor de grap nog steeds voor neander-

thaler uitgemaakt. Neanderthalers worden in die zin 

door velen nog steeds als een soort lompe harige, 

en ook domme apen beschouwd. Een knots in de 

hand maakt het beeld van deze bruut compleet. We 

zullen zien dat ze bepaald niet dom waren, voor 

de mate van lichaamsbeharing en het gebruik van 

knotsen is geen bewijs, maar dat ze robuust waren 

staat buiten kijf. De gemiddelde lichaamslengte was 

1.60 m. De benen waren relatief kort, en de borstkas 

was tonachtig. Zoals we in de expositie kunnen zien, 

waren er opmerkelijke verschillen tussen hun en onze 

schedels: ze hadden een langgerekte schedel, lage 

voorhoofden, uitgesproken wenkbrauwbogen, een 

terugwijkende kin, brede neuzen, grote oogkassen en 

een gat tussen de laatste kies en de kaak. Hun hersen-

inhoud was vergelijkbaar met die van de moderne 

mens. Het is niet bekend of ze konden spreken, maar 

de vondst van een tongbeen dat vrijwel identiek is aan 

dat van de moderne mens (in de Kebara grot in Israël) 

doet vermoeden van wel. 

Figuur 5. Reconstructie van een neanderthaler. Let op de 

geprononceerde wenkbrauwbogen, de grote platte neus, 

het terugwijkende voorhoofd, maar ook op de intelligente blik, 

want deze voorouder was verre van dom. Bron: Atelier Daynès. 

Kleding
Neanderthalers worden vaak afgebeeld in een koud 

landschap en getooid in huiden. We moeten ons 

daarbij bedenken dat ze behalve in de toendra bijvoor-

beeld ook in het mediterrane gebied voorkwamen 

(zoals in Gibraltar), en dat we tot nu toe geen resten 

van kleding hebben aangetroffen: dergelijk kwetsbaar 

organisch materiaal blijft immers vrijwel niet 

bewaard over zo’n lange tijdsperiode. Toch mogen 

we wel veronderstellen dat ze zich in onze streken 

tijdens koude perioden in dierenhuiden hulden. Het 

ontbreken van benen naalden doet vermoeden dat 

deze dierenvellen los werden omgeslagen, dus dat de 

kleding niet bestond uit meerdere delen. Hoe paste 

men zich verder aan het plaatselijk koude klimaat aan? 

Kon men zich zo voldoende beschermen tegen de 

kou? De Selknam indianen uit het steenkoude Vuurland 

in het uiterste zuiden van Zuid-Amerika, mogen 

wellicht als voorbeeld worden gebruikt. Op basis 

van beschrijvingen uit het eind van de 19e eeuw en 

het begin van de 20ste eeuw, droegen deze mensen 

enkel huiden van de Guanaco (een soort lama); verder 

waren ze naakt. Hun onderkomens bestonden uit 

zeer eenvoudige takkenhutten. Ze zaten vaak buiten 

rond kleine vuurtjes, en gebruikten rotswanden en 

hun boten als beschutting. Vrouwen smeerden zich in 

met dierenvet en zwommen in het ijskoude water om 

schelpen te verzamelen. Hun natuurlijke rusthouding 

was de diepe hurkhouding, voor minimale blootstel-

ling aan de elementen. Tenslotte hadden ze een snelle 

stofwisseling, waardoor relatief veel lichaamswarmte 

werd aangemaakt.

Figuur 6. Verondersteld wordt dat neanderthalers gedurende 

koude perioden zich in dierenvellen hebben gehuld. 

Bron: American Museum of Natural History, New York/ 

Hiroshi Sugimoto, 2014.
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Voedsel
Wat aten de neanderthalers? Uit analyse van gecon-

sumeerde dierenbotten, maar ook op basis van studie 

van versteende uitwerpselen (coprolieten), de analyse 

van tanden en van DNA is duidelijk dat vlees een heel 

belangrijk voedsel voor hen was. Dit geldt vooral voor 

de groepen die op of nabij de toendra verbleven, waar 

grote wilde dieren zoals mammoet, neushoorn en 

hert voorhanden waren, en voor mensen verteerbaar 

plantaardig voedsel zeldzaam. Zij die langs de kust 

leefden (zoals bij Gorham grot in Gibraltar), aten naast 

vis, schelpdieren en dolfijnen, ook vogels. Ongetwijfeld 

nuttigde men ook plantaardig voedsel, maar hiervoor is 

het bewijs veel schaarser. Echter, recentelijk is op basis 

van aankoeksel op tanden aangetoond dat er graan 

werd gegeten dat zelfs eerst werd gekookt! Aangezien 

dit zowel is vastgesteld voor neanderthalers uit de grot 

van Spy in de Ardennen als uit Shanidar in Noord Irak, 

mogen we er vanuit gaan dat planten, indien beschik-

baar, een reguliere bron van voedsel waren.

De vondst van haarden op sommige neanderthaler-

vindplaatsen, zowel in grotten als openlucht kampe-

menten, wijst niet alleen op verwarming, maar ook 

op het braden van vlees. Bovendien werd met behulp 

van vuur pek gemaakt uit berkenbast om er stenen 

werktuigen mee te schachten in hout. Het is goed 

mogelijk dat vlees werd onttrokken aan reeds dode 

dieren, karkassen dus, die bijvoorbeeld waren achter-

gelaten door hyena’s en leeuwen. In feite is dit lang 

aangenomen, omdat men neanderthalers niet in staat 

achtte tot het actief bejagen van groot wild. Oppor-

tunistisch aaseters gedrag kan zeker niet worden 

uitgesloten, maar we hebben aanwijzingen dat men 

actief, doelmatig en succesvol op jacht ging. Zo zijn 

er in een groeve bij Schöningen in Duitsland de resten 

van acht houten speren gevonden, met lengtes tussen 

de 1.8 en 2.25 m. Omdat de speren zwaar zijn, werd 

gedacht dat ze enkel werden gebruikt om te steken. 

Experimenteel onderzoek toonde echter aan dat je 

dergelijke zware wapens zeker ook kan werpen, tot 

een afstand van tenminste 20 meter.

Woonwijze
Waar woonden neanderthalers? Sinds lang is bekend 

dat ze in grotten en abri’s vertoefden, waar er van 

nature onderdak en beschutting was en een haard 

goed brandende kon worden gehouden. Die haard was 

waarschijnlijk de focus van activiteiten, vooral s ‘avonds: 

rondom het vuur kon worden gegeten, werktuigen 

werden gemaakt en onderhouden, gesocialiseerd, 

waarschijnlijk gepraat, en geslapen. Op basis van de 

vondsten van vooral stenen werktuigen buiten grotten, 

is het duidelijk dat er ook in de open lucht kampementen 

waren. Dat geldt zeker voor Nederland, waar geen 

grotten en nauwelijks abri’s bekend zijn, die bovendien 

geen aanwijzingen voor middenpaleolithische bewoning 

hebben opgeleverd. Daarbij moet wel in acht worden 

gehouden dat in Zuid-Limburg grotten en abri’s onder 

dikke pakketten löss (leem) verborgen kunnen zijn. We 

weten niet hoe die kampementen eruit hebben gezien, 

maar naar analogie van latere jager-verzamelaars 

kampementen (uit het laatpaleolithicum), kunnen we 

veronderstellen dat het gaat om tentachtige structuren 

die bestonden uit een geraamte van takken, bedekt 

met bladeren, mos en of dierenhuiden. In Moldova, 

bij de Zwarte Zee in de Oekraïne, zijn resten gevonden 

van ronde hutten gemaakt van mammoetbeenderen 

die door sommigen aan neanderthalers worden 

toegeschreven. Echter, de datering hiervan is onzeker, 

vooral omdat de overige dergelijke structuren in 

die streek allemaal in het laatpaleolithicum dateren. 

Tenslotte, zijn er recentelijk diep in de grot van 

Bruniquel in zuidwest Frankrijk vreemde structuren 

gevonden van stalagmieten. Dit zijn zeer waarschijn-

lijk geen woningen: we komen nog terug op deze 

fascinerende ontdekking. 

Figuur 7. Romantische reconstructie van een kampement aan de 

ingang van een grot. De drie personen rechts staan rondom een 

graf. Bron: Tyler. B. Tretsven.
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Kannibalisme
Een spannend onderwerp dat vaak aan bod komt in de 

context van neanderthalers is kannibalisme. Op basis van 

inkepingen, groeven en breuken op menselijke botten, 

zoals bijvoorbeeld gevonden in de grot van Goyet in 

België, is er discussie over het al dan niet consumeren 

van vlees van soortgenoten. Dat kan niet worden 

uitgesloten, zeker omdat menselijk vlees en beenmerg 

een waardevolle bron van eiwitten is. We moeten echter 

ook bedenken dat dergelijke sporen ook kunnen wijzen 

op een begrafenisritueel, waarbij het vlees van de doden 

om religieuze redenen werd verwijderd.

Begravingen
Er zijn sinds het begin van de grotopgravingen skelet-

resten van neanderthalers gevonden die in een kuil, en 

al dan niet met grafgiften waren bijgezet. Tot voor kort 

was dit een omstreden gedachte, maar recent bewijs 

toont aan dat deze mensen hun doden begroeven. 

In een ander deel van deze catalogus wordt hier wat 

uitgebreider bij stil gestaan. 

Uitsterven
Tenslotte, is er de kwestie van het uitsterven van nean-

derthalers. Waarom is deze, getuige de lange periode 

van aanwezigheid in de vaak moeilijke omstandig-

heden van de ijstijden, zeer succesvolle mensensoort 

uiteindelijk verdwenen? De neanderthaler verdween 

ca. 35.000 jaar geleden uit Europa, en werd opgevolgd 

door onze eigen soort: Homo sapiens. Via het Nabije 

Oosten verscheen deze omstreeks 45.000 jaar geleden 

voor het eerst in Europa. Vanwege deze timing, maar 

ook vanwege het traditionele onderscheid tussen de 

‘superieure’ moderne mens en de neanderthaler, is 

lang aangenomen dat die laatste werd verdrongen uit 

zijn oude thuisland. De moderne mens zou immers 

veel beter uitgerust zijn wat betreft kleding, wapens 

en andere werktuigen, en daardoor de neanderthalers 

weg hebben geconcurreerd. Klimaatomstandigheden 

zouden daarbij hebben geholpen. Het einde van de 

laatste ijstijd werd gekenmerkt door grote schom-

melingen in temperatuur, en daardoor door moeilijke 

leefomstandigheden. Zo zorgden vulkaanuitbarstingen 

in Italië en de Kaukasus ca. 40.000 jaar geleden mogelijk 

voor een extreme koudegolf.

Het is mogelijk dat de combinatie van technologische 

voorsprong van de moderne mens en het ongunstige 

klimaat fataal is geweest. Maar dit roept wel de vraag 

op waarom diezelfde neanderthalers die reeds tien-

duizenden jaren lang succesvol met verschillende 

ijstijden omgingen het onderspit dolven tegen de 

nieuwkomers, die niet beschikten over deze ervaring. 

Daarom wordt er tegenwoordig vaak verondersteld, 

dat alhoewel klimaat, milieu en een negatieve invloed 

van immigratie zeker een rol gespeeld zullen hebben, 

de oorzaak van de ondergang van neanderthalers 

vooral gezocht moet worden in de interne structuur 

van hun samenlevingen. Wat dit betreft, is er recentelijk 

voorgesteld dat ten tijde van de komst van de 

moderne mens in Europa de neanderthaler populatie 

zeer klein was, en misschien uit slechts ca. 70.000 

leden bestond. Voor een dergelijk kleine bevolking is 

het moeilijk zich in stand te houden vanwege moge-

lijke inteelt (wat de gezondheid van het nageslacht 

aantast), gebrek aan man- en vrouwkracht (om te 

jagen, zich voort te planten en kinderen groot te 

brengen), en om schommelingen in geboorte en 

sterfte op te vangen. Het uitsterven kan dus vanzelf 

zijn gegaan. Stress vanwege klimaat en concurrentie 

van nieuwkomers kunnen de toch al instabiele samen-

levingen de das om hebben gedaan. 
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HET LANDSCHAP 
Rob Paulussen

Het landschap waarin neanderthalers tussen ca. 

300.000 en 35.000 jaar geleden leefden heeft in 

deze periode sterk gevarieerd, vooral door het 

afwisselend optreden van ijstijden (glacialen) en 

tussenijstijden (interglacialen). Tijdens ijstijden 

vormden zich in Scandinavië grote ijskappen. 

Deze breidden zich geleidelijk zuidwaarts uit en 

uiteindelijk bereikten enorme gletsjers ook Neder-

land. Het kwartair, de tijdsperiode waarbinnen de 

ijstijden begonnen op te treden, begon circa 2,6 

miljoen jaar geleden en duurt in feite tot heden. 

De huidige periode, het holoceen, is een warme 

tussenijstijd. De meest waarschijnlijke aanleiding 

voor het ontstaan van de ijstijden is de sluiting 

van zee-engte tussen Noord- en Zuid-Amerika bij 

Panama, waardoor de warme golfstroom sterker 

werd en de hoeveelheid neerslag toenam, wat 

weer gunstig was voor de groei van het ijs bij de 

Noordpool. In totaal zijn er sindsdien 59 glaciale- 

interglaciale cycli geweest, waarvan vier in de laatste 

400.000 jaar. Elke cyclus bestaat uit een warme fase 

met een geleidelijke afkoeling, eindigend met een 

zeer snelle opwarming, de zogenaamde termination.

Tijdens de periode van de neanderthalers zijn er drie 

ijstijden geweest (de Elster-, Saale- en Weichsel-ijstijd) 

en twee tussenijstijden (de Oostermeer/Holstein- en 

de Eem-tussenijstijd). Zowel tijdens de Elster-ijstijd 

(470.000 tot 420.000 jaar geleden) als tijdens de 

Saale-ijstijd (238.000 tot 127.000 jaar geleden) reikte 

het Scandinavische landijs tot in Nederland; het verst 

zuidelijk tijdens de Saale-ijstijd, tot aan het huidige 

Nijmegen. De stuwwallen in Midden- en Oost-Nederland 

zijn hiervan het resultaat. Het uiterst noordelijke puntje 

van Limburg bij Mook raakt nog juist het stuwwallen-

complex van Groesbeek. Vanuit glaciale tongbekkens 

aan de rand van de ijskap, die minimaal 200 meter 

dik was, werd bodemmateriaal frontaal en zijwaarts 

omhoog gestuwd. De Rijn en de Maas werden in een 

westelijke richting gedwongen te gaan stromen. Het 

landijs zelf heeft Limburg nooit bereikt. Hierdoor is de 

rol van vooral de Maas en haar zijbeken in combinatie 

met de wind van doorslagende betekenis geweest in 

de landschappelijke ontwikkeling van Limburg. Met 

name tijdens de laatste Weichsel-ijstijd (116.000 tot 

11.700 jaar geleden) heeft de wind een grote invloed 

gehad op het landschap.

Figuur 8. Mondiale temperatuur- en CO2-variaties 

gedurende laatste 400.000 jaar, met vier grote klimaatcycli. 

Bron: http://euanmearns.com/the-vostok-ice-core- 

temperature-co2-and-ch4/.
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Figuur 9. Stuwwallen uit de voorlaatste Saale-ijstijd 

in het uiterste noorden van Limburg bij Mook. 

Bron: https://geopaden.nl/portal/stuwwal/index.php/nl/geologie.

Vanaf ongeveer 800.000 jaar geleden waren er relatief 

lange en strenge ijstijdfasen met perioden van extreme 

koude aan het einde van de ijstijd met een gemiddelde 

wintertemperatuur van -20 tot -30°C en een gemiddelde 

julitemperatuur van slechts tussen de 5 en 10 graden 

Celsius. Een tussenijstijd duurt slechts ongeveer 

10.000 tot 20.000 jaar. De overgang van een warme 

tussenijstijd naar een koude ijstijd gaat geleidelijk; de 

overgang van een ijstijd terug naar een tussenijstijd 

gaat daarentegen telkens relatief snel. Tijdens een 

ijstijdfase, als het geleidelijk steeds kouder wordt, 

treden er tussentijds kortere klimaatfluctuaties op van 

maximaal enkele duizenden jaren, aangeduid als stadi-

alen (extreem koude fasen) en interstadialen (relatief 

warme fasen). Deze klimaatveranderingen kunnen 

binnen een relatief kort tijdsbestek zijn opgetreden 

(enkele honderden jaren) waardoor het directe effect 

hiervan op leefgemeenschappen in het collectieve 

geheugen zal zijn opgeslagen, bijvoorbeeld in de vorm 

van migratie naar een andere woon-leefomgeving en 

veranderingen in het omringende landschap.

De afwisseling van koud en warm is van grote invloed 

geweest op het landschap waarin de neanderthalers 

leefden. Die moesten zich voortdurend aan deze 

dynamiek aanpassen. Door de aanwezigheid van 

immense ijskappen juist ten noorden van ons land 

met daaraan verbonden stabiele hogedrukgebieden, 

nam tijdens ijstijden de hoeveelheid neerslag sterk af, 

mede als gevolg van het droogvallen van de Noordzee. 

Er vormden zich tegelijkertijd krachtige winden die 

vanaf de ijskappen met hun polaire hogedrukgebied 

constant in zuidelijke richting bliezen. Door het coriolis-

effect (afbuiging naar rechts door de draaiing van 

de aarde) ontstond een uit het oosten afkomstige, 

extreem koude, continentale wind. Zodra de ijskappen 

zich enigszins terugtrokken kon deze omslaan naar 

een veel gematigder westenwind. De veranderingen 

in het klimaat uitten zich in het landschap met name 

in de vegetatie, de fauna, de bodemvorming en de 

waterhuishouding waaronder het gedrag van de 

rivieren en beken.

Tijdens (het begin van) een koude fase veranderde de 

vegetatie van warmte- naar koudeminnend. De vege-

tatiegordels verschoven tijdens een ijstijd geleidelijk van 

noord naar zuid. De gematigd-warme loofbossen met 

hun bladverliezende bomen zoals eik, linde, esdoorn, 

hazelaar en iep verdwenen in zuidelijke richting. Er 

ontstond in eerste instantie een boreale naaldboszone. 

Het landschap met voornamelijk naaldbomen, wilgen 

en berken kreeg het uiterlijk van het hedendaagse 

subarctische taigalandschap in Alaska, Noord- 

Canada en Siberië. Van de bladverliezende loofbomen 

is de berk de meest kouderesistente boom. Met 

het vorderen van de ijstijd en het afnemen van de 

neerslag hoeveelheden ging het boreale naaldwoud 

over in een meer open steppe-achtig landschap met 
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grassen, kruiden, naaldbomen en berken, de zoge-

naamde mammoetsteppe of steppetoendra.

De mammoetsteppe was een bijzondere vorm van steppe 

die tijdens de koude periodes van het pleistoceen, 

met name het saalien en weichselien, verspreid was 

over een groot deel van het noorden van Eurazië, 

van Midden-Europa tot Oost-Azië, maar ook in 

Noord-Amerika. Recente studies tonen het beeld 

van een kruidrijke vegetatie, in tegenstelling tot de 

grassteppen die nu nog te vinden zijn in open, koude 

streken. Het was er droog. Veel van het water op aarde 

was opgeslagen in enorme ijskappen en gletsjers. Het 

landschap was buiten de beek- en rivierdalen groten-

deels boomloos. Tot de overheersende plantensoorten 

behoorden grassen, zegge, kruidachtige planten, 

dwergberk en poolwilg. Vanwege dit mengsel wordt 

de mammoetsteppe vaak met de huidige toendra 

vergeleken, maar dit is maar gedeeltelijk juist. In het 

Altajgebergte in Siberië komt nog een steppe toendra 

voor die enige gelijkenis vertoont met de pleistocene 

mammoetsteppe.

Een belangrijk verschil was de andere positie van 

de zon en de daarmee verband houdende seizoens-

gebonden cycli. In grote delen van de mammoetsteppe 

heersten lichtomstandigheden van de gematigde 

breedten, wat verschilt met de huidige, noordelijke 

toendra met haar uitgesproken polaire zomers en winters. 

Hierdoor ontstond ondanks de lage temperaturen 

een soortenrijke en vooral voedselrijke vegetatie, die 

ook profiteerde van de door de nabijgelegen gletsjers 

veroorzaakte hogedrukgebieden en het relatief hoge 

aantal zonuren. Recente studies op basis van pollen-

onderzoek van de permafrost tonen dat kruidachtige 

planten tijdens de laatste ijstijd tot 63% van de flora 

innamen: karakteristiek waren onder anderen weeg-

bree, bijvoet en chrysanthemum. Daarentegen namen 

de grassen slechts ongeveer 27% in. 

Vermoedelijk beperkte de boomvegetatie tijdens 

de koudste fasen van een ijstijd (stadialen) zich tot 

de meer beschutte beek- en rivierdalen. Tijdens 

de warmere ijstijdfasen (interstadialen) konden de 

bomen zich verder verspreiden, maar door het droge 

klimaat in combinatie met de aanwezigheid van de 

grote rondtrekkende herbivore grazers bleef het 

verspreidings gebied beperkt tot de nattere delen van 

het landschap, in de oeverzones van rivieren en beken. 

De graslanden van de mammoetsteppe handhaafden 

zich op de hogere en beter gedraineerde gronden op 

enige afstand hiervan.

Figuur 10. Het Siberisch Oekokplateau in het Altajgebergte 

waar sprake is van een vegetatie die nog enigszins lijkt op die 

van de pleistocene mammoetsteppe. 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oekokplateau.

Tussen de Saale-ijstijd en de Weichsel-ijstijd was 

sprake van een warme tussenijstijd genoemd naar 

het Gelderse riviertje de Eem. Deze duurde circa 

 11.000 jaar, van 127.000 tot 116.000 jaar geleden. 

De klimaatomstandigheden waren vergelijkbaar met 

het huidige klimaat en mogelijk zelfs iets warmer, met 

een maximale gemiddelde zomertemperatuur van 

19 graden Celsius. De boreale naald- en berkenvegetatie 

maakten plaats voor een gemend eikenbos met 

diverse loofboomsoorten.

De fauna van deze steppe omvatte naast het dier 

waarnaar het vernoemd is, de wolharige mammoet, 

andere grote zoogdieren zoals de wolharige neus-

hoorn, de muskusos, het rendier, de saiga (een soort 

antilope, maar ook de uitgestorven steppenwisent en 

wilde paarden. Talrijke kuddes van deze grote herbi-

voren begraasden de winderige poolsteppe en zullen 

hebben bijgedragen aan het open parklandschap. Bij 

de opgraving van kampementen van neanderthalers 

bij Maastricht zijn resten van diverse van deze grote 

herbivoren aangetroffen. Naast deze herbivoren 

kwamen er ook de nodige grote carnivoren voor zoals 

wolf, hyena, sabeltandtijger en holenleeuw. Tijdens 

het onderzoek op de locatie Belvedère bij Maastricht 

zijn ook vele kiezen van woelmuizen aangetroffen. Ze 

laten een opvallend snelle evolutie zien in de vorm van 

steeds hoger wordende kronen. Deze ontwikkeling 

is waarschijnlijk een aanpassing aan de toenemende 

slijtage van het gebit door de opkomst van meer 

steppeachtige grasvegetatie in de aansluitende 

koudere periode. Deze grassen veroorzaken meer 

slijtage aan de kiezen.
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Figuur 11. Romantische reconstructietekening van de 

mammoetsteppe en de daarin voorkomende fauna, zoals die 

voorkwam in grote delen van Noord-Europa tijdens de ijstijden. 

Bron: Pleistocene Park Foundation Cherskii, Sakha (Yakutia) 

republic, Rusland.

De grote dieren voedden zich niet alleen met relatief 

voedselarme grassen, maar met name ook met de 

meer eiwitrijke kruidachtige planten. Dit is aangetoond 

op basis van de maaginhoud van karkassen uit de 

permafrost.

Op het hoogtepunt van een ijstijd tijdens de stadialen, 

als de temperaturen extreem laag waren (gemiddelde 

julitemperatuur lager dan 5 graden Celsius) en er ook 

weinig neerslag was, veranderde het landschap nabij 

de ijskappen in een poolwoestijn met een gemiddelde 

jaartemperatuur van minder dan 10 graden Celsius, 

minder dan 250 mm neerslag en nauwelijks nog 

begroeiing. Tijdens de laatste Weichsel-ijstijd zijn er 

tijdens de aanwezigheid van de neanderthalers twee 

van dergelijke extreme fasen van zo’n 5000 jaar, elk 

met een poolwoestijn, geweest.

Door de veranderingen in de temperatuur, neerslag-

hoeveelheden en vegetatie traden er ook veranderingen 

op in de waterhuishouding van het landschap. Minder 

vegetatie betekent minder verdamping, maar tegelijker-

tijd ook minder bescherming van de bodem. Zodra 

er neerslag valt of sneeuw smelt wordt deze minder 

goed vastgehouden en stroomt meer water opper-

vlakkig af. Fijnkorrelige bodems zoals zand en leem 

zullen hierdoor sneller eroderen. Rivieren en beken 

kregen hierdoor te maken met een ander, veel grilliger 

afvoerregime met hoge piekafvoeren in korte tijd. De 

jaarlijkse hoeveelheid neerslag nam af, maar in de 

winterperiode kon neerslag in de vorm van sneeuw 

worden opgeslagen. In de lente kwam dit in de vorm 

van smeltwater in een korte periode van snelle tempe-

ratuurstijging in grotere hoeveelheden vrij. Door de 

permafrost, de permanent bevroren toestand van de 

bodem, kon het regen- en smeltwater nauwelijks in 

de bodem dringen, waardoor de ontdooide bovenlaag 

snel verzadigd raakte. Het overtollige water stroomde 

daardoor op hellend terrein in grote hoeveelheden af 

richting de beken en rivieren. Tegelijkertijd erodeerde 

de bodem en werd sedimentdeeltjes mee afgevoerd. 

De afvoer in de rivieren kon daardoor plotseling fors 

toenemen, nadat deze in de winterperiode langdurig 

laag was geweest. De rivierbeddingen werden daarbij 

overvoerd met erosiemateriaal en kregen daardoor 

een zogenaamd vlechtend uiterlijk. Zo’n vlechtende 

rivier was zeer breed en ondiep en bestond uit talloze 

meer en minder brede geulen die frequent van locatie 

veranderden zodra de sedimentlast te groot werd 

en ze verstopten. Tegenwoordig kunnen vlechtende 

rivieren nog in het hoge noorden en in de bergen 

worden gezien.
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Figuur 12. De Brent White rivier in Alaska, voorbeeld van een 

brede, vlechtende rivier in het hedendaagse subarctische land-

schap. Bron: http://www.virtual-geology.info/sedimentology/

fluvial.html.

Behalve erosie door water vonden er op de hellingen 

als gevolg van de permafrost ook grondverschuivingen 

plaats. Rondtrekkende kuddes grote herbivoren 

creëerden regelmatig bodemtrillingen waardoor de 

verzadigde grondmassa kon gaan vloeien richting 

beek- of rivierdalbodem. Lage struikvegetatie maar 

ook bomen konden samen met de grondmassa naar 

beneden worden getransporteerd en in een beek 

of rivier terecht komen. Hout- en ijsdammen in de 

rivieren zorgden voor omvangrijke overstromingen 

van de dalbodem en herhaalde verleggingen van 

stroomgeulen.

De neanderthalers zullen zich tijdens de meest barre 

omstandigheden op het hoogtepunt van de ijstijd 

verder zuidwaarts hebben teruggetrokken in de 

beschutte grotten van België en Frankrijk. Maar zodra 

het klimaat weer even iets minder extreem werd, 

zullen ze de mammoetsteppe met zijn grote herbi-

voren op de plek waar nu Limburg ligt weer hebben 

bevolkt. Deze herbivoren vormden een aantrekkelijke 

prooi, vanwege de hoeveelheid vlees en daarmee 

calorieën die ze boden. De kleine beekdalen boden 

beschutting, water en wellicht ook eetbare planten 

zoals is gebleken uit het onderzoek van microbo-

tanische deeltjes in het tandsteen van opgegraven 

neanderthalertanden.

Met de overgang naar een warmere klimaatfase 

tijdens de Holstein- en Eem-tussenijstijd verande-

rende ook de waterhuishouding van het landschap 

snel. De hogere temperaturen en dichtere vegetatie 

leidden ertoe dat neerslag meer verdampte en water 

langer werd vastgehouden. De snelle oppervlakkige 

afstroming richting beken en rivieren nam sterk af 

ten gunste van de veel tragere grondwaterstroming. 

Daarmee verminderde ook de hellingerosie en de 

hoeveelheid sediment in de waterlopen. Deze kregen 

een geleidelijke afvoer met minder hoogwaterpieken, 

waardoor de brede, vlechtende meervoudige water-

lopen van de vlechtende rivieren veranderden in 

smallere, enkelvoudige meanderende geulen met 

hoefijzervormige meanderbochten en de daarmee 

geassocieerde oeverwallen en achterliggende lage 

komgebieden met klei- en veenafzetting. Uiteindelijk 

had het vegetatiedek zo’n stabiliserende invloed op 

het landschap dat de rivieren nauwelijks nog sediment 

transporteerden en er vooral veenlagen gevormd 

werden.

De rivieren en beken werden omzoomd door dichte, 

vochtige galerijbossen. Op deze moeilijk doordring-

bare dalbodems leefden weinig grote herbivoren. 

Open plekken kwamen hier enkel voor ter plaatse van 

oude stroomgeulen die nog niet helemaal verland 

waren, en vanwege het drassige karakter vooral voor 

vogels en waterfauna een geschikt biotoop vormden.

De afwisseling van ijstijden en tussenijstijden had 

door de massale opslag van landijs ook invloed op 

het zeespiegelniveau. Gedurende de koudste fasen 

van de laatste Weichsel-ijstijd lag de zeespiegel 

ruim 100 meter lager dan nu. De centrale Noordzee 

tussen Engeland en Nederland lag volledig droog en 

was onderdeel van de mammoetsteppe. Tijdens de 

poolwoestijnfase had de krachtige, arctische wind 

hier vrij spel. Deze kon fijne zand- en leemdeeltjes 

gemakkelijk vanuit de brede, droog liggende rivier-

beddingen oppakken en in zuidelijke richting trans-

porteren. Tijdens de warme Eem-tussenijstijd steeg de 

zeespiegel juist, tot zo’n zes meter boven het huidige 

niveau. Tegelijkertijd zakte het land. De Noordzee en 

de westelijke rivierdalen stroomden onder; hier zette 

de zee grote hoeveelheden sediment af. In Oost- 

Nederland steeg het grondwaterniveau. Het landschap 

veranderde hoofdzakelijk nog enigszins door de 

vegetatiesuccessie en het ontstaan van veenland-

schappen vergelijkbaar met de (restanten van) de 

huidige Peel. De grote herbivoren trokken samen met 

het opschuiven van de mammoetsteppe mee in noor-

delijke richting, en werden vervangen door kleiner 

standwild zoals ree, wild zwijn, hert, bever, eland, 

bruine beer en oeros.
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Limburg
De huidige provincie Limburg strekt zich tussen 

Eijsden en Mook uit over een afstand van zo’n 115 

kilometer. Het landschap van Limburg kan op hoofd-

lijnen in vier typen worden onderverdeeld:

• Zuid-Limburgs kalk-lösslandschap

• Midden- en Noord-Limburgs zandlandschap

• Maasdallandschap

• Peellandschap

Het Noord-Limburgse Peellandschap en het huidige 

Maasdallandschap zijn zeer jonge landschappen die pas 

zijn ontstaan in het holoceen, zo’n 25.000 jaar na het 

verdwijnen van de neanderthaler. Feitelijk ligt het Peel-

landschap als een veen(restanten)eiland in het oudere 

Midden- en Noord-Limburgse zandlandschap dat (buiten 

de beekdalen en jonge stuifzanden) uit het pleistoceen 

dateert. Het huidige Maasdallandschap van eveneens na 

de laatste ijstijd, loopt van zuid naar noord eerst langs de 

westelijke grens van het Zuid-Limburgse kalk-lössland-

schap en vervolgens door het Midden- en Noord- 

Limburgse zandlandschap.

Het Zuid-Limburgse 
kalk-lösslandschap
Het Zuid-Limburgse kalk-lösslandschap wordt geologisch 

vooral gekenmerkt door de aanwezigheid van kalksteen 

uit de laatste fase van het boven-krijt (72,1-65,95 

miljoen jaar geleden) en löss uit het pleistoceen (2,58 

miljoen tot 11.700 jaar geleden). Daarnaast zijn er de 

verschillende Maasterrassen die door kleinere rivieren 

en (zij)beken zoals de Geul, de Gulp en de Geleen-

beek weer zijn versneden in meer en minder grote 

terrasrestanten. Zuid-Limburg is grotendeels een 

plateaulandschap op verschillende niveaus met aan 

de oostzijde het dal van de voormalige Oost-Maas 

en aan de westzijde op grens met België het dal van 

de West-Maas met de huidige Maasloop. Aan het 

ontstaan van het typische Zuid-Limburgse landschap 

ligt vooral de tektonische opheffing van het gebied 

in het verlengde van het verder omhoog komen 

van de Alpen ten grondslag, in combinatie met het 

optreden van ijstijden en bijbehorende processen 

zoals hiervoor beschreven. De noordelijke grens van 

dit rijzende zogenaamde Limburg Blok of Limburg 

Hoog loopt vanaf Born via Sittard richting Kerkrade en 

wordt gevormd door de Feldbissbreuk. Deze breuklijn 

markeert de overgang naar de ten noorden hiervan 

gelegen Roerdalslenk, een gebied dat juist aan voort-

durende daling onderhevig is.

 Het ‘heuvelland’ van Zuid-Limburg bestaat dan ook 

niet uit heuvels, maar uit een zogenaamde schier-

vlakte waarin dalen zijn uitgesleten. Een schiervlakte 

is een gebied dat als gevolg van erosie door rivieren 

vrijwel volledig afgevlakt is. Door de hierboven 

beschreven tektonische opheffing vormt die schier-

vlakte een plateau. De opheffing van het Rijns-massief, 

ook wel het Eifel-Ardennen massief genoemd, ten 

zuidoosten van het huidige Limburg, aan het eind van 

het tertiair en het begin van het kwartair (pleistoceen), 

leidde ertoe dat een deel van het verweringsdek van 

de schiervlakte werd weggespoeld, onder andere 

naar het brede en ondiepe dal van de Maas, die in 

oost-noordoostelijke richting afwaterde in de Rijn 

(de zogenaamde Oost-Maas). 

Door aanhoudende opheffing van het gebied tijdens 

het kwartair ging de insnijding van de Maas in het 

landschap steeds verder, maar tegelijkertijd werd er 

door de Maas tijdens de ijstijden enorme hoeveelheid 

grind afgezet afkomstig uit de Ardennen. Door de 

afwisseling van sedimentatie van grind gedurende de 

koude perioden en insnijding gedurende de warme 

perioden, ontstond in het gebied een trapsgewijs Figuur 13. Landschappelijk indeling Limburg. Bron Paulussen.
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patroon van vele rivierterrassen van de Maas. De Maas 

heeft over vrijwel geheel Zuid-Limburg een dik pakket 

grind afgezet.

Doordat het gebied onder invloed van de tektoniek 

feitelijk een beetje kantelt, schuift het dal van de Maas 

ook geleidelijk van oost naar west. Uiteindelijk is de 

rivier op de huidige locatie beland. In het centrale deel 

van Zuid-Limburg komen geen Maasafzettingen voor. 

Hier ligt het zogenaamde Eiland van Ubachsberg, een 

van oorsprong hoger plateau in het landschap waar de 

Maas tijdens deze westelijke verlegging omheen heeft 

gestroomd. Hoe verder de terrassen zich uitbreiden 

naar het noordwesten, hoe jonger ze worden. De 

jongste terrassen liggen vlak langs de huidige Maas. 

Diverse kleinere en grotere zijbeken van de Maas zoals 

de Geleenbeek, de Gulp, de Worm en de Geul hebben 

zich op hun beurt, weer in datzelfde Maasterras 

ingesneden. De beekdalen zijn dus altijd jonger dan 

de terrassen van de Maas. Door deze sterke insnijding 

ontstond uiteindelijk het karakteristieke landschap 

van Zuid-Limburg met de door tektonische krachten 

omhoog geheven, relatief vlakke plateaus van de 

rivierterrassen met steile terrashellingen, en op de 

plateaus de diepe beekdalen en beekdalhellingen die 

deze plateaus versneden. Door vergaande erosie van 

de plateauranden in de vorm van insnijdingen (min 

of meer) haaks op de rand, ontstaan smalle plateau-

resten die nog slechts aan één zijde met het plateau 

verbonden zijn. Deze uitstekende plateauranden 

worden kapen genoemd en vormden voor de nean-

derthaler aantrekkelijke locaties vanwege het goede 

zicht op de lager gelegen plateaus en dalen en het 

wild dat hier verbleef. Tegelijkertijd moet het er tijdens 

de boomloze ijstijden wel koud en zeer winderig zijn 

geweest en was er gebrek aan water.

Het Zuid-Limburgse landschap werd uiteindelijk 

een zeer fijnmazig beekdallandschap met tussen de 

beekdalen meer of minder grote plateauresten met 

kapen langs de randen. Een deel van deze dalen zijn 

zogenaamde droogdalen. Deze dalen zijn ontstaan 

tijdens de koudste fasen van de ijstijden toen er sprake 

was van permafrost. Enkel in de zomer ontdooide 

de toplaag. Het overtollige water stroomde volledig 

oppervlakkig weg en nam daarbij de ontdooide 

opdooilaag mee richting dal. Plaatselijk kon de laag 

als één natte massa naar beneden glijden. In de 

warmere interstadialen of na het verdwijnen van de 

ijstijd verdween de permafrost waardoor het water 

weer dieper in de bodem kon wegzakken en niet meer 

oppervlakkig hoefde weg te stromen, met als gevolg 

dat de zomerse beekdalen droog vielen. Opvallend is 

dat veel droogdalen een asymmetrische vorm hebben. 

De meest gehanteerde verklaring hiervoor luidt dat 

de beide zijden van het dal in verschillende mate 

opwarmden waardoor de op het zuiden georiënteerde 

dalhelling sneller opdroogde en hier minder afspoeling 

of afschuiving plaatsvond.

In het meest zuidelijke deel van Zuid-Limburg (globaal 

ten zuiden van de lijn Meerssen-Voerendaal) zijn door 

de diepe insnijding van de Maas en haar zijbeken in de 

dalwanden de kalkstenen (“mergels”) uit de periode 

van het boven-krijt bloot komen te liggen. De meest 

bekende grote kalksteenwanden zijn de wand van 

de St. Pietersberg bij Maastricht, ontstaan door de 

insnijdende werking van de Maas en de Jeker en de 

wanden bij Valkenburg in het Geuldal. Doordat het 

een vast gesteente betreft eroderen deze wanden 

minder snel dan de losse Maasafzettingen waardoor 

ze zeer steil blijven. In de Limburgse kalk komen naar 

verwachting vanwege de te geringe stabiliteit geen 

grotere, voor bewoning geschikte grotten voor, zoals 

Figuur 14. Schematische weergave van het ontstaan van rivier-

terrassen door de afwisseling van ijstijden (glacialen) en tussen-

ijstijden (interglacialen), in combinatie met de opheffing van het 

aardoppervlak. Bron: https://www.geologievannederland.nl/

landschap/landschapsvormen/rivierterras.
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die wel aanwezig zijn in de Ardennen en waar diverse 

neanderthal vindplaatsen zijn aangetroffen.

Een bijzonder landschapsfenomeen dat in deze steile 

kalkwanden in Limburg wel voorkomt zijn de zoge-

naamde natuurlijke abri’s. Een abri is de van oorsprong 

Franse aanduiding (abri sous roche: schuilplaats onder 

een rots) voor een ruimte onder een overhangende 

rots of een nis in een rotswand. Bekende abri’s in 

Zuid-Limburg liggen in het Savelsbos bij Rijckholt en 

op de Daolkesberg in de helling van het Geuldal bij 

Schin op Geul. In beide abri’s zijn geen sporen van 

neanderthalers aangetroffen. Het kan echter zeker niet 

worden uitgesloten dat er nog onbekende abri’s zijn 

die, als ze ooit bewoond zijn geweest, als een unieke 

tijdscapsule verborgen liggen onder hellingmateriaal 

dat later over de abri is heen gespoeld en geschoven. 

Figuur 15. Abri in het Savelsbos. Bron: https://nl.wikipedia.org/

wiki/Abri_van_Rijckholt.

Figuur 16. De Daolkesberg bij Valkenburg met oude kalksteen-

groeves en rechts de abri. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/

Daolkesberg.

Het Zuid-Limburgse landschap bestond dus oorspronke-

lijk uit kalksteenkliffen, terraswanden en beekdalhellingen 

met daartussen de vlakke plateaus. Het reliëf was 

steil. De aan de oppervlakte van de plateaus gelegen 

Maasgrinden en -zanden waren arme bodems. Waar 

de Maasafzettingen ontbraken lag op de kalksteen een 

uiterst stugge kleilaag met grove vuursteenbrokken, 

het resultaat van miljoenen jaren verwering van de 

kalksteen. Plaatselijke oplossing van de kalksteen 

door infiltrerend regenwater leidde tot ondergrondse 

instortingen en cirkelvormige verzakkingen aan het 

maaiveld; de zogenaamde dolines of orgelpijpen. 

Hierin kon met name tijdens de ijstijden op de perma-

frostbodem smeltwater blijven staan, waarvan zowel 

de Neanderthaler als dieren gebruik maakten. Enkel de 

vochtige, en tijdens de tussenijstijden dicht begroeide, 

beek- en rivierdalbodems vormden voedselrijke linten 

in dit landschap. 

Tijdens de laatste drie ijstijden vond er een grote 

landschappelijke verandering plaats. De arctische 

winden die tijdens de koudste fasen van een ijstijd 

nagenoeg constant met hoge snelheid vanuit het 

noorden waaiden, voerden vanuit de droge Noordzee 

en de grote brede rivierbeddingen van Maas en Rijn 

grote hoeveelheden fijn zand en fijne stofdeeltjes, de 

zogenaamde löss aan. Aangenomen wordt dat Zuid- 

Limburg aan de noordrand van de steppe-toendra-

vegetatiegordel lag. Door de geringe korrelgrootte 

van de löss kon dit materiaal eenvoudig door de wind 

hoog in de atmosfeer worden vervoerd en ontstonden 

regelmatig gigantische stofstormen. In Zuid-Limburg 

kon de löss echter door de hoge grassen en kruiden 

van de steppe-toendra worden ingevangen. Gedu-

rende duizenden jaren hoopte dit stof zich op tot een 

metersdik pakket vruchtbare leem, onderdeel van 

een immense leemgordel die zich vanaf de westkust 

in Frankrijk tot in China uitstrekt. De Limburgse löss 

lag als een glooiende deken over het oudere terras-

senlandschap van de Maas en zwakte het tot dan 

vrij steile reliëf sterk af. Deze lössdeken bereikte een 

maximale dikte van ongeveer vijftien meter. De löss 

was echter vanwege de fijnkorrelige samenstelling 

echter ook heel gevoelig voor erosie. Het gevolg was 

dat tijdens de periglaciale ijstijdfasen met permafrost 

de erosie verhevigde en immense hoeveelheden löss 

vanaf de plateaus en de dalhellingen spoelden. De 

beek- en rivierdalen werden hierdoor opgevuld met 

dit zogenaamde colluvium en daardoor beduidend 

minder diep, de plateauranden werden tegelijkertijd 

minder hoog. Het reliëf zwakte dus nog verder af. 

Enkel tijdens de warmere klimaatsfasen kwam deze 

landschapsdynamiek door de vegetatiebedekking tot 

in meer of mindere mate tot stilstand. Er vormden 

zich bodems die nu nog in de lössafzettingen als 

donkere lagen op verschillende niveaus herkenbaar 

zijn. De dikke bodems zorgden dat het water moei-
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lijker diep kon wegzakken en creëerden op die manier 

plaatselijk ook buiten de beek- en rivierdalen vochtige 

zones waar eetbare planten groeiden en wild zich kon 

ophouden.

De neanderthalervindplaats in de Belvédère-groeve 

bij Maastricht getuigt van een kampement in zo’n 

rivierdal, op de oevers van de vroegere Maas die toen 

tientallen meters hoger in het landschap stroomde. 

De meer recente vindplaats bij Amstenrade toont een 

klein kampement in één van die vele kleine beekdalen 

die het landschap 80.000 jaar geleden rijk was. Hier 

waren op vrij grote afstand van de Maas water, wild, 

eetbare planten, hout van bomen om een kookvuur te 

maken en beschutting tegen de wind te vinden. Uit de 

aanwezigheid van houtskool kan worden herleid dat 

er berken groeiden. Vanuit dit beekdal kon men snel 

de aangrenzende plateaus met de mammoetsteppe 

optrekken om te jagen op groter wild. Door latere 

lössafzettingen is dit kampement met meer dan 

vijf meter sediment afgedekt en het werd pas weer 

ontdekt toen voor de ring rondom Parkstad (de N300) 

het wegdek verdiept moest worden aangelegd. 

De centrale delen van de grotere plateaus bleven relatief 

vlak. Ondiepe droogdalen uit de ijstijd zorgen voor enig 

reliëf. Op de plateaus van Schimmert en Graetheide 

ontstond een bijzondere reliëfvorm die nu nog 

herkenbaar is. Het zijn gesloten ronde laagtes met een 

diameter van soms meerdere tientallen meter. Ze zijn 

massaal herkenbaar op de met behulp van vliegtuigen 

en radar gemaakte hoogtekaarten. De laagtes zijn nu 

vrij ondiep (ca. 0,5 tot 1,5 m) maar zullen oorspronkelijk 

beduidend dieper zijn geweest. Vooralsnog zijn ze 

niet intensief onderzocht maar waarschijnlijk zijn ze 

ontstaan tijdens de laatste ijstijd, toen zich in de dikke 

lössbodem omvangrijke ijslenzen konden vormen. 

Zodra deze ijslenzen weer smolten zakte de bodem in 

en ontstonden de cirkelvormige laagtes. Deze kleine 

landschapsfenomenen uit de ijstijd worden aangeduid 

met thermokarst, een fenomeen dat nu nog veelvuldig 

optreedt in de toendrabodems van Alaska en Siberië.

Het Zuid-Limburgse lösslandschap gaat ter hoogte 

van Sittard, op de rand van de glaciale mammoetsteppe, 

geleidelijk over in het Midden- en Noord-Limburgse 

zandlandschap. De rand wordt gemarkeerd door de 

reeds genoemde Feldbissbreuk, die plaatselijk als een 

reliëfsprong van enkele meters in het landschap waar-

neembaar is. Op honderden meters diepte in de aardkorst 

zijn gedurende miljoenen jaren de oude geologische lagen 

met tientallen tot honderden meters ten opzichte van 

elkaar verschoven. Ten noorden van de Feldbissbreuk 

heeft de Maas deze zogenaamde slenk met grote 

Figuur 17. Reliëfkaart van een gedeelte van het plateau van Schimmert met talrijke cirkelvormige en afvoerloze laagtes uit de laatste 

ijstijd op de hogere delen, waarschijnlijk ontstaan door het afsmelten van ondergrondse ijslenzen. Bron: www.ahn.nl.
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hoeveelheden zand en grind opgevuld. Bij Sittard ligt 

pal op deze overgang een oude binnendelta, oftewel 

puinwaaier van de Geleenbeek, die een groot deel van 

de Zuid-Limburgse löss, zand en grind hierheen heeft 

getransporteerd en neergelegd. De Maasterrassen 

lijken te verdwijnen. 

Het Midden- en 
Noord-Limburgs zandlandschap
Globaal ten noorden van Sittard en de Feldbissbreuk 

gaat de zeer fijnkorrelige, lemige löss over in het 

Midden- en Noord-Limburgse zandgebied. Deze 

overgang is niet heel abrupt; langs de noordgrens 

van het lössgebied wordt de löss geleidelijk zandiger. 

Aangenomen wordt dat dit de overgang tussen de 

koude en barre poolwoestijn aan de voet van de 

ijskappen en de begroeide mammoetsteppe tijdens 

de meest extreme ijstijdfasen markeert. Tegelijkertijd 

maakt het sterk opgeheven en heuvelachtige lössland-

schap ten zuiden van de Feldbissbreuk plaats voor een 

veel minder reliëfrijk, dalend gebied ten noorden van 

de breuklijn.

Het zandgebied maakt deel uit van een veel groter, 

Zuid-Nederlands zandgebied. Net als de löss in 

Zuid-Limburg, ligt het zand ook hier als een deken 

over het oudere landschap en dekt de afzettingen 

van Maas, Rijn en kleinere rivieren en beken zoals de 

Roer, de Swalm, de Tungelroyse beek, de Aa en in het 

uiterste noorden de Niers voor een groot deel af. Dit 

zand wordt dan ook dekzand genoemd. De rivier- 

en beekdalbodems zoals we ze nu in het landschap 

ervaren, dateren allemaal van na de laatste ijstijd. De 

bodem bestaat hier niet uit dekzand maar meer uit 

fijn grind, zand, leem en klei dat wordt achtergelaten 

zodra de waterlopen buiten hun bedding treden, en 

uit veen op plekken waar het zeer nat blijft. Het zand 

in de rivier- en beekdalen is grotendeels verspoeld 

dekzand; het fijne grind is afkomstig uit de oudere 

afzettingen van Maas en Rijn.

Het dekzand is in vergelijking met rivierzand beduidend 

fijner en beter gesorteerd. Het is net als de löss door 

de noordelijke subarctische ijstijdwinden door de lucht 

getransporteerd en in Midden- en Noord-Limburg 

afgezet. In tegenstelling tot löss die als stof hoog in 

de atmosfeer terecht kan komen, kan de wind zand 

nauwelijks meer dan een meter boven het maaiveld 

optillen en transporteren, een fenomeen dat we 

bij harde wind nog kunnen waarnemen in huidige 

woestijnen. Daarvoor is dus een nagenoeg kaal, 

vegetatieloos landschap nodig: de poolwoestijn. Het 

dekzand werd aangevoerd vanuit de droogliggende 

brede rivierdalbodems van de Maas en de Rijn. Zodra 

er ergens nog sprake was van vegetatie ontstonden 

duintjes, met name aan de rand van de rivierbeddingen.

Ten noorden van de Feldbissbreuk bij Sittard, in de 

zogenaamde Roerdalslenk, is het land voortdurend 

gedaald (ca. 4 meter per ijstijdperiode van 100.000 

jaar). Hierdoor heeft de Maas zich in vergelijking met 

Zuid-Limburg maar weinig kunnen insnijden en is het 

landschap beduidend vlakker. Bij Neer ligt noordelijke 

rand van de Roerdalslenk, de Peelrandbreuk. Deze 

loopt min of meer parallel aan de Feldbissbreuk. Hier 

gaat de dalende Roerdalslenk over in het Peelblok, een 

gebied waar opnieuw sprake is van opheffing. De Maas 

is vanaf hier weer gedwongen om zich in te snijden 

en vormt een relatief smal en recht stroomdal richting 

Venlo. Er voegen zich op dit opheffingsgebied geen 

zijrivieren van betekenis, zoals de Geul of de Roer, bij 

de Maas. Bij Tegelen verlaat de Maas het Peelblok, gaat 

in noordwestelijke richting in het dalingsgebied van 

de Venloslenk stromen en het dal wordt daardoor, net 

als bij Roermond in de Roerdalslenk, weer breder, met 

grote meanderbochten.

Ook in Noord- en Midden-Limburg zijn door de 

Maas insnijdingsterrassen gevormd. In de Roerdal- 

en Venloslenk liggen deze op vrij grote afstand van de 

huidige rivier, ter plaatse van het Peelblok veel dichterbij 

door de snellere insnijding. Maar de zichtbare terrassen 

die in Midden- en Noord-Limburg zijn ontstaan, 

zijn relatief jong, kennen geen dekzandafdekking en 

dateren grotendeels van na de periode van de neander-

thalers, uit het laatglaciaal (14.600-11.700 jaar geleden).

Ten tijde van de bewoning door de neanderthalers, 

gedurende de twee jongste ijstijden, vormde de Maas 

in Midden- en Noord-Limburg een langgerekte zand- 

Figuur 18. Stuivend zand in de Sahara. Bron: W. Klarenaar, 2007.
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en grindwaaier. De Maas lag, in tegenstelling tot in 

Zuid-Limburg, nog niet op de plek van het huidige 

Maasdal. De zand- en grindwaaier werd gekenmerkt 

door een sterk vertakt, vlechtend stelsel van ondiepe, 

brede stroomgeulen met daartussen kleinere en 

grotere eilanden en hoogtes van oudere afzettingen, 

waar actieve of oude geulen omheen liepen. Plaat-

selijk zullen ook fijnere klei en leemafzettingen zijn 

gevormd maar de zanden en grinden overheersten, 

waardoor het vegetatiedek minder uitbundig en dicht 

zal zijn geweest dan in het Zuid-Limburgse lössgebied. 

In afgesloten natte rivierlaagtes ontstonden tijdens 

relatief warme interstadialen dunne veenafzettingen. 

De grote aanvoer van riviersediment camoufleerde 

de breuktrappen in het landschap. Insnijding vond 

nauwelijks plaats waardoor het landschap vlak en 

vrij monotoon zal zijn geweest. 

Samen met de Rijn stroomde de Maas tijdens het 

hoogtepunt van de Saale-ijstijd noordwaarts tot tegen 

de rand van de landijskap bij Nijmegen en werden 

vervolgens gedwongen om naar het westen af te 

buigen. Het huidige Niersdal bij Gennep is een oude, 

door het landijs en stuwwallen gedwongen Rijntak 

die is ontstaan in deze periode. Tijdens de Saale- 

ijstijd werden op het moment van de koudste fasen 

door de poolwinden dekzanden gevormd die grote 

delen van het rivierlandschap lieten verdwijnen. Het 

landschap bestaat uit een afwisseling van zeer brede 

rivierbeddingen met zowel droge als watervoerende 

stroomgeulen, en tussen deze rivierbeddingen niet 

of zeer schraal begroeide dekzandvlaktes. Op deze 

kale dekzandvlaktes traden in de zomerperioden, als 

het zandoppervlak was ontdooid, zandverstuivingen 

op; in de winter stoof enkel de sneeuw. Door de Maas 

aangevoerde min of meer ronde keien werden daarbij 

gezandstraald tot hoekige, zogenaamde windkanters. 

Extreme vorst zorgde in de winterperioden voor 

het ontstaan van vorstscheuren in de bodem die bij 

herhaaldelijk vriezen en dooien omgevormd werden 

tot brede ijswiggen. Lokaal vormden zich hoge para-

boolvormige duinen, onder andere langs de brede en 

stuifgevoelige droogliggende Maasbeddingen. Vege-

tatie zal alleen zijn voorgekomen in de lagere, vochtige 

delen, met name waar de rivieren fijn slib hadden 

achtergelaten. Voor de neanderthalers was dit geen 

aantrekkelijk landschap om in te verblijven. Tijdens de 

warmere, interstadiale fasen hebben steppe-toendra 

met kruiden, zeggen en grassen en berken-dennenbos 

elkaar telkens afgewisseld. Soms was het kortstondig 

zo warm dat het gematigde warme loofbos zich weer 

herstelde, hoewel berk en den bleven overheersen. 

De rijke subarctische mammoetsteppe van de leem-

gronden zal op de rivier- en dekzandgronden echter 

beduidend minder gevarieerd zijn geweest. Het bete-

kende een constante aanpassing aan de omstandig-

heden voor mens en dier.

Tijdens de Eem-tussenijstijd neemt de temperatuur 

snel toe. Het landschap van Midden- en Noord-Limburg 

raakt eerst bedekt met dennen- en berkenbossen en 

vervolgens zo’n 6.000 tot 7.000 jaar lang met loof-

bossen met enkel nog de fijnspar als naaldboom. De 

eik, die wel in Zuid-Limburg voorkwam, ontbrak hier 

meer noordelijk. De dekzandverstuivingen en de rivier-

duinen werden gestabiliseerd. De brede rivierbeddingen 

raakten inactief en er bleef op het hoogtepunt van de 

Eem-tussenijstijd nog slechts één stroomgeul over, 

met een zeer gelijkmatige waterafvoer. 

Tijdens de laatste Weichsel-ijstijd herhaalde zich 

aan landschappelijke processen min of meer hetgene 

dat zich ook tijdens de Saale-ijstijd had afgespeeld. 

Tijdens de eerste fase van de Weichsel-ijstijd waren 

de zandverstuivingen in Midden- en Noord-Limburg 

nog meer lokaal van aard. Tijdens de volglaciale fase 

werden dekzanden over grote gebieden gevormd 

en verdwenen de oude ondiepe Maasbeddingen uit 

het zicht. Plaatselijk zijn ze echter nog tot op heden 

herkenbaar, zoals tussen Horn en Heythuysen, waar 

de N279 de Haelensebeek passeert die hier een ijstijd-

bedding van de Maas volgt. Door het steeds verder 

verdwijnen van de grindhoudende stoomgeulen 

zullen neanderthalers meer moeite hebben gehad om 

geschikte grondstoffen, in het bijzonder vuursteen, 

voor het maken van hun werktuigen te vinden. 

Figuur 19. De N279 tussen Horn en Heythuysen. De laagte 

in de weg representeert een ijstijdgeul van de Maas. 

Bron: Rob Paulussen.
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Een bijzonder landschappelijk fenomeen op deze 

licht golvende vlaktes waren de vorstheuvels oftewel 

pingo’s. Een pingo (Inuittaal voor ‘heuvel die groeit’) 

is een bolvormige heuvel die ontstaat in een gebied 

met permafrost, waar door het uitzetten van bevroren 

/ bevriezend grondwater en hydrostatische druk een 

laag bevroren grond wordt opgetild. De kern van een 

pingo bestaat uit een lensvormig ijslichaam. Pingo’s 

worden tot 90 meter hoog, met een doorsnede van 

soms meer dan twee kilometer en zijn meestal rond 

of ovaal van vorm. Door het scheuren van de boven-

laag wordt de ijslaag blootgesteld aan de zon en dan 

kan een krater of meertje ontstaan. Als het klimaat 

warmer wordt smelt de ijslens. De omhoog geperste 

grond glijdt dan veelal aan de zijkant naar beneden 

en vormt een cirkelvormige wal rondom de vroegere 

pingo. Het restant van de pingo wordt een pingoruïne 

genoemd. Binnen de cirkelvormige wal kan zich dan 

een meertje vormen dat langzaam opgevuld raakt 

met veen. Pingo’s kunnen daarmee een belangrijke 

rol hebben gespeeld in het gebruik van het landschap 

door de neanderthaler, als uitzichtpunt voor wild 

tijdens de intacte fase, en als drinkwatervoorziening in 

de ruïnefase. Pingoruïnes zijn in Limburg onder andere 

aangetroffen in het Weerterbos bij Weert.

De neanderthaler heeft het einde van de laatste 

ijstijd en het begin van de warme fase waarin wij 

nu leven niet meer meegemaakt. Ruim daarvoor, 

op het moment dat hier weer tijdens de laatste ijstijd 

sprake was van een mammoetsteppe, verdween 

deze menssoort en deed Homo sapiens zijn intrede. 

Hoewel het geleidelijk aan steeds kouder werd, met 

in Limburg een poolwoestijn tussen 43.000 en 39.000 

jaar geleden, zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat 

deze klimaatverandering en bijbehorende landschap-

pelijke veranderingen een rol heb gespeeld in het 

verdwijnen van de neanderthaler. De meest extreem 

koude fase van de laatste ijstijd, het zogenaamde 

laat glaciaal maximum (LGM) dateert juist van na het 

uitsterven van de neanderthaler.

Figuur 20. Pingo in het arctische gebied van Noord-Canada. Bron: https://www.flickr.com/photos/adam_jones/9460732764
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VUISTBIJLEN
Yannick Raczynski-Henk

Expeditie Vuistbijl
Als je een leuk onderzoeksproject wil opzetten om 

naar neanderthalervindplaatsen te zoeken en je wil 

een beetje aandacht genereren, dan is het bijna onver-

mijdelijk dat je met een naam komt waarin het woord 

vuistbijl zit. De vuistbijl is het meest iconische artefact 

uit de hele steentijd, iedereen herkent ze onmiddellijk 

en iedereen weet wat het is. Toch? Dat vrijwel iedereen 

een afbeelding van een vuistbijl herkent is zeker waar, 

maar over wat vuistbijlen zijn is lang niet iedereen 

het eens. Toch gaan we een poging wagen om een 

verklaring te geven.

Een vuistbijl is geen vuistbijl
Het gaat al mis bij de naam. De allereerste vuistbijl die 

ooit als een door mensen gemaakt werktuig is gepubli-

ceerd komt uit Engeland en is in 1800 door ene John 

Frere omschreven als hand axe. Of hij die naam ook zelf 

bedacht heeft is onbekend, maar daarmee is wel een 

misverstand de wereld in geholpen dat waarschijnlijk 

nooit helemaal weg zal gaan. Je kan namelijk van alles 

met zo’n ding doen, maar het is geen bijl. De naam is 

ongetwijfeld bedacht naar analogie van stenen bijlen 

uit het neolithicum, waarvan bekend is dat die een steel 

van hout of gewei hebben gehad. Omdat aanwijzingen 

voor een steel ontbraken heeft met de naam vuistbijl 

bedacht, maar het zal iedereen duidelijk zijn dat je op 

die manier geen boom kunt omhakken.

Archeologen hebben daarom op een gegeven moment 

de term biface of bifaciaal werktuig bedacht. Dat is een 

neutralere term die beschrijft dat het om een aan twee 

zijden (bifaciaal) bewerkt artefact gaat. Het nadeel hiervan 

is dat andere, aan twee zijden bewerkte werktuigtypen 

ook met die naam (kunnen) worden aangeduid. Wij 

blijven voor nu bij de term vuistbijl, maar dan is in ieder 

geval duidelijk waar de schoen wringt.

Vuistbijltypologie

Archeologen rubriceren en ordenen graag, en dat 

hebben zij ook met vuistbijlen gedaan. Hoewel ze 

allemaal in algemene zin dezelfde grondvorm hebben, 

bestaat er aanzienlijke variatie binnen dat thema. De 

basisvorm van een vuistbijl is een symmetrisch, druppel-

vormig werktuig met een spitse punt en een ronde basis, 

waarbij de lengte- en breedte-as elkaar snijden op het 

breedste punt, maar er zijn ook driehoekige, hartvormige 

en bijna ovale voorbeelden bekend. In formaat variëren 

ze van enkele centimeters tot meer dan 30 centimeter 

lang. Al deze verschillende variabelen hebben in het 

verleden tot ingewikkelde typologische overzichten 

geleid waarbij met dacht steentijdstammen van elkaar te 

kunnen onderscheiden op basis van de vorm van vuist-

bijlen, maar dat bleek toch allemaal niet zo realistisch. 

Als gevolg van toenemende kennis zijn deze inzichten 

intussen vereenvoudigd en aangepast. 

In grote lijnen zijn er wel regionale verschillen te zien 

in het voorkomen van bepaalde types vuistbijl, maar 

dan moet de term ‘regio’ wel verstaan worden op de 

schaal van bijvoorbeeld heel West-Europa. In dit gebied 

kunnen vier ‘vuistbijlregio’s’ worden onderscheiden, 

met overlappende grensgebieden. Voor Limburg geldt 

dat vuistbijlen over het algemeen qua vorm van het meest 

voorkomende, druppelvormige type zijn en relatief klein 

(gemiddeld zo’n 10 tot 12 centimeter).

Figuur 21. Een vuistbijl die gevonden is bij Groot-Welsden. Het 

relatief kleine formaat en de eivormige omtrek zijn typisch voor 

vuistbijlen uit de regio. Bron: M. Hoppel.

Figuur 22. Schwematisch overzicht van de meest voorkomende 

vuistbijltypes. Bron: Ruebens, 2012.
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Als het geen bijl is…
Wat doe je er dan wel mee? Dat vuistbijlen gebruikt 

werden is te zien aan de gebruikssporen die er op 

zitten; krassen en slijtagevlakken die onder een micro-

scoop of soms ook met het blote oog te zien zijn. Aan 

de aard van die krassen kun je soms zelfs zien wat er 

precies mee gedaan is. Het probleem is alleen een 

beetje dat die vuistbijl lang niet het enige werktuig is 

dat neanderthalers en hun voorgangers in hun spreek-

woordelijke gereedschapskist hadden. 

En er is niets dat je met een vuistbijl kunt doen, dan je 

niet ook met een van die andere, vaak veel kleinere en 

eenvoudigere werktuigen kunt doen. Je kunt er hout, 

bot en huiden mee bewerken en je kunt hem ook als 

een soort hamer gebruiken om botten mee open te 

breken om aan het beenmerg te komen, maar ja dat 

kun je dus ook met andere dingen doen. Een recente 

ontdekking is dat vuistbijlen (onder andere) werden 

gebruikt om vuur te maken. Analyse van gebruikssporen 

in combinatie met experimenten heeft aangetoond 

dat het oppervlak van een vuistbijl blijkbaar zeer 

geschikt is voor het produceren van vonken. Daarbij 

wordt de platte kant van de vuursteen gebruikt om 

met een vuurslag overheen te gaan, zodat er vonken 

vrijkomen die dan het op de vuistbijl liggende tondel 

laten ontvlammen. Toch kun je ook vuur maken met 

een veel simpeler stuk steen, dus puur functioneel 

gezien lijkt een vuistbijl eigenlijk een beetje overbodig.

Om toch grip te krijgen op een mogelijke functie gaan 

onderzoekers steeds verder weg zoeken, zowel letterlijk 

als figuurlijk. Er is beargumenteerd dat ze als projectielen 

dienden bij de jacht, waarbij de vorm de aerodynamische 

eigenschappen moet verbeteren, of als onderdeel van 

vallen waarbij de scherpe kant de poten van prooidieren 

moet verwonden als ze er op trappen.

Vuistbijlen als symbool
Het is een algemeen bekend cliché dat archeologen 

al gauw beginnen te roepen dat iets ritueel is, wanneer 

ze het niet functioneel kunnen verklaren. Nou kunnen 

voorwerpen en activiteiten ook een symbolische 

functie hebben zonder dat er meteen sprake moet zijn 

van een ritueel. Er zijn verschillende ideeën over de 

mogelijke symbolische waarde van vuistbijlen.

Zo is er lang geleden geopperd dat het om een status-

symbool zou gaan; wie de vuistbijl heeft, die heeft het 

voor het zeggen, een theorie die typisch dateert uit 

een tijd dat er ook in onze samenleving nog veel 

aan statussymbolen werd gehecht en leiderschap 

door middel van symbolen werd uitgedrukt, zoals 

een scepter of een staf. 

Een recentere theorie, ontstaan onder invloed van 

evolutiebiologie, is dat vuistbijlen gebruikt werden om 

potentiële partners aan te trekken. Dat werkt als volgt: 

Het maken van een vuistbijl zou meer vaardigheid, 

tijd en energie vergen dan het maken van de andere 

werktuigen waar onze voorouders over beschikten. 

Het vertoon van zoveel vrije tijd en extra skills is dan 

een bewijs voor de evolutionaire fitheid en geschiktheid 

als levenspartner, op dezelfde manier als een pauw-

haan pronkt met zijn staart; ‘kijk mij eens sterk en fit 

zijn.’ In de loop van dit proces zou dan als vanzelf een 

soort evolutionaire wapenwedloop ontstaan waarbij 

vuistbijl makers elkaar proberen af te troeven in de 

trant van ‘mijn vuistbijl is groter dan jouw vuistbijl.’ 

Het zwakke punt van deze theorie is dat er geen 

enkele reden is om aan te nemen dat alleen mannen, 

of alleen vrouwen, vuistbijlen maken.

Het uiterlijk van de vuistbijlen zelf, vrijwel altijd mooi 

symmetrisch en afgewerkt, het feit dat er meer 

energie in wordt gestoken dan in andere werktuigen, 

is wel een duidelijke aanwijzing dat onze voorouders 

er waarschijnlijk ook gewoon plezier aan beleefden. 

Misschien wel het mooiste voorbeeld hiervoor is een 

in Engeland gevonden vuistbijl, waarbij de maker er 

voor gezorgd heeft dat het fossiel van een schelpje 

mooi rechtop, precies op het snijpunt van de twee 

assen van zijn vuistbijl eindigt. Of dat voor een ritueel 

doel was weten we niet, maar het duidt op zijn minst op 

een gevoel voor esthetiek, symmetrie en verhoudingen 

die nodig zijn voor het vermogen om symbolisch 

te denken. 

In 2003 is in de grot Sima de los Huesos bij Atapuerca in 

Spanje een vuistbijl gevonden te midden van menselijke 

fossielen (Homo heidelbergensis, de directe voorouder 

van de neanderthaler) van meer dan 350.000 jaar oud. 

De onderzoekers gaan er van uit dat deze vuistbijl 

opzettelijk door nabestaanden is achtergelaten tijdens 

de begraving van één of meerdere van de aangetroffen 

individuen. Als dat klopt, dan is die vuistbijl de oudste 

aanwijzing voor het gebruik van een grafritueel bij 

onze voorouders. In een treffend voorbeeld van hoe 

het formuleren van ideeën over het verleden hand in 

hand kan gaan met beeldvorming in het heden, hebben 

de ontdekkers hun vuistbijl met een goed ontwikkeld 

gevoel voor marketing ‘Excalibur’ gedoopt.
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Het lijkt er op dat archeologen dus niet één functie 

kunnen aanwijzen voor die vuistbijlen, maar dat 

hoeft ook niet. Ze worden niet voor niets ook wel het 

‘Zwitsers zakmes van de prehistorie’ genoemd. Er zijn 

genoeg archeologen die veronderstellen dat ze een 

veelvoud aan functies hadden, zowel praktisch als 

symbolisch, die elkaar niet in de weg hoeven te zitten. 

En waarom zou dat niet gewoon kunnen kloppen? 

Dan is dat ook gelijk een verklaring waarom men die 

vuistbijlen zo fijn vond, terwijl ze ook allerlei andere 

werktuigen hadden die hetzelfde kunnen.

Figuur 23. Meer dan een werktuig alleen...: de vuistbijl van West 

Tofts, Groot-Brittannië. Bron: University of Cambridge Museum 

of Archaeology & Anthropology.

Zeldzame objecten
We weten dus eigenlijk niet hoe onze voorouders zelf 

over vuistbijlen dachten, maar zeldzaam zullen ze 

toch niet geweest zijn. Op de Kenyaanse vindplaats 

Olorgesailie, ergens tussen de 900.000 en 600.000 

jaar oud, is tijdens archeologische onderzoek letterlijk 

een tapijt van vuistbijlen aangetroffen; honderden 

ervan, die allemaal op één plek achtergelaten zijn. 

Dat is vrijwel zeker een accumulatie die in de loop der 

tijd is gebeurd, maar het wijst er op dat vuistbijlen voor 

onze voorouders toch mogelijk alledaagser waren 

dan voor ons. Wie het niet gelooft, kan de plek zelf 

bezoeken; de vuistbijlen liggen er allemaal nog, en er 

is een museum overheen gebouwd.

Het is, niet alleen voor leken, behoorlijk moeilijk om 

een beeld te krijgen van de enorme tijdsdiepte waarin 

de in deze pagina’s beschreven processen plaatsvinden. 

De periode van de neanderthalers duurt ongeveer 

300.000 jaar, en de tijd waarin vuistbijlen worden 

gemaakt zelfs 1.600.000 jaar! Vuistbijlen worden niet zo 

heel vaak gevonden en lijken zeldzame voorwerpen. 

Door hun (voor ons!) iconische karakter krijgt iedere 

vondst toch wat meer aandacht dan die van een 

‘gewoon’ vuurstenen werktuig.

Uitgaande van die voorouderlijke alledaagsheid van 

vuistbijlen, kunnen we proberen om uit te rekenen 

hoeveel er daarvan in Europa zouden kunnen liggen. 

Schattingen van de grootte van de populatie van 

neanderthalers in Europa lopen uiteen van 7.000 tot 

150.000. Onderzoekers van het Max Planck Instituut 

en de Universiteit Leiden gaan uit van ongeveer 

10.000 individuen. Laten we dat als voorzichtige 

schatting nemen, en laten we er ook van uitgaan dat 

mannen en vrouwen allebei vuursteen bewerkten. Stel 

dat elk van die neanderthalers één nieuwe vuistbijl per 

jaar moet maken. Stel ook dat ze dat 300.000 jaar lang 

doen. Dat betekent dat er in Europa zo’n drie miljard 

vuistbijlen zouden rondslingeren!
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DE REST VAN DE 
GEREEDSCHAPSKIST
Yannick Raczynski-Henk

Het is al eerder gezegd; de gereedschapskist 

van neanderthalers is gevuld met meer dan alleen 

vuistbijlen, maar wat zit daar dan in? Hoe maken 

ze die werktuigen dan? En wat deden die neander-

thalers daarmee?

Stenen werktuigen maken in het lange bestaan 

van ons en onze voorouders een evolutie door, die 

gekenmerkt wordt door verschillende bewerkings-

strategieën. Archeologen noemen dat industrieën. 

Bij elke industrie is min of meer gestandaardiseerde 

manier van stenen bewerken te herkennen. Als de 

eerste mensachtingen in wat nu Limburg is aankomen 

en daar op zoek gaan naar geschikt materiaal om 

werktuigen van het maken heeft de traditie van het 

maken van stenen werktuigen al een geschiedenis van 

miljoenen jaren achter de rug.

Die traditie begint met de zogenaamde oldowan 

industrie, met werktuigen tot 2,6 miljoen jaar oud. 

Deze bestaat in eerste instantie uit heel eenvoudige 

‘choppers’; vuistgrote stenen, waarbij aan een kant 

met enkele klappen een scherpe werkrand is gemaakt. 

Later komen hier zogenaamde kernbijlen (de voorloper 

van de vuistbijl) bij, en eenvoudige werktuigen op 

afslagen. Sinds 2015 heeft het oldowan een nog 

oudere voorganger van 3,0 miljoen jaar oud, maar 

deze werktuigen zijn tot nog toe pas op één plek 

gevonden, bij Lomekwi in Kenya. Oldowan werktuigen 

worden ook in Europa gevonden, zij het (nog) niet 

zover noordelijk als Limburg.

De meeste oldowanvondsten komen uit Zuid- en 

Zuidoost-Europa. Het best gedateerde voorbeeld is 

de vindplaats Dmanisi in Georgië, met een ouderdom 

van 1,77 miljoen jaar. Daarnaast worden oldowanvind-

plaatsen genoemd in Rusland, Hongarije, Italië, Spanje 

en zuidelijk Frankrijk. De vaak hoge ouderdom die 

voor deze vindplaatsen genoemd wordt is niet altijd 

even goed onderbouwd, en ook de vondsten zijn niet 

altijd overtuigend. De dichtstbijzijnde (en gelijk meest 

noordelijke) vindplaats Kärlich ligt in de buurt van 

Koblenz, maar ook hier worden de echtheid van de 

artefacten en de hoge ouderdom (300.000 jaar) niet 

universeel geaccepteerd.

Rond 1,75 miljoen jaar geleden ontstaat in Afrika een 

nieuwe industrie met de naam acheuléen, geasso-

cieerd met onze voorouders Homo erectus, Homo 

ergaster en Homo heidelbergensis. Dit is de eerste 

industrie die in Noordwest-Europa wordt gevonden, 

zij het dat de noordgrens van die verspreiding tot nog 

toe ongeveer ter hoogte van de Frans-Belgische grens 

onder Limburg doorloopt. Het acheuléen is het meest 

bekend door de vele vuistbijlen die op vindplaatsen uit 

deze periode worden gemaakt.

De industrie die doorgaans met neanderthalers wordt 

geassocieerd is de zogenaamde levalloisindustrie. De 

oudste artefacten die in Nederland gevonden worden, 

zijn gemaakt volgens deze technologie.

Levallois technologie
De naam Levallois komt van een vindplaats in Frankrijk, 

waar deze technologie voor het eerste herkend en 

beschreven werd. Alle andere namen die in deze cata-

logus genoemd worden zijn overigens op vergelijkbare 

wijze tot stand gekomen, ze verwijzen allemaal 

naar vindplaatsen. De levalloistechniek is een manier 

om uit één stuk vuursteen meerdere afslagen te 

kunnen halen. Een afslag is, letterlijk, een afgeslagen, 

platte scherf vuursteen. Met deze techniek kun je 

afslagen maken die qua vorm en afmeting allemaal 

op elkaar lijken. Dat is natuurlijk handig als het handig 

is dat een werktuig voor een specifieke functie iedere 

keer (min of meer) dezelfde vorm heeft.

Je doet dat door een stuk vuursteen zo te bewerken 

dat je een ronde of ovale vorm overhoudt, een kern 

genoemd. Daarna sla je met een ‘hamer’ (een steen, 

stuk hout of gewei) rondom langs de rand kleine 

afslagen af, totdat je een soort schildpadvorm over-

houdt. Als je dat hebt, geef je op één zijkant een harde 

klap, en dan springt een grote afslag los die je dan 

verder kunt bewerken. Om een volgende zogenaamde 

levalloisafslag te maken ga je gewoon weer langs de 

rand van de kern om een nieuwe schildpadvorm te 

maken en je herhaalt het proces. Dit kun je blijven 

doen totdat de kern te dun of te klein geworden is. 

Een variatie hierop is wanneer je de kern driehoekig 

maakt en vanaf de basis schuin op elkaar uitkomende 

afslagen maakt. De vorm die je dan krijgt is heel 

geschikt voor het maken van spitsen, bijvoorbeeld 

voor op een speer.
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Figuur 24. Schematische weergave van een levalloiskern 

waarvan net een afslag is gehaald. De ‘schildpadvorm’ is 

goed te zien. Bron: José-Manuel Benito Álvarez.

Het gereedschap
De vorm van gereedschap wordt vanzelfsprekend 

bepaald door de beoogde functie ervan. Daarom is 

het belangrijk om te weten wat neanderthalers er mee 

deden om te kunnen vaststellen wat de functie is van 

al die dingen die archeologen opgraven. Hier gaat het 

echter soms een beetje mis. Omdat wij geen neander-

thalers kunnen observeren als ze bezig zijn, zijn we 

gedwongen om het andersom te doen; wij leiden uit 

de form en eigenschappen van een werktuig af wat de 

functie moet zijn. Het is geen verrassing dat dit nogal 

eens mis gaat (zie bijvoorbeeld de ‘vuistbijl’). Sinds de 

opkomst van gebruikssporen analyse, waarbij men 

met het blote oog of een microscoop kijkt naar karak-

teristiek slijtsporen op de werkranden van artefacten, 

is hier verbetering in gekomen.

Neanderthalers waren rondtrekkende jager-verzame-

laars. Dat betekent in de eerste plaats dat ze niet veel 

gereedschap hadden; ze moesten het allemaal zelf 

meesjouwen. Hun gereedschapskist was daarom zeer 

effectief ingericht en bevat veel werktuigen waar je 

meer dan één ding mee kunt doen. Bovendien is het 

belangrijk om niet te vergeten dat ze ook veel spullen 

van andere materialen gebruikten, zoals hout, boom-

bast, been, leer, pezen, en plataardige vezels voor 

touw en/of vlechtwerk. Dat vergaat bijna altijd.

Wat wij terugvinden is bedoeld voor werk waarbij 

een harde, scherpe rand van belang is en dat zie je 

terug in de namen van neanderthalergereedschap; 

messen, krabbers, schrapers, stekers, boortjes, 

spitsen, enzovoort. Voor een aanzienlijk deel waren 

die werktuigen bedoeld voor het doden (spitsen) en 

slachten (messen, krabbers) van prooidieren en voor 

het verwerken en bewerken van de botten en huiden 

(krabbers, schrapers, burijnen, stekers). Daarnaast 

konden dezelfde werktuigen gebruikt worden voor 

het bewerken van hout en plantaardig materiaal om 

het geschikt te maken voor consumptie of gebruik. 

Het verschil tussen een krabber en een schraper was 

volgens archeologen oorspronkelijk dat de eerste 

vooral bedoeld was voort het bewerken van zachte 

materialen (huiden, planten) en schrapers voor harde 

stoffen (hout en been), maar gebruikssporenanalyse 

heeft aangetoond dat die twee categorieën in elkaar 

overlopen. Met stekers werd hout en bot bewerkt om 

er gaten en/of groeven in te maken, boortjes waren 

waarschijnlijk bedoeld voor zachtere materialen, 

zoals huiden of bast.

Figuur 25. Een zogenaamde dubbele schaaf, gevonden in de 

Franse Dordogne. Het werktuig is gemaakt op een levalloisafslag, 

met aan beide lange zijden een werkrand voor het bewerken van 

bot, hout en/of huiden. Bron: Yannick Raczynski-Henk.
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Samengestelde werktuigen
Wat archeologen zich heel lang niet realiseerden, 

maar wat onder andere door gebruikssporenanalyse 

is aangetoond, is dat een gewone, onbewerkte afslag 

ook een hele scherpe rand heeft. Die kon je dus ook 

gewoon gebruiken om iets mee te snijden, bijvoor-

beeld. Je kunt je wel voorstellen dat zo’n afslag al 

gauw een beetje onhandelbaar wordt, wanneer je 

bijvoorbeeld een oeros ermee aan het slachten was. 

Je zat letterlijk tot aan je ellebogen onder het bloed 

en dan was zo’n glibberige steen nauwelijks meer te 

hanteren. Gelukkig hebben de neanderthalers daar 

iets op gevonden. Zij waren de eersten, voor zover we 

dat archeologisch vast kunnen stellen, die op het idee 

kwamen om verschillende materialen te combineren 

voor het maken van gereedschap, bijvoorbeeld door 

een vuurstenen spits aan de punt van een houten 

speer vast te maken, met berkenteer, een soort lijm 

die gemaakt wordt van berkenhars.

Maar, om op die glibberige afslag terug te komen, 

berkenteer werd ook gebruikt als manier om grip te 

houden op kleine of gladde materialen. Onlangs is uit 

de Noordzee een vuurstenen afslag gevonden van 

ongeveer 50.000 jaar oud, met aan de basis een klont 

berkenteer die er omheen gevouwen is, dus niet om 

daarmee de afslag aan iets anders vast te plakken, 

maar gewoon om een wat dikker en stroef handvaatje 

eraan te maken. Dat is nog eens handig!

Figuur 26. Een afslag met een handvat van berkenteer, gevonden 

in het opgespoten zand van de Zandmotor, een kunstmatige 

zandbank voor de Zuid-Hollandse kust. Bron: F. de Vries/ToonBeeld.
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SLIMMER DAN 
WE DACHTEN!
Marc Verhoeven

Zoals al aangestipt, is er de laatste jaren een serie 

verschillende ontdekkingen gedaan die onze kijk 

op neanderthalers totaal aan het veranderen is. 

Het wordt steeds duidelijker dat neanderthalers 

uiterst capabele mensen en overlevers waren, die 

niet als inferieur aan moderne mensen mogen 

worden beschouwd. Het is waarschijnlijk zelfs 

zo dat we ons succes als moderne mens (als we 

dat nog mogen zeggen in deze tijd...) voor een 

groot deel aan hen te danken hebben. Laten we 

bijvoorbeeld niet vergeten dat neanderthalers nog 

steeds in onze genen aanwezig zijn. Hieronder 

zullen, op basis van recente onderzoeken, een 

aantal aanwijzingen voor tot voor kort onbekend 

complex gedrag van neanderthalers op een rij 

worden gezet. Daarbij gaat het vooral om uitingen 

op het vlak van symboliek en ritueel; zaken die tot 

voor kort waren voorbehouden aan de moderne 

mens. Ik sluit af met het voorstel dat het vooral 

neanderthalers, en niet de eerste moderne mensen 

waren, waaraan we onze huidige cultuur te danken 

hebben.

  Speciale werktuigen en materialen
Het (in veel gevallen nog steeds) klassieke beeld van 

de neanderthaler is dat van een brute aapmens met 

knots, en verder wat stenen werktuigen zoals de 

vuistbijl. Zoals we hebben gezien, is er voor die knots 

geen bewijs, en werd buiten steen ook ander mate-

riaal bewerkt en gebruikt. Daarvoor zijn er niet heel 

veel aanwijzingen, maar we moeten bedenken dat 

organisch materiaal zoals hout en bot uit zulke oude 

perioden alleen in uitzonderlijke (continue natte, zuur-

stofarme, of zeer droge) omstandigheden bewaard 

blijft. Uit etnografische voorbeelden weten wij dat 

de materiële cultuur van hedendaagse jager-verza-

melaars voor 90% uit organisch, en dus vergankelijk 

materiaal bestaat. Met andere woorden, de materiële 

cultuur die we nu als archeologen tegenkomen is 

geen representatieve weergave. Juist daardoor zijn de 

schaarse aanwijzingen voor niet-stenen werktuigen of 

materialen zo interessant.

In Italië zijn een aantal tot ca. 1 m lange aange-

punte stokken van buxushout gevonden, die plaat-

selijk blijkbaar opzettelijk zijn verschroeid om het 

hout beter te kunnen bewerken. Zeer waarschijnlijk 

gaat het graafstokken, die door jager-verzamelaars 

werden gebruikt voor het uitgraven van bijvoorbeeld 

knollen. In Lehringen in Noord-Duitsland is in 1948 

het (gedeeltelijke) skelet van een bosolifant gevonden 

in een neanderthalervindplaats van ongeveer 115.000 

jaar oud. Tussen diens ribben stak een houten speer. 

Slijtagesporen op de speer tonen aan dat deze langere 

tijd gebruikt werd, en dat het om een stootwapen 

gaat, niet om een werpspeer. Er zijn nog geen werp-

speren van neanderthalers gevonden, maar wel van 

hun directe voorgangers Homo heidelbergensis. In 

Schöningen (Duitsland) lieten zij acht tot wel 2.25 m 

lange speren van naaldhout achter, gebruikt om te 

werpen en/of te steken. Desalniettemin mag worden 

aangenomen dat ook neanderthalers werpsperen 

hadden. Zo waren stenen spitsen waarvan de slagbult 

verwijderd was, of met berkenteer aan de basis, waar-

schijnlijk bedoeld voor schachting op een speer. In 

Syrië is een fragment van een levalloisspits gevonden 

in de nekwervel van een wilde ezel. De diepte waarop 

de punt in de wervel is ingedrongen en de hoek waar-

onder dit is gebeurd, duiden volgens de onderzoekers 

erop dat de spits de wervel met veel kracht en van 

boven moet hebben geraakt, met andere woorden, 

door een geworpen projectiel.

Figuur 27. Neanderthalers op jacht. In deze reconstructie 

wordt uitgegaan van stootsperen, in plaats van werpsperen. 

Bron: http://cloudinary.com.

Ook zijn er werktuigen van been zijn geweest, al zijn 

die heel zeldzaam. Uit Nederland is een uit de Maas 

opgezogen benen ‘retouchoir’ bekend, gemaakt van 

een scheenbeen van een paard. Dergelijke ronde en 

langwerpige objecten werden gebruikt voor het 

afwerken en scherp maken van vuurstenen werktuigen.
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Uit de Franse Dordogne zijn uit lagen met neander-

thal bewoning benen ‘lissoirs’ gevonden: langwerpige 

gladde benen objecten. Gebruikssporen onderzoek 

heeft uitgewezen dat deze waarschijnlijk werden 

gebruikt om huiden te bewerken, dat wil zeggen om 

deze glad en waterdicht te maken.

Op verschillende vindplaatsen in Europa, het Nabije 

Oosten en Afrika zijn vuistbijlen gevonden die zijn gemaakt 

van de dikste delen van de beenderen van olifanten.

Ook schelp werd gebruikt. In enkele Italiaanse grotten 

zijn schelpen gevonden waarvan de randen waren 

bewerkt. Het is niet bekend waarvoor de schelpen 

werden gebruikt. Ook zijn er stukken puimsteen 

gevonden die mogelijk gebruikt zijn voor polijstwerk. 

Op basis van de aard van de schelpen, wordt veron-

dersteld dat deze in de zee, en niet op het strand zijn 

verzameld, wat betekent dat neanderthalers er naar 

gedoken moeten hebben. 

In een grot in Spanje zijn resten van doorboorde schelpen 

gevonden met resten van oker, alsook komvormige 

schelpen met residu van verschillende pigmenten. Deze 

vondsten komen uit lagen die ca. 120.000 jaar oud zijn.

Tenslotte, is er in 2019 op de Zandmotor (een voor 

de kust aangelegde kunstmatige zandbank) bij Den 

Haag een bijzondere vondst gedaan, de hierboven 

beschreven afslag met een pakking van berkenpek. 

Na datering blijkt de pek ongeveer 50.000 jaar oud te 

zijn, een periode waarin de huidige Noordzee een kale 

toendravlakte was. Experimenteel onderzoek wijst uit 

dat om de hoeveelheid teer van deze vondst te maken 

er vele kilo’s brandhout nodig waren. Het gaat met 

andere woorden om een stukje technisch vernuft.

 Begravingen
Tot nog niet zo lang geleden was het idee dat nean-

derthalers hun doden begroeven omstreden, alhoewel 

dit reeds vanaf het begin van het onderzoek in de 

19e eeuw werd beweerd. Het ging hier immers om 

‘primitieve’ mensachtigen, die niet het geestesleven en 

religieus bewustzijn konden hebben dat het begraven 

van voorouders veronderstelt. Een goed voorbeeld is 

het beroemde, bijna complete skelet van een ca. 40 

jarige man, dat in 1908 in La Chapelle aux Saints in 

Frankrijk werd ontdekt. Indertijd werd direct aan een 

graf gedacht, maar deze interpretatie bleef steeds 

omstreden. Op basis van zeer uitgebreid modern 

detailonderzoek is in 2013 echter gebleken dat het 

wel degelijk om een graf gaat. Het lichaam werd 

bijgezet in een kuil die snel werd opgevuld. In een 

andere Franse grot, La Ferrassie, zijn verscheidene 

begravingen vastgesteld. Het betrof een man, een 

vrouw, twee kinderen en een zuigeling. De man 

en vrouw lagen in foetushouding, naar het oosten 

gericht. Bij één graf ging het om een afzonderlijke 

schedel en de onderste benen van een kind, waarbij 

de schedel was bedekt met een stuk kalksteen met 

graveringen aan de onderkant. In een grot in Israël 

werd dan weer een 11 jaar oud kind begraven met 

stukken hertengewei als grafgift. Een ander bekend 

voorbeeld is dat van het bloemengraf in de grot van 

Shanidar in Noord-Irak, waarbij aangenomen werd dat 

stuifmeelkorrels van verschillende plantensoorten op 

een fleurig begrafenisritueel zouden duiden. Alhoewel 

nu wordt aangenomen dat de plantenresten afkomstig 

zijn uit knaagdierresten, wijst nieuw detail onderzoek 

erop dat het in deze grot wel degelijk om intentionele, 

bewuste begravingen ging. 

De algemene conclusie is dat het bij menselijk skelet-

materiaal in grotten in een aantal goed bestudeerde 

gevallen (in verschillende perioden en gebieden) om 

intentionele begravingen gaat. Dit betekent niet dat 

dat in alle gevallen zo is, maar wel dat neanderthalers 

blijkbaar respectvol om gingen met hun doden, en 

mogelijk gedachten hadden over abstracte concepten 

als leven na de dood en het hiernamaals.

 Sieraden 
Sinds lange tijd zijn in Frankrijk uit zogenaamde 

châtelperronienlagen fraaie kleine benen sieraden 

Figuur 28. Het graf van La Chapelle-aux-Saints 1, met het bijna 

complete skelet van een 40-jarige man. Hij was in slechte 

gezondheid, getuige het gebrek aan tanden en indicaties voor 

artritis. Bron: Musée de La Chapelle-aux-Saints, Frankrijk. 
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bekend in de vorm van onder andere gegraveerde en 

doorboorde roofdier tanden en ringen van mammoet 

ivoor. Het châtelperronien (ca. 42.000-32.000 jaar 

geleden) is de cultuurperiode van de laatste neander-

thalers, waarin ook de moderne mens ten tonele 

verscheen. Op basis van de gelijktijdige aanwezigheid 

van de moderne mens werd door sommigen de 

toewijzing van de sierraden aan neanderthalers in 

twijfel getrokken. Echter, de vondst van dergelijke 

sieraden in een laag met neanderthalerbotten maakt 

het aannemelijk dat het wel degelijk neanderthalers 

waren die de sieraden maakten en gebruikten. Ook 

in Spanje zijn doorboorde en met (aan de buitenkant) 

oker besmeerde schelpen gevonden in een laag van 

ca. 50.000 jaar oud. 

Tenslotte, zijn er in de Kroatische grot Krapina, 

tussen honderden mensenbotten enkele gepolijste en 

ingekerfde adelaarsklauwen aangetroffen, die mogelijk 

onderdeel waren van een ketting. Deze objecten 

kwamen uit een laag met een datering van ca. 130.000 

jaar oud, en zijn daarmee wellicht de tot nu toe oudste 

aanwijzingen voor het gebruik van sieraden door 

neanderthalers. 

 Verensymboliek
Onlangs heeft Clive Finlayson, leider van de opgravingen 

in de Gorham grot in Gibraltar, een fascinerend boek 

geschreven over de ontdekking dat neanderthalers 

doelbewust veren en klauwen van specifieke vogels 

selecteerden. 

Vogels werden zeker ook gegeten, maar bij zijn onder-

zoek bleek dat ook snijsporen voorkomen op een 

onverwacht hoog percentage van vleugelbotten, en 

dan meestal op die van grote roofvogels zoals gieren, 

arenden, maar ook van raven en kraaien. Daarbij lijkt 

er een voorkeur voor donkere kleuren, zoals zwart te 

zijn geweest. Een speciale studie naar het voorkomen 

van dit soort praktijken in andere neanderthaler-

vindplaatsen in Europa, zoals Grotte di Fumane in 

Italië, heeft bevestigd dat ook daar - donkere - veren 

speciaal werden geselecteerd. Hieruit wordt ook door 

andere onderzoekers afgeleid dat neanderthalers 

veren gebruikten voor symbolische doeleinden; waar-

schijnlijk tooiden ze zich ermee. Dit past geheel bij het 

eerder beschreven gebruik van sieraden. 

Figuur 30. Een neanderthaler met verentooi. Reconstructie 

gebaseerd op ontdekkingen in de Grotte di Fumane in Italië. 

Een schedel uit de grot La Ferrassie stond model voor het hoofd. 

Bron: Museo Civico di Storia Naturale di Milano (National History 

museum Milaan), Fabio Fogliazza.

Figuur 29. Klauwen van arenden die op basis van inkervingen 

en gepolijste vlakken waarschijnlijk onderdeel van een ketting 

waren. Ze zijn gevonden tussen honderden mensenbotten in 

de Krapina grot in Kroatië. Bron: Callaway, 2015.
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 Rituele structuren?
Misschien wel een van de meest bijzondere en 

fascinerende recente ontdekking is die van stenen 

structuren in de grot van Bruniquel in het zuiden 

van Frankrijk. Hier zijn op een afstand van 336 meter 

van de ingang van de grot structuren gebouwd van 

stalagmieten, met een betrouwbare ouderdom van 

ca.176.000 jaar!

Het gaat om twee ovale structuren, een van 6.7 x 4.5 

meter, en een van 2.2 bij 2.1 meter, gebouwd van één 

tot vier lagen stalagmieten, bijeengehouden door 

kleinere stukken. Sommige stalagmieten zijn rechtop 

tegen de muurtjes gezet om deze te verstevigen. 

Voorts zijn er vier hopen stalagmieten, tussen de 

0.5 en 2.6 meter in diameter; twee binnen de grootste 

structuur en twee erbuiten. In totaal werden er ongeveer 

400 stukken stalagmiet gebruikt, met een totale lengte 

van 112 meter en gewicht van ca. 2 ton. 

Alle zes structuren zijn door vuur aangetast. Nabij de 

bouwsel zijn ook botten van een beer en een grote 

grazer van een onbekende soort gevonden. Buiten de 

structuren zijn er geen aanwijzingen voor menselijke 

activiteit gevonden.

De constructies werden vervaardigd in een over-

wegend koude periode, maar vloeisporen van calciet 

op het oppervlak van de grootste structuur doet 

vermoeden dat de structuren werden gebouwd in een 

daarbinnen relatief warme fase. Dergelijke structuren 

zo diep in grotten waren tot nu toe niet bekend. De 

functie is raadselachtig, maar het is onwaarschijnlijk 

dat het om bewoning gaat. Ten eerste werd er altijd 

vooraan in grotten en abri’s gewoond: daar was er 

nog licht genoeg, en niet in de donkerste en diepste 

delen. Ten tweede bieden grotten reeds onderdak; 

het bouwen van woningen lijkt zinloos te zijn. Ten 

derde, zijn er (tot heden) geen tekenen van bewoning 

en gebruik, zoals haarden en stenen werktuigen in 

of rondom de structuren aangetroffen. Tot slot, past 

de aanwezigheid van vreemde menselijke creaties 

structuren diep in een grot goed in het beeld dat we 

hebben van een symbolisch en ritueel gebruik van 

grotten. Tot voor kort werd dit alleen toegeschreven 

aan de moderne mens, denk daarbij aan de bekende 

laatpaleolithische grotschilderingen in Frankrijk en 

Spanje. Maar zoals we zullen zien, waren ook nean-

derthalers actief op dit front. Met andere woorden: 

de vreemde bouwsels in de grot van Bruniquel kunnen 

het beste als symbolische structuren worden gezien, 

die op een rituele en religieuze context wijzen.

Figuur 31. Foto van de structuren in de Bruniquel grot. 

Bron: Jaubert, e.a., 2016, figuur 2A.

Figuur 32. Tekening van de structuren in de Bruniquel grot. 

Bron: Jaubert, e.a., 2016, figuur 1.

 Grotdecoraties
Misschien wel de kers op de taart voor wat betreft de 

recente ontdekkingen met betrekking tot neanderthaler-

symbolisme is het bewijs dat zij, en niet Homo sapiens, 

de eerste grotschilderaars in Europa waren. Zogenaamde 

uranium-thorium dateringen van kalkafzettingen op 

een rood laddermotief, een handafdruk en een rood 

beschilderde stalactiet in drie Spaanse grotten hebben 

uitgewezen dat deze schilderingen minstens 65.000 jaar 

oud zijn. Dat wil zeggen dat deze minstens 20.000 jaar 

voor de komst van de moderne mens zijn gemaakt, door 

neanderthalers. In de Gorham grot in Gibraltar, is op de 

vloer van de grot de zogenaamde ‘hashtag’ gevonden: 

een ladderachtig stelsel van ingekraste lijnen. Deze inkras-

singen doen engszins denken aan de graveringen op een 

vuurstenen werktuig uit de een grot in de Oekraïne.
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Naar de betekenis van deze symbolen kunnen we 

nog slechts gissen. Handafdrukken komen in andere, 

laatpaleolithische, door Homo sapiens gedecoreerde 

grotten veelvuldig voor. Soms ging het daarbij om 

letterlijke afdrukken, waarbij in een pigment gedoopte 

handpalm tegen de grotwand werd gedrukt (positieve 

afdruk). Vaak gaat het echter om negatieve afdrukken, 

waarbij de hand tegen de muur werd gedrukt en er 

verf omheen werd gespoten (waarschijnlijk vanuit 

de mond geblazen). Handafdrukken zijn de bijna 

letterlijk tastbare bewijzen van aanwezigheid, van de 

wens iets van zichzelf achter te laten. In diepere zin, 

waren het wellicht pogingen om in contact te komen 

met de grot en/of wezens aan de ‘andere kant’. Ook 

abstracte symbolen komen veelvuldig voor in beschil-

derde en gegraveerde grotten. Sinds de ontdekking 

ervan, zijn er vele interpretaties voorgesteld. Het zou 

kunnen gaan om representaties van zowel alledaagse 

objecten (zoals visnetten, dierenvallen, etc.), als van 

het landschap (bijv. bergen) en hemellichamen (zon, 

maan). Ook is bedacht dat het de weergaven zijn van 

patronen die in het oog verschijnen als gevolg van het 

gebruik van hallucinogenen (‘entoptische’ patronen), 

hetgeen dan weer zou wijzen op shamanisme. Daar-

naast is er de mogelijkheid dat het gaat om echte 

symbolen, dat wil zeggen abstracte tekens, die naar 

iets ander verwijzen, bijvoorbeeld hoeveelheden, of 

een idee. We zullen het waarschijnlijk nooit precies te 

weten komen, maar door de symbolen in hun lokale 

context te bestuderen kunnen we er wel meer over te 

weten te komen. Belangrijk om te beseffen is dat, net 

zoals de neanderthaler niet bestaat, niet alle symbolen 

in alle gebieden en perioden dezelfde en onverander-

lijke betekenis hoeven te hebben gehad.

Tenslotte, heeft de vondst van de handafdruk in Spanje 

een belangrijke consequentie voor ons begrip over de 

evolutie van symbolisme. Handafdrukken in grotten 

zijn tot voor kort altijd toegeschreven aan de moderne 

mens, en dan meestal aan dezelfde groepen die ook 

de overige schilderingen maakten, onder meer omdat 

de aanname was dat neanderthalers geen schilderingen 

maakten. Nu er in Spanje een handafdruk is gevonden, 

is plotseling de mogelijkheid aanwezig dat neander-

thaler handafdrukken voor moderne mensen een bron 

van inspiratie waren. Mogelijk werden ze gekopieerd 

en geïncorporeerd in hun talrijke rotsschilderingen.

Figuur 33. Foto van de ‘ladder’ van La Pasiega. Alleen de ladder 

is gedateerd in de neanderthaler periode (ca. 65.000 jaar 

geleden). De overige tekeningen waarschijnlijk latere (Homo 

sapiens) toevoegingen. Bron: Hoffmann, e.a., 2018.

Figuur 34. Vuurstenen werktuig met graveringen, gevonden 

in Kiik-Koba in de Oekraïne. Bron: Majkić, e.a., 2018, figuur 4.

Conclusie: de neanderthaler in ons
Al deze voorbeelden - het gebruik van speciale werk-

tuigen en materialen, het doen van begravingen, het 

gebruik van sieraden, verensymboliek, de constructie van 

vreemde structuren diep in een grot, en het beschilderen 

van grotten - wijzen er op dat neanderthalers op econo-

misch, sociologisch en cognitief vlak uiterst capabele 

mensen waren. Hun bijdrage aan onze ontwikkeling mag 

dan ook niet worden onderschat. Wij dragen niet alleen 

een deel van hun genen; onze hele cultuur is door hen 

beïnvloed. Het waren niet de cognitief en technologisch 

superieure moderne mensen, die vanuit Afrika kwamen, 

de neanderthalers verdrongen, en ‘kunst’ en fraaie werk-

tuigen gingen maken die aan de basis van onze samen-

leving staan. Het waren uitwisselingen van partners en 

kennis; er was culturele diffusie. Dat betekent niet dat het 

er altijd vredig aan toe zal zijn gegaan, of dat moderne 

mensen alles moesten leren van neanderthalers. Het 

betekent dat we op basis van recent onderzoek verder 

kunnen bouwen aan een genuanceerde reconstructie 

van de wortels van onze Europese samenleving.
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DE ONTDEKKING VAN 
NEANDERTHALERS IN 
LIMBURG 
Yannick-Henk Raczynski

Wie kijkt naar de geschiedenis van het onder-

zoek naar onze vroegste voorouders in Limburg, 

ontkomt er niet aan om te concluderen dat dit 

voor een aanzienlijk deel een kwestie van over 

grenzen kijken is. Toch is de neanderthaler bijna 

een Nederlandse ontdekking geweest. In 1828, als 

België nog deel uitmaakt van Nederland, ontdekt 

de Nederlandse-Belgische arts Phillippe-Charles 

Schmerling neanderthalerfossielen in de grot Engis 

bij Luik, maar hij denkt op dat moment dat het 

gaat om een zeer vroege moderne mens (Homo 

sapiens). Het is daarom nog even wachten op 

het moment dat men zich bewust wordt van het 

feit dat er in wat nu Limburg is ook nog andere 

mensen dan wijzelf hebben rondgelopen.

Dat zal niet lang na 1856 zijn geweest, als in een 

grot in het Neandertal bij Düsseldorf het gedeelte-

lijke skelet van een mens wordt ontdekt. De botten 

worden aan een lokale onderwijzer en fossielenver-

zamelaar gegeven, maar ook deze Johann Fuhlrott 

schrijft in een krantenartikel dat hij denkt dat het gaat 

om de resten van een lid van de ‘…Flachköpfe, [die] 

noch heute im amerikanischen Westen wohnen’, of 

misschien om een krijger uit Attila’s woeste horden.

Dit krantenbericht wordt gelezen door anatomie-

professoren Hermann Schaaffhausen en August 

Mayer, die de botten onderzoeken. Zij komen tot de 

conclusie dat het moet gaan om een ‘Ureinwohner’ 

van Duitsland, die vóór de moderne mens geleefd 

moet hebben, maar het duurt nog tot 1863 voordat 

deze Ureinwohner een takje toegewezen krijgt aan de 

stamboom van onze soort: Homo neanderthalensis.

De ontdekking en interpretatie van ‘Neanderthal 1’ 

ontmoet in eerste instantie felle tegenstand. De macht 

van de kerk is groot, niet alleen in letterlijke zin, maar 

ook omdat dit nieuwe idee het moet opnemen tegen 

eeuwenoude denkbeelden die diep verankerd zijn in 

het collectieve onderbewustzijn. Nog in 1925 begint het 

voorwoord van het boek Geologie van Nederland met: 

‘Nu de Evolutieleer hoe langer hoe meer haar rol begint 

te spelen…’ Blijkbaar is het op dat moment, 66 jaar na 

de publicatie van Darwin’s On the Origin of Species, 

nog nodig om het belang ervan te benadrukken.

Figuur 35. De in dit hoofdstuk genoemde vindplaatsen. Bron: Yannick Raczynski-Henk.
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De vroege jaren

Het begin
Met de vermelding van ‘types de pointes taillées sur un 

face et identiques aux piontes quaternaires dites mous-

teriennes’, gevonden op de Kaap bij Sint-Geertruid, 

schrijft de Waalse archeoloog Marcel de Puydt in 1887 

de eerste regels in het verhaal van het neanderthaler-

onderzoek in Limburg. Dat hij over mousterienspitsen 

spreekt geeft aan dat het onderzoek naar neanderthalers 

in het buitenland, en dan met name in Frankrijk, sinds 

1856 niet stil heeft gestaan. Dankzij onderzoek in de 

abri Le Moustier in de Dordogne, heeft de materiële 

cultuur van de neanderthalers intussen een naam 

gekregen. De Puydt is zelf ook betrokken geweest bij de 

ontdekking van een mogelijke neanderthalerbegraving 

in de Grot van Spy; waar de resten van twee volwassen 

neanderthalers en een kind zijn opgegraven.

Figuur 36. Mousterien-spitsen zoals De Puydt ze zal hebben 

aangetroffen. Bron: Pradel, 1963.

In deze vroege periode van het onderzoek naar nean-

derthalers groeit in Eijsden Eugène Dubois op. Veel 

later zal hij beroemd worden door zijn ontdekking van 

de Homo erectus op Java, maar in zijn jeugd struint 

de jonge Eugène de plateaus en dalen rondom Eijsden 

af op zoek naar de ontbrekende schakel tussen mens 

en mensaap. Die vindt hij in Limburg niet, maar zijn 

ervaringen leggen wel de kiem voor zijn latere werk 

in Indonesië. In 1923 besteden de eveneens Belgische 

archeologen Josef Hamal Nadrin en Jean Servais een 

aantal paragrafen aan het paleolithicum in hun verslag 

over het ‘station néolithique de Sainte Getrude’.

De Puydt, Hamal Nadrin en Servais komen voorna-

melijk naar Sint-Geertruid om daar onderzoek te 

doen naar de neolithische vuursteenmijnen en Dubois 

vertrekt na zijn jeugdige omzwervingen naar de 

andere kant van de wereld om zijn belangstelling voor 

menselijke evolutie te bevredigen. Hoewel met name 

de Kaap een belangrijke middenpaleolithische opper-

vlaktevindplaats zal blijken, duurt het lang voordat 

Limburg vanuit professionele wetenschappelijke 

belangstelling wordt onderzocht. Lange tijd blijft het 

middenpaleolithicum het jachtgebied van amateur-

archeologen.

Deze enthousiaste archeologieliefhebbers zijn veel 

bezig met het verzamelen van artefacten en het 

aanleggen en documenteren van collecties. Daardoor 

hebben individuele leden vaak een enorme kennis 

van de archeologie in hun eigen ‘jachtgebied’, soms 

gericht op een enkele periode, soms op alles wat 

ze op kunnen rapen. Daarnaast helpen ze mee bij 

opgravingen in de provincie, alhoewel die er op het 

gebied van het middenpaleolithicum in deze periode 

simpelweg vrijwel niet zijn.

De Archeologische Vereniging Limburg
Na de Tweede Wereldoorlog verschaft de toene-

mende vrij tijd die mensen krijgen een deel van de 

bevolking de ruimte om zich te wijden aan archeo-

logie als hobby. Dat leidt onder andere tot de oprich-

ting van de Archeologische Werkgemeenschap 

Nederland (AWN). Ook in Limburg realiseren steeds 

meer mensen zich wat er allemaal te ontdekken valt. 

De Limburgers zijn eigenzinnig en richten in 1963 hun 

eigen Archeologische Werkgemeenschap Limburg op, 

maar in 1973 gaat die weer ter ziele door de achilles-

hiel van zovele verenigingen; het gebrek aan enthou-

siaste bestuursleden.

Op verzoek van de Provincie Limburg wordt kort 

daarna een proces gestart dat in 1975 leidt tot de 

oprichting van de Archeologische Vereniging Limburg, 

met nieuwe bestuursleden en nieuw enthousiasme. 

In 1977 richt de AVL haar lijfblad op: Archeologie in 

Limburg. AiL is decennia lang een belangrijk portaal 

gebleven om archeologische vondsmeldingen, kennis 

en ideeën te verspreiden onder geïnteresseerden in 

Limburg en ver daarbuiten. 
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Jaarverslagen, Archeologie in Limburg 
en de Maasgouw
De Jaarverslagen van de Archeologische werk-

gemeenschap Limburg (1964-1972) bevatten over-

zichten van de archeologische activiteiten in de 

provincie, waaronder ook een aantal meldingen van 

middenpaleolithische artefacten. Van 1977 tot 2010 is 

Archeologie in Limburg (AiL: nr. 1 t/m116) het lijfblad 

van de Archeologische Vereniging. Een combinatie 

van stijgende kosten en toenemende problemen in 

het vinden van voldoende kopij dragen bij aan het 

einde van het lijfblad van de AVL en van 2010 tot 2018 

wordt deze taak overgenomen door het verenigings-

blad van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 

Genootschap de Maasgouw, maar in april 2018 ziet 

een tweede incarnatie van AiL het levenslicht, begin-

nende met nr. 117.

In AiL zijn ten tijde van het schrijven van deze tekst 

(juni 2020) in totaal 638 artikelen verschenen. Daarvan 

hebben er 46 al dan niet gedeeltelijk het midden-

paleolithicum als onderwerp. Aangezien de vroegste 

geschiedenis van ons land over het algemeen relatief 

onzichtbaar is, geeft die score van 7,2% van het totaal wel 

een indicatie van de bijzondere positie van deze periode 

in de geschiedenis van (de archeologische wetenschap 

in) Limburg. Als topnummer mag AiL 90 uit 2002 worden 

beschouwd. Drie van de vier artikelen in dit nummer 

hebben het middenpaleolithicum als onderwerp.

Figuur 37. De voorzijde van het eerste en de meest recente 

nummer van Archeologie in Limburg. 

Bron: https://lgog.nl/archeologie-in-limburg.

De artikelen vallen qua inhoud uiteen in vier groepen: 

vondstmeldingen, besprekingen van lopend of net 

afgerond veldonderzoek, een paar regionale en/

of typologische inventarisaties, en synthetiserende 

artikelen. Tussen de eerste twee categorieën zit een 

zekere mate van overlap, maar de meeste vondst-

meldingen spreken voor zich: De titel ‘Een vuistbijl 

van de Vrakelberg’ onthult vrij onomwonden waar 

het artikel over gaat. Besprekingen van lopend of net 

afgerond veldonderzoek zijn relatief zeldzaam. Dat 

beperkt zich in 43 jaar tijd dan ook tot onderzoeken in 

de groeve Belvédère, Veldwezelt-Hezerwater (België), 

Colmont-Ponderosa en de Kaap bij Sint-Geertruid. Voor 

een provincie met het rijkste paleolithische bodem-

archief van Nederland is dat een magere opbrengst.

De overstijgende waarde van al die verschillende 

collecties bij al die verschillende verzamelaars blijkt 

wanneer de gegevens daaruit gebruikt worden voor 

het maken van regionale of provinciewijde inven-

tarisaties om op basis daarvan uitspreken te formu-

leren over landgebruik en verspreidingsgebied van 

neanderthalers. Met name het artikel van Blezer e.a. 

over de waarde van oppervlaktevindplaatsen in het 

Heuvelland is daarvan een goed voorbeeld. Uitblinker 

op het gebied van synthetiserende artikelen, waarbij 

de auteur uitspraken over gedrag, cultuur en andere 

verworvenheden te formuleren, is Jean-Pierre de 

Warrimont, die de latere nummers van AiL vult met 

bespiegelingen over het gebruik van vuur, levenswijze 

en de positie van neanderthalers in de stamboom van 

ons genus. Een meer bespiegelend artikel van Leo 

Verhart uit 2007 behandelt zijn terechte zorgen over 

de marginale positie van steentijdonderzoek in het 

Nederlandse archeologische bestel, een thema dat 

ook in deze pagina’s onvermijdelijk naar voren komt.

Inventarisaties
Het is in de vorige paragraaf al gezegd; naast persoon-

lijke voldoening leveren de vele collecties van amateur-

archeologen in de hele provincie het fundament voor 

diverse regionale en provincie-brede inventarisaties, 

met als doel om een inzicht te krijgen in de verspreiding 

en landschappelijke ligging van vindplaatsen van 

neanderthalers, hun materiële cultuur in de regio en 

de datering en tijdsdiepte van hun aanwezigheid. Het 

formuleren van uitspraken over deze vragen op basis 

van amateurcollecties is echter niet zonder risico. 

Zo zijn bijvoorbeeld de ruimtelijke gegevens van 

veel vondstmeldingen niet altijd even nauwkeurig. 

Als je wil weten of neanderthalers graag langs het 

water zitten of liever op hogere delen van het land 

heb je niet zo veel aan de omschrijving ‘ergens in de 

gemeente Echt’. Een tweede, belangrijke probleem is 
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dat niet alle vondsten en verzamelingen toegankelijk 

zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Nederlandse 

archeologische vondsten worden bijgehouden in een 

centrale database (Archis). Daarin zijn lang niet alle 

vondsten aangemeld. Sommige vondstmeldingen zijn 

ook zo oud dat ze al min of meer vergeten zijn. Voor 

Expeditie Vuistbijl zijn de vondstmeldingen in Archis 

vergeleken met meldingen in de diverse publicaties 

en via persoonlijke communicatie met verschillende 

(amateur)archeologen. Dan zie je dat behoorlijk wat 

vondstmeldingen uit AiL en dergelijke ook in Archis 

zijn opgenomen, maar het levert ook tenminste vijftig 

‘nieuwe’ vindplaatsen op!

Figuur 38. Middenpaleolithische vondstmeldingen uit Archis 

(rood) en uit andere bronnen zoals tijdschriften, persoonlijke 

meldingen, enzovoort (groen). Bron: Yannick Raczynski-Henk.

Daarnaast zijn verzamelingen zelden ‘compleet’. 

De verzamelaars zijn niet alleen afhankelijk van wat er 

aan het oppervlak te vinden is, maar ook van wat ze 

kunnen herkennen en, niet onbelangrijk, van wat ze 

mooi vinden. Dat betekent dus dat veel verzamelingen 

bestaan uit een selectie van een selectie van een 

selectie; grote, uitgebreid bewerkte artefacten hebben 

een veel grotere kans om in een collectie te belanden 

dan kleine afslagen. Dan heb je dus maar een heel 

beperkt zicht op de hele ‘gereedschapskist’ van nean-

derthalers, alsof je moet raden wat een timmerman 

allemaal voor gereedschap heeft als je alleen zijn zaag 

en zijn hamer kunt terugvinden.

De eerste poging om een overzicht van neanderthaler-

vondsten op te stellen is Früh- und mittelpaläolithische 

Funde aus den Niederlanden uit 1954. De auteurs zijn 

Nederlands, maar het is in deze tijd niet ongebruikelijk 

om in het Duits te publiceren. Het onderzoeksgebied 

omvat heel Nederland, aangezien er op dat moment 

slechts 20 artefacten in het hele land bekend zijn. 

Tekenend voor het belang van Limburg in het paleoli-

thisch onderzoek in Nederland is dat zelfs in deze 

eerste, nog vrij schamele opsomming 16 van de 20 

vondsten uit deze provincie komen. Het eerste echt 

op Limburg toegespitste overzicht dateert uit 1968 en 

beschrijft al vijfenveertig artefacten. Dat is weliswaar 

met inbegrip van de meesten die Bohmers en Wouters 

in 1954 ook noemen, maar de minstens dertig nieuwe 

vondsten tonen aan dat er in de tussenliggende jaren 

druk gezocht is.

In de loop der jaren neemt het aantal waarnemingen toe, 

waardoor latere inventarisaties, ondanks de hierboven 

beschreven problemen, toch waardevolle informatie 

opleveren. Hoe groter een steekproef, hoe meer 

patronen zichtbaar worden, zowel in ruimte als in tijd. 

Zo kan op basis van de verspreiding van vindplaatsen 

al snel een patroon worden herkend in het lössgebied 

in het zuiden; vindplaatsen liggen daar opvallend vaak 

op de randen van de plateaus. In het zandgebied het 

noorden is het patroon wat moeilijker te zien omdat 

het reliëf veel geringer is, maar daar lijken vindplaatsen 

zich vooral rond de beekdalen te concentreren.

Deze patronen werpen nieuwe onderzoeksvragen 

op waarover dan ook veel wordt gediscussieerd. 

Komen wij die neanderthalervindplaatsen daar tegen 

omdat dat de plekken zijn waar zij het liefste zaten? 

Of vinden we ze misschien voornamelijk daar, omdat 

dat de plekken zijn waar ze door erosie bloot komen 

te liggen en kun je elders in het landschap afgedekte 
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vindplaatsen verwachten? Kortom, is dit patroon 

veroorzaakt door neanderthalers, of door natuurlijke 

omstandigheden? In het eerste geval is het patroon 

het gevolg van het gedrag van neanderthalers, in het 

twee vertekent het juist ons beeld van dat gedrag. Om 

dat soort vragen te kunnen beantwoorden is echter 

meer nodig dat oppervlaktevondsten verzamelen, 

daarvoor moet je de grond in.

De grond in!

De eerste opgraving: 
Maastricht Belvédère
Ondanks dat het paleolithische potentieel van Limburg 

al vroeg duidelijk is, is er in Nederland vanuit weten-

schappelijke hoek lange tijd nauwelijks belangstelling 

voor neanderthalers. Waar universiteiten en overheids-

instellingen in de rest van Europa, met name Frankrijk, 

een lange onderzoekstraditie kennen, gaat in Neder-

land voor het eerst pas in 1980 in ernst een troffel de 

grond in bij een neanderthalervindplaats. Dat is in de 

groeve Belvédère bij Maastricht, overigens naar aanlei-

ding van de vondst van een vuistbijl door geoloog en 

amateurarcheoloog Werner Felder. 

In deze grote leemgroeve is jarenlang onder moeilijke 

omstandigheden onderzoek gedaan, aangezien de 

eigenaar van de groeve niet genegen was om de 

werkzaamheden aan te passen aan het archeologisch 

onderzoek. Vindplaatsen werden soms letterlijk voor 

de graafmachines uit door de archeologen opge-

graven en de enige vuistbijl die tijdens de opgravingen 

is gevonden werd door een oplettende archeoloog 

van een vrachtauto met leem afgeplukt. Maar al die 

moeite was niet voor niets. Over de resultaten van het 

veldonderzoek zijn vele (populair-)wetenschappelijke 

artikelen en verschillende proefschriften verschenen 

en ze zijn nog steeds van internationale betekenis.

Het onderzoek is gedaan door een team van onder-

zoekers van voornamelijk de Universiteit Leiden, onder 

leiding van Limburgse archeoloog Wil Roebroeks. In 

de periode waarin het onderzoek begon was naar 

aanleiding van onderzoek in onder meer Afrika net 

een theorie geformuleerd over hoe je steentijdvind-

plaatsen het best kon begrijpen. 

Tot dan toe was archeologisch onderzoek gericht 

op het opsporen en onderzoeken van verblijfplaatsen 

van mensen. Het ‘veil of stones’ model gaat er van 

uit dat jagers-verzamelaars, zoals neanderthalers, 

continu rondtrekken en daarbij voortdurend spullen 

weggooien of verliezen. Dat zorgt voor een soort 

dunne, maar uniforme sluier van artefacten in een 

landschap. Daar waar mensen vaker langskomen, of 

verblijven, neemt het aantal artefacten toe en krijg je 

concentraties met meer materiaal in die sluier. Om het 

gedrag van mensen te onderzoeken, is het dus niet 

voldoende om je alleen op die concentraties te richten.

Roebroeks en zijn team hebben dat model als 

uitgangspunt genomen bij hun onderzoek en ook de 

‘lege gebieden’ rondom de ‘traditionele vindplaatsen’ 

onderzocht en ze waren de eersten die dit in Europa 

probeerden. Het succes van hun experiment heeft 

ervoor gezorgd dat deze onderzoeksmethode nog 

steeds wordt toegepast, in de loop der tijd hier en 

daar aangepast op basis van voortschrijdend inzicht. 

De Leidse archeologen, bijgestaan door een groep 

amateurarcheologen uit de regio, hebben in de 

Belvédère groeve meerdere vindplaatsen gevonden 

van 80.000 tot meer dan 250.000 jaar oud, met 

daarin en er omheen aanwijzingen voor het maken 

en onderhouden van werktuigen, het jagen, of in 

ieder geval slachten van neushoorns, het gebruik van 

vuur en zelfs het gebruik van hematiet, een mineraal 

dat breder bekend staat als oker. Dit laatste werd in 

2011 gepubliceerd, dus meer dan 20 jaar na de laatste 

opgravingsdag komen er nog steeds resultaten van 

het onderzoek bij!

Je zou denken dat het onderzoek naar neanderthalers 

in Limburg en in Nederland met zo’n vliegende start 

na het Belvédère onderzoek pas echt los is gekomen, 

maar dat is helaas niet het geval. In 1989 verricht de 

Gulpense amateurarcheoloog Jan Janssens een klein 

noodonderzoek in Mechelen, waar bij graafwerkzaam-

heden voor de bouw van een brandweerkazerne 

neanderthalerartefacten worden gevonden. Hij heeft 

maar zeer kort de gelegenheid om waarnemingen te 

doen, maar beschrijft de resultaten wel in een artikel 

in AiL. Verder blijft het angstwekkend stil.

Veldwezelt-Hezerwater 
en Kesselt-Op de Schans
In Nederland gebeurt er na het Belvédère onderzoek 

vrijwel niets op het gebied van het middenpaleolithicum, 

maar de mensen die in die groeve hun sporen verdiend 

hebben, kunnen niet lang daarna hun hart ophalen en hun 

kennis en ervaring inzetten bij twee meerjarige projecten 

in leemgroeven net over de grens bij Maastricht, georga-

niseerd door de Katholieke Universiteit Leuven.
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Figuur 39. Opgravingen te Kesselt-Op de Schans. 

Bron: Phil Glauberman.

De eerste daarvan is een grote opgraving in een 

gebied waar in het verleden het beekje Hezerwater 

heeft gestroomd. In de groeve die daar nu ligt worden 

meerdere neanderthalervindplaatsen opgegraven van 

uiteenlopende ouderdom. Hoewel het Hezerwater 

een veel bescheidener waterloop is dan de Maas, is de 

situatie in zekere zin vergelijkbaar met de Belvédère; 

verschillende kleine neanderthalerkampementen die in 

de loop der tijd in de buurt van de oevers van de rivier 

zijn aangelegd, om te kamperen, voor het slachten van 

prooien en het maken en repareren van werktuigen. 

Bijzonder detail bij deze vindplaats is het aantreffen 

van een hyenahol uit de eerste fase van de laatste 

ijstijd. Het onderzoek in deze groeve heeft bovendien 

een grote bijdrage geleverd aan het verfijnen van het 

beeld van de geologie van het lössgebied in Nederlands 

Limburg en de aangrenzende gebieden.

Enige tijd later wordt ten oosten van deze opgraving 

een nieuwe groeve geopend met de naam Op de 

Schans en ook hier vindt archeologisch onderzoek 

plaats. In de groeve worden drie kleine neanderthaler-

kampementen aangetroffen en wat hier bijzonder is, 

is dat vuurstenen afslagen uit twee van deze kampen 

aan elkaar kunnen worden gepast. Dat betekent dat de 

kans groot is dat dezelfde groep beide kampementen 

heeft gebruikt, of dat het oudste van de twee nog 

zichtbaar was toen een andere groep voorbij kwam 

en deze de achtergelaten vuurstenen heeft opgepakt 

en hergebruikt.

Opvallend in de groeve Op de Schans is de ontdekking 

van archeologische artefacten in hele oude, zandige 

afzettingen onder het lösspakket, met een ouderdom 

van 390.000 tot mogelijk 480.000 jaar. Daarmee zouden 

het de oudste vondsten zijn uit de hele wijde regio.

Colmont Ponderosa
Het duurt tot 2001 voordat er in Limburg weer eens 

een gravend onderzoek wordt uitgevoerd naar nean-

derthalers, alweer naar aanleiding van een opper-

vlaktevindplaats die ontdekt is door Werner Felder. 

In Colmont, op een akker van een boerderij met de 

schilderachtige naam Ponderosa, gaan drie promo-

vendi van Wil Roebroeks met studenten aan de slag 

om te onderzoeken of de oppervlaktevindplaats die 

hier op de flauwe helling van het plateau ligt ook nog 

een tegenhanger in de grond heeft.

Uit de resultaten van de opgraving blijkt dat het door 

Felder gevonden materiaal het geërodeerde deel van 

een vindplaats is, die iets verder de helling op nog in de 

bodem bewaard is. Wel is duidelijk dat alle artefacten, 

ook degenen die nog in de bodem zitten, als gevolg 

van langdurige hellingprocessen verplaatst zijn. Tijdens 

een veldkartering parallel aan de opgraving is door een 

van de studenten een vuistbijl gevonden op dezelfde 

akker waar de opgravingsputten zijn gegraven.

Sint Geertruid-De Kaap
Na Colmont is het eerstvolgende project geen opgraving, 

maar een booronderzoek. In de zomer van 2003 

heb ik met grotendeels hetzelfde groepje medestu-

denten uit Colmont een booronderzoek uitgevoerd 

op de Kaap bij Sint Geertruid. Het doel daarvan was 

om geomorfologische informatie te verzamelen over 

de diepere afzettingen in het gebied, in de hoop om 

daarmee uitspraken te kunnen formuleren over de 

oppervlaktevindplaatsen die langs de noordwestelijke 

rand van de kaap gevonden zijn. Voor die oppervlakte-

vindplaatsen zijn, zoals eerder uitgelegd, verschillende 

scenario’s mogelijk en ik hoopte op genoeg resultaten 

om hierin te kunnen schiften. 

In 2008 begint de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed aan een grootschalige inventarisatie van het 

gebied. Daarbij speelt het neolithische vuursteenmijn-

complex een hoofdrol, maar het middenpaleolithicum 

wordt niet vergeten. Ik ben in 2010 gaan meehelpen 

met een grootschalig booronderzoek en met opper-

vlaktekarteringen, en daaruit vloeide het idee voort om 
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het jaar erna een proefsleuf te graven om het lössprofiel 

nou eens goed uit te pluizen.

Dat gebeurde ook en het resulteerde in een gat van bijna 

zes meter diep, waarin een mooi lössprofiel te zien was. 

Het bijkomend voordeel van dit profiel bleek te zijn, dan 

niet alleen de boorgegevens uit het jaar ervoor, maar 

ook die uit 2003, nu plotseling veel beter te interpreteren 

waren, waardoor de informatiewaarde daarvan sterk 

toenam. De grootste verrassing was toen er helemaal 

onderin, in afzettingen die uit het begin van de laatste 

ijstijd stammen, een paar neanderthalerartefacten 

werden gevonden. Die ontdekking leidt tot aandacht in 

de landelijke en provinciale pers en een druk bezochte 

open dag. Dit leidt ook tot het voorzichtige besef bij 

beleidsmakers in de provincie dat sommige archeo-

logische resten wel eens heel diep zouden kunnen zitten.

Amstenrade–Allée
Terwijl wij op de Kaap de pers te woord staan, worden 

plannen gesmeed voor een groot infrastructureel 

project dat toegankelijkheid van de Parkstadgemeenten 

moet verbeteren; de aanleg van de Buitenring Parkstad 

Limburg (nu de N300). Dat gaat niet zonder slag 

of stoot, maar op een gegeven moment wordt het 

archeologisch onderzoek in het tracé opgestart. In 

eerste instantie wordt het paleolithicum daarbij eigenlijk 

buiten beschouwing gelaten, maar de herinnering aan 

de resultaten uit Sint Geertruid haalt de mensen van het 

projectbureau dat de weg aanlegt toch over de streep 

dat het een goed idee is om ook naar diep afgedekte 

neanderthalervindplaatsen te zoeken in die delen 

van het racé waar deze verdiept wordt aangelegd. 

ArcheoPro uit Eijsden voert deze onderzoeken uit en ze 

vragen mij om mee te werken. Samen stellen we een 

gedetailleerd plan op om het onderzoek aan te pakken.

In alle te verdiepen wegdelen worden met een 

mechanische boorstelling hoogwaardige boorkernen 

gestoken die in een werkplaats worden opengesneden 

en nauwkeurig beschreven. Die boorkernen bestaan 

uit een holle plastic buis die de voordelen van boor-

onderzoek (relatief snel en goedkoop) combineert 

met die van gravend onderzoek (een mooie, goed 

Figuur 40. De kernen van boring 26 naast elkaar uitgelegd op een tafel. Rechtsonder is de bovenkant van de boorkern, linksboven het diepste 

punt. Het witte laagje rechts in de op één na bovenste kern was voldoende aanleiding voor een proefsleuvenonderzoek, dat uiteindelijk een 

neanderthalervindplaats onthult. Bron: ArcheoPro.

Figuur 41. De eerste vondst uit de vindplaats in Amstenrade; een 

typisch artefact voor neanderthalers. De grote bruine vlekken zijn 

beschadigingen uit de ijstijd. Bron: Yannick Raczynski-Henk.
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leesbare dwarsdoorsnede van de bodem. Op basis 

daarvan wordt een kaart gemaakt waar een paar locaties 

uitkomen die veelbelovend zijn.

Eén plek in het bijzonder, waar het wegtracé onder de 

Allée tussen Amstenrade en Brunssum doorvoert, valt 

op. Hier hebben wij in twee boringen bovenop een 

bodem uit het Eem (de warme fase tussen de laatste 

en de voorlaatste ijstijd) een dun, wit laagje gezien. 

Dat dunne laagje is het restant van een bodem uit het 

begin van de Weichsel- ijstijd; als dat laagje nog niet 

door erosie is verdwenen, dan kunnen eventuele vind-

plaatsen ook nog aanwezig zijn. We hebben onze plek 

gevonden om te gaan zoeken. Het enige probleem is 

dat dat witte laagje bijna zes meter onder het huidige 

maaiveld ligt. Speciaal voor ons halen de aannemers 

vijf meter grond weg van boven de vindplaats, zodat 

wij vanaf dat niveau voorzichtig verder kunnen graven.

In de lente van 2014 beginnen Rob Paulussen en ik 

samen met mensen van het Archeologisch Diensten 

Centrum (ADC) met proefsleuven, en in de eerste sleuf 

raap ik al na een paar meter een vuurstenen object op; 

een zogenaamde discoïde afslag, gemaakt door een 

neanderthaler! Na afloop van het proefsleuvenonder-

zoek zijn iets meer dan dertig van dergelijke artefacten 

verzameld. Er moet natuurlijk vergaderd worden over 

de noodzaak van het verder opgraven van de vindplaats, 

maar het meest voor de hand liggende argument (‘het is 

de pas de derde, stratigrafisch onderzochte neander-

thalervindplaats in Nederland’) geeft eigenlijk al vrij snel 

de doorslag.

Figuur 42. Amstenrade-Allée van boven gezien. De twee kampjes zijn aan de rechterkant van het plaatsje te zien als verdichtingen in de 

‘sluier van stenen’. Bron: Raczynski-Henk e.a., 2018.
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Tijdens de opgraving, waarin de ruimte tussen de proef-

sleuven ook wordt opgegraven, wordt het ruimtelijke 

patroon van de vuurstenen artefacten langzaam duidelijk. 

We komen ook veel houtskool tegen, dat zich ook op 

sommige plekken in de opgravingsputten lijkt te concen-

treren. Als alle resultaten in een kaart over elkaar heen zijn 

gelegd, en als alle monsters die we voor verschillende 

doeleinden hebben laten onderzoeken eindelijk terug 

zijn, kunnen we reconstrueren wat hier gebeurd is.

Langs de rand van een klein droogdalletje, waar in 

die tijd misschien een beekje doorheen stroomde, 

zijn twee clusters vuursteen aangetroffen, van die 

verdichtingen in de ruis waar ik eerder over schreef. 

Zo’n cluster is alles dat overblijft van een neander-

thalerkampje. Sommige van die vuurstenen kunnen 

aan elkaar konden worden gepast, zodat we weten 

dat de neanderthalers ter plaatse gereedschappen 

hebben gemaakt en gerepareerd. Er zijn ook een paar 

gebroken werktuigen gevonden, die waarschijnlijk 

zijn weggegooid. In de buurt van deze vuursteenclus-

ters ligt ook veel houtskool en een paar verbrande of 

verhitte stukken vuursteen. Dat is een aanwijzing dat 

ze dat vuursteen bewerken bij een vuurtje hebben 

gedaan. Sommige stukken houtskool hebben een 

chemische verandering ondergaan en zijn verglaasd. 

Dat gebeurt wanneer men probeert om berkenteer 

te maken, dus dat is een indirecte aanwijzing voor de 

productie van die berkenteer. Die werd in de steentijd 

als lijm gebruikt, bijvoorbeeld om een vuurstenen spits 

in een houten schacht vast te zetten. Ook is een klein 

stukje hematiet gevonden, net zoals in de Belvédère. 

Wat de neanderthalers van Amstenrade hiermee 

precies hebben gedaan weten we niet, maar waar-

schijnlijk is het gebruikt als kleurstof voor op voor-

werpen of op het eigen lichaam, of als basis voor 

een soort lijm.

Hier heeft dus (minstens) twee keer een groepje 

neanderthalers gezeten, waarschijnlijk om te over-

nachten, en terwijl ze rond het vuur zaten hebben 

ze klusjes gedaan. Al die informatie en de ideeën die 

het onderzoeksteam daarover hebben, zijn gebaseerd 

op de honderd steentjes en wat ander spul dat in 

Amstenrade gevonden is. En op de kennis van vele 

andere neanderthalervindplaatsen die zijn onderzocht. 

Waarvan er maar een paar in Nederland liggen.

Neanderthalers en de 
Archeologische Monumentenzorg
Met de Amstenrade-Allée is iets anders aan de hand dan 

met de andere vindplaatsen die hierboven besproken 

zijn. Amstenrade is namelijk de eerste en tot nog toe 

enige vindplaats die in Nederland is opgespoord en 

opgegraven in het kader van de archeologische monu-

mentenzorg (AMZ, in een proces dat de AMZ-cyclus 

genoemd wordt). Alle andere onderzoeken hebben 

onder andere omstandigheden plaatsgevonden; 

hoewel ze ook meewerken met ‘officiële’ onderzoeken 

zijn amateurarcheologen uiteraard overwegend voor 

hun eigen plezier bezig, Maastricht-Belvédère was een 

onderzoeksproject van de universiteit Leiden, maar 

tegelijkertijd ook een reddingsopgraving omdat de 

vindplaatsen anders op de zeven van een baksteenpro-

ducent zouden zijn geëindigd. Hetzelfde geldt voor het 

noodonderzoek van Janssens in Mechelen, daar staat 

nu een brandweerkazerne. Colmont-Ponderosa en 

mijn eigen afstudeeronderzoek zijn vanuit een weten-

schappelijk oogpunt uitgevoerd en het project van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op de Kaap heeft 

weliswaar het maken met Archeologische Monument-

zorg, maar valt buiten de hierboven AMZ-cyclus. Wat 

maakt dat uit, zult u denken?

De AMZ-cyclus houdt in dat archeologisch onderzoek 

verplicht is wanneer ergens als gevolg van bouw- 

of andere activiteiten de bodem verstoord wordt, en 

daarmee eventuele archeologische resten worden 

vernield. U bent het ertussen waarschijnlijk met mij 

eens dat Limburg voor het middenpaleolithicum een 

bijzondere plaats inneemt in Nederland. Sinds midden 

jaren negentig, toen het systeem van de AMZ-cyclus 

is opgestart, zijn in Limburg vele honderden archeo-

logische onderzoeken uitgevoerd. Zijn neanderthaler-

vindplaatsen dan zo zeldzaam dat het van al die 

honderden keren maar één keer raak is geweest?

Hoe is het mogelijk dat er zo weinig neanderthaler-

vindplaatsen worden ontdekt? In de eerste plaats 

groeve oppervlak 
(hectare)

aantal 
vindplaatsen

Maastricht- Belvédère 5 11

Veldwezelt- Hezerwater 7,5 7

Kesselt- Op de Schans 4,6 4

Totaal: 17,1 22

Tabel 1. Overzicht van de in dit hoofdstuk genoemde 

vindplaatsen. Bron: Raczynski-Henk, 2014.
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kunnen middenpaleolithische vindplaatsen inderdaad 

heel zeldzaam zijn, maar het kan natuurlijk ook zijn dat 

er niet, of met de verkeerde ideeën of methoden naar 

gezocht wordt. Misschien zijn de zoekinstrumenten 

van de AMZ-cyclus helemaal niet geschikt voor dit 

vindplaatstype. Dat is waar Leo Verhart zich in 2007 

al over beklaagt.

Zeldzaam?
Om een idee van de zeldzaamheid van neander-

thalervindplaatsen te krijgen maken we een simpel 

rekensommetje. Ik heb de gecombineerde oppervlaktes 

van de groeves van de vindplaatsen Maastricht-Belvédère, 

Veldwezelt-Hezerwater en Kesselt-Op de Schans 

gedeeld door het aantal daar aangetroffen vind-

plaatsen. Men spreekt altijd van deze groeves als 

één vindplaats, maar er zijn daar respectievelijk elf, 

zeven en vier vindplaatsen onderzocht. Dit levert 

een gemiddelde op van 1,3 vindplaatsen per hectare. 

Het Limburgse lössgebied heeft een oppervlakte van 

ongeveer 56.000 hectare, en als ik dat extrapoleer, 

zou dat betekenen dat daar zo’n 72.800 neander-

thalervindplaatsen kunnen liggen.

Dit is een theoretisch getal. Het daadwerkelijke aantal 

vindplaatsen zal veel lager liggen. Zo zijn er ook 

leemgroeves waar (tot nog toe) geen archeologische 

vondsten zijn aangetroffen en veel vindplaatsen zullen 

door erosie intussen verdwenen zijn. Maar zelfs als 

je uitgaat van een veel lager aantal van één vind-

plaats per vier hectare hou je nog steeds van 14.000 

potentiële vindplaatsen over voor het Zuid-Limburgse 

lössgebied. Neanderthalervindplaatsen zijn dus waar-

schijnlijk helemaal niet zeldzaam!

Ironisch genoeg werkt juist het feit dat de maar zo 

weinig onderzocht worden in hun nadeel; omdat 

ze zo zeldzaam zijn in ons archeologische bestand, 

zijn veel archeologen en beleidsmakers er van over-

tuigd dat ze in het algemeen zeldzaam zijn. Als je dat 

combineert met het feit dat ze vaak moeilijk op te 

sporen zijn en dat de instrumenten uit de AMZ-cyclus 

maar matig geschikt zijn om dat te doen, kom je uit 

bij een situatie waarbij er in Limburg, maar ook in de 

rest van Nederland, nauwelijks actief onderzoek wordt 

gedaan naar neanderthalervindplaatsen.

Want ook in de rest van Nederland zijn, afhankelijk van 

de omstandigheden, heus wel sporen van neanderthalers 

te vinden, al komen deze meestal ook als gevolg van 

toeval of als bijvangst bij andere werkzaamheden aan het 

licht. U herinnert zich vast nog de vondst van Krijn, het 

eerste neanderthalerfossiel uit Nederland, gevonden in 

(materiaal uit) de Noordzee. Afgelopen jaar is, eveneens 

uit de Noordzee, een neanderthaler werktuig gevonden 

met een soort handvat van berkenteer. Juist door het 

feit dat dit in de Noordzee terecht is gekomen, is het 

berkenteer bewaard gebleven. Zowel Krijn als dat werk-

tuig dateren uit een tijd dat de Noordzee droog lag. In 

Den Bosch zijn op grote diepte neanderthalerartefacten 

gevonden bij de aanleg van een parkeerplaats en in een 

grindgat in Woerden worden af en toe van grote diepte 

eveneens vondsten naar boven gezogen. Bijzonder is 

ook het onderzoek naar een neanderthalervindplaats 

in Peest, bij Assen. De meest recent ontdekte neander-

thalervindplaats ligt ook niet in Limburg, maar in het 

Brabantse Esbeek.

Het belang van Limburg
De hoge dichtheid aan neanderthalervindplaatsen en 

het feit dat ze vaak aan het oppervlak te vinden zijn, 

maakt Limburg uitzonderijk in Nederland. Omdat 

met name de lössplateaus en de flanken van de (veel 

ondiepere) beekdalen in het midden en noorden 

van Limburg gevoelig zijn voor erosie, komen door 

jongere sedimenten afgedekte vindplaatsen weer 

aan het oppervlak te liggen. In het grootste deel van 

de rest van Nederland zijn die omstandigheden heel 

anders, waardoor neanderthalervindplaatsen daar voor 

ons verborgen blijven.

Het onderzoek in de Belvédère groeve is vanaf de 

jaren 90 een belangrijke inspiratiefactor geweest voor 

paleolithisch onderzoek in heel Europa. Het recente 

onderzoek op de Kaap en in Amstenrade heeft voor een 

belangrijke vernieuwing gezorgd, waarmee neander-

thalervindplaatsen kunnen worden opgespoord en 

onderzocht. Daarmee levert het recente onderzoek in 

Limburg een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse 

archeologie op methodologisch gebied. Gezien de 

resultaten is het duidelijk dat deze aanpak succesvol 

is. Nu steeds duidelijker wordt dat diepe graafwerk-

zaamheden leiden tot verstoringen van diep gelegen 

vindplaatsen dient de Nederlandse AMZ-archeologie 

daar rekening mee te houden. De hier ontwikkelde 

methode kan nu ook in andere delen van Nederland 

gebruikt worden om dieper gelegen (neanderthaler)

vindplaatsen op te sporen. Daarmee kan worden voor-

komen dat vindplaatsen zoals Den Bosch en Woerden 

met terugwerkende kracht nog zo goed en zo kwaad 

als het kan moeten worden onderzocht in een poging 

om er het beste van te maken.
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EEN VERWACHTINGSKAART 
VOOR NEANDERTHALERS 
IN LIMBURG
Marc Verhoeven

In Nederland beschikken vrijwel alle gemeenten 

over zogenaamde archeologische verwachtings-

kaarten. Deze kaarten worden gebruikt om te 

bepalen waar (en onder welke voorwaarden) 

archeologisch onderzoek nodig is in het geval van 

bodemingrepen. In het door Nederland ondertekende 

Verdrag van Valletta uit de jaren negentig van de 

vorige eeuw is namelijk bepaald dat er zorgvuldig 

moet worden omgegaan met het ‘bodemarchief’. 

Dit bevat 99% van onze geschiedenis, en wat 

eenmaal is vernield komt immers nooit meer terug.

Op basis van gegevens over het landschap en 

de locatie van bekende vindplaatsen zijn er op 

verwachtingskaarten zones aangeduid waar veel, 

weinig of helemaal geen archeologische vind-

plaatsen zijn te verwachten. Op basis daarvan 

wordt voorafgaand aan bodemingrepen al dan niet 

een bureau- en of veldonderzoek uitgevoerd om 

te bepalen of er werkelijk vindplaatsen zijn in de 

plangebieden (het gaat immers om een theoretische 

verwachting). Verwachtingskaarten zijn dus een 

belangrijk instrument in de Nederlandse ruimtelijke 

ordening en archeologische erfgoedzorg. Maar het 

zijn ook wetenschappelijke producten, gebaseerd 

op het ordenen, analyseren, interpreteren, model-

leren en presenteren van landschappelijke en 

archeologische gegevens.

Een verwachtingskaart 
voor neanderthalers
Voor Expeditie Vuistbijl is een verwachtingskaart voor 

neanderthalervindplaatsen gemaakt die vooralsnog 

alleen wetenschappelijke doeleinden heeft. Er zijn voor 

alle Limburgse gemeenten immers al verwachtings-

kaarten gemaakt, en onze kaart is nog experimenteel. 

Dat wil zeggen dat het hier om een nieuw product gaat, 

dat nog uitgebreid getest moet worden alvorens het 

gebruikt zou kunnen worden als beleidsinstrument. 

De kaart is bijzonder, omdat deze zich specifiek richt 

op één periode (het middenpaleolithicum), waarvan de 

resten zich meestal diep onder het huidige oppervlak 

bevinden. Op de bestaande, conventionele verwach-

tingskaarten, komt het middenpaleolithicum niet aan 

bod, met name vanwege de veronderstelde relatief 

grote diepte van de vindplaatsen en de daardoor lastig 

te voorspellen locatie in het landschap ervan. Echter, 

er zijn zeker dergelijke diep gelegen vindplaatsen, 

maar er zijn ook veel oppervlaktevindplaatsen. 

Vanwege deze lacune op verwachtingskaarten zijn 

middenpaleolithische vindplaatsen niet goed mee-

genomen in het ruimtelijk-archeologisch proces. Dat 

wil dus ook zeggen dat ze ongezien verloren kunnen 

gaan bij (diepe) bodemingrepen. En dat terwijl we juist 

over deze lange, bijzondere en belangrijke periode in 

onze geschiedenis nog zo weinig weten in Limburg. 

Alle reden dus, zowel vanuit het archeologisch beleid 

als de wetenschap, om een verwachtingskaart voor 

neanderthalers te maken.

Het doel van de verwachtingskaart is om op basis 

van archeologische en geografische gegevens met 

betrekking tot het huidige landschap zones aan wijzen 

waar in Limburg mogelijk artefacten uit het midden-

paleolithicum aan het oppervlak komen. Het is expliciet 

niet de bedoeling om het middenpaleolithische land-

schap te reconstrueren en/of te gebruiken voor een 

verwachtingsmodel: dat landschap is immers bijna 

helemaal begraven, en daardoor niet toegankelijk voor 

dergelijk onderzoek. Het gaat om de mogelijkheden 

en verwachtingen op basis van het huidige oppervlak. 

Het verwachtingsmodel
Een verwachtingskaart is de kartografische weergave 

van een verwachtingsmodel, waarin op basis van land-

schappelijke en archeologische gegevens een berede-

neerde uitspraken worden gedaan over de aanwezig-

heidskans kans van archeologische vindplaatsen. Voor 

de analyse is uitgegaan van de locatie van bekende 

vindplaatsen, paleogeografie, geomorfologie en bodem.

Vindplaatsen
Op basis van de nationale archeologische database 

Archis, en door vrijetijdarcheologen in het kader van 

dit project aangemelde vindplaatsen, zijn er circa 300 

vindplaatsen bekend in Limburg, waarbij het zowel om 

losse vondsten als artefactconcentraties gaat. Deze 

vindplaatsen zijn geprojecteerd op allerlei landschap-

pelijke (paleogeografische, geomorfologische en 

bodemkundige) eenheden, met de bedoeling om de 

relatie tussen de vindplaatsen en deze eenheden te 

bepalen. Deze analyse vond via de computer plaats, 

middels een Geografisch Informatie Systeem (GIS). 
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Daarbij dient te worden bedacht dat we voor het 

onderzoek afhankelijk zijn van gedigitaliseerde gegevens 

van genoemde variabelen, en dat het vindplaatsen 

bestand verre van volledig is (niet alle vindplaatsen zijn 

aangemeld en beschikbaar voor analyse). Bovendien is 

het statistisch gezien in dit enorme onderzoeksgebied 

(de hele provincie Limburg) niet goed mogelijk om de 

exacte relatie tussen vindplaatsen en landschappelijke 

eenheden te bepalen. Toch zullen we zien dat er wel 

degelijk trends zijn te bespeuren. 

Paleogeografie
De paleogeografische kaart van de Maas is gebruikt 

om het huidige Maasdal en andere terrasrestanten 

waar geen midden-paleolithische bewoning kan zijn 

geweest, uit het onderzoeksgebied te verwijderen. Dit 

betekent dat terrassen die na 35.000 jaar geleden zijn 

gedateerd, zijn verwijderd. Op die terrassen kan geen 

neanderthalerbewoning voorkomen, maar langs de 

randen ervan, waar deze zich hebben ingesneden in 

oudere terrassen kunnen bewoningsresten dagzomen. 

Mits steil genoeg - zie verder zijn deze terrasranden 

wel meegenomen in de analyse. 

Geomorfologie
Het verwachtingsmodel is primair gericht op het in 

kaart brengen van zones waar begraven middenpaleo-

lithische resten aan het oppervlak kunnen komen. In 

het Zuid-Limburgse heuvelland gaat het om steile 

gebieden, waar sedimenten die middenpaleolithische 

loopvlakken afdekken vanwege hellingerosie zijn 

verdwenen, zodat vondsten (stenen werktuigen) uit 

die periode aan de oppervlakte komen te liggen. Op 

basis van het zeer gedetailleerde Actueel Hoogte-

model Nederland (AHN) zijn hellingen van 15% gede-

finieerd. Er is voor 15% gekozen omdat op de steilere 

hellingen vrijwel alleen hellingbossen voorkomen, 

die niet geschikt zijn voor oppervlaktekarteren. In 

geval van minder steile hellingen, is er te veel ‘ruis’ in 

de vorm van zeer kleine zones. Omdat de computer 

geen onderscheid kan maken in natuurlijke en kunst-

matige hellingen (zoals gebouwen, dijken, afgravingen, 

etc.), zijn aan de hand van visuele inspectie van de 

computer beelden de relevante natuurlijke hellingen 

handmatig gedigitaliseerd. Grote diepe ingravingen 

zoals groeves zijn tevens meegenomen, omdat hier 

oude lagen aangesneden kunnen zijn.

Omdat het reliëf in Midden- en zeker Noord-Limburg 

veel minder uitgesproken is dan in Zuid-Limburg, 

bleek het ‘hellingmodel’ hier niet goed toepasbaar. 

Op basis van analyse van de ligging van midden-

paleolithische vindplaatsen ten opzichte van en 

geomorfologische eenheden, is vastgesteld dat er een 

relatie is tussen deze vindplaatsen en de randen van 

beekdalen in Midden- en Noord-Limburg. Deze relatie 

is echter veel minder sterk dan de relatie tussen steile 

hellingen en vindplaatsen in Zuid-Limburg.

Bodem
Tenslotte, zijn op basis van de bodemkaart zones op de 

kaart gezet waar oude afzettingen, die in principe onder 

het huidige löss of zand liggen, aan de oppervlakte komen. 

Alhoewel bekend is dat middenpaleolithische artefacten 

vaak in ‘grindakkers’ voorkomen, is gebleken dat dergelijke 

zones op de bodemkaart niet goed zijn te traceren.

De verwachtingszones
Als we alles op een rijtje zetten, blijkt dat er in het 

heuvelachtige lössgebied van Zuid-Limburg een 

duidelijke relatie is tussen steile hellingen en het voor-

komen van middenpaleolithische vindplaatsen. Hier 

klopt het verwachtingsmodel goed. Buiten het heuvel-

land komen dergelijke hellingen nauwelijks meer 

voor, en daar is deze relatie daarom niet aanwezig of 

meetbaar. Voor de zone rond Sittard en Geleen lijken 

vindplaatsen met name op flauwere hellingen en de 

rand van beekdalen te liggen. Boven Sittard, ongeveer 

vanaf de Limburgse ‘flessenhals’, is er een relatie 

tussen vindplaatsen en de randen van beekdalen. 

Opvallend daarbij is dat sommige vindplaatsen relatief 

ver (tot wel 500 m) van de beekdalranden af liggen. 

Gradiënten en erosie 
Hoe kunnen we deze relaties tussen vindplaats en 

landschap verklaren? De hellingen (aan de randen van 

plateaus en terrassen) in Zuid-Limburg en de randen 

van beekdalen zijn duidelijke gradiëntzones. Gradiënt-

zones zijn markante overgangen in het landschap, 

vaak van hoog en droog naar laag en nat. Het is het 

bekend dat jager-verzamelaars zoals neanderthalers 

graag verblijven in dergelijke gebieden. Dergelijke 

zones bieden zicht op wild, water om te drinken, 

koken, wassen, etc. was nabij, en in de oevers van 

rivier- en beekdalen kon materiaal zoals vuursteen 

worden verzameld. Onze resultaten bevestigen dus 

het algemene beeld, vooral van het belang van de 

randen van plateaus, maar dit is nu wel voor het eerst 

voor het hele gebied op kaart gezet!
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Figuur 43. Uitsnede van de 

verwachtingskaart voor midden-

paleolithische vindplaatsen van 

neanderthalers. Bron: RAAP. 
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De verwachtingskaart zegt zeker iets over locatiekeuze, 

maar we moeten ons realiseren dat middenpaleolithische 

vindplaatsen in Limburg onder metersdikke pakketten 

löss of zand bedekt kunnen zijn: het huidige landschap 

is niet het middenpaleolithische landschap. Hoe 

kunnen we dan de (oppervlakte) vindplaatsen duiden? 

Voor diegene op de plateauranden zijn er drie verkla-

ringen: (1) randen van plateaus waren preferente 

gradiënt zones; (2) vindplaatsen aan plateauranden zijn 

het resultaat van hellingerosie, dat wil zeggen dat het 

om van elders op het plateau verplaatst materiaal gaat; 

(3) vindplaatsen aan plateauranden zijn het resultaat 

van het weg geërodeerd zijn van een afdekkend pakket. 

Het is waarschijnlijk dat alle drie deze factoren een rol 

hebben gespeeld. Op basis van het schaarse, maar 

verspreide voorkomen van middenpaleolithische stenen 

artefacten in verschillende landschappelijke zones in 

Limburg en daarbuiten (Belvédère, Amstenrade, Veldwezelt, 

Kesselt) wordt er tegenwoordig vanuit gegaan dat er zich 

talloze middenpaleolithische vindplaatsen bevinden in 

Limburg, waarvan vele in nu nog verborgen gradiëntzones. 

De algemene conclusie is dat de vindplaatsen die we nu 

kennen met name het gevolg zijn van erosie, en dat er 

zeker een relatie is tussen vindplaatsen en gradiëntzones. 

Neanderthaler landgebruik
Op basis van onder meer de resultaten van de opgra-

vingen in de Belvédère groeve, hebben sommige 

onderzoekers een model voorgesteld ten aanzien van 

landschapsgebruik door neanderthalers in Zuid-Limburg. 

Daarbij gaat men er van uit dat op plateau- en terras-

randen vuursteen werd verzameld, die in rivier- en beek-

dalen werd ingezet voor het maken, gebruiken en soms 

afdanken van werktuigen. Volgens het model was er dus 

sprake van een technologische cyclus in twee comple-

mentaire landschappelijke zones. Alhoewel dit een 

aantrekkelijk model is, mag worden aangenomen dat de 

werkelijkheid wat minder gestructureerd was; zo zullen er 

ook in rivier- en beekdalen grondstoffen zijn verzameld, 

en zal er op plateau’s ook gewoond en gewerkt zijn.

Veldwerk & bijstelling
Om de verwachtingskaart te toetsen, zijn er binnen 

de verwachtingszones (steile hellingen, beekdalranden, 

oude afzettingen aan oppervlak) acht zones geselec-

teerd waarin nauwelijks of geen vindplaatsen bekend 

zijn. Het doel was om het verwachtingsmodel te 

toetsen door middel van oppervlaktekartering op 

akkers. De zones bevonden zich rondom Wittem, Raar, 

Spaubeek, Bingelrade, de Meinweg bij Herkenbosch, 

Leveroy, Castenray en Milsbeek. 

Met hulp van vrijetijdarcheologen zijn de geselecteerde 

akkers in deze zones vlakdekkend geïnspecteerd op 

het voorkomen van middenpaleolithische werktuigen. 

Ondanks 10 dagen speurwerk op vele hectaren, zijn 

er geen overtuigende artefacten aangetroffen. We 

zijn nog bezig om hier verklaringen voor te vinden. 

Factoren die een rol spelen zijn de zeldzaamheid, en 

daarmee de kleine vindkans, van middenpaleolithische 

oppervlakte vindplaatsen; het door enthousiaste 

zoekers leeg geraapt zijn van akkers (speelt vooral in 

Zuid-Limburg een rol); onnauwkeurigheden in het 

verwachtingsmodel, en gewoon pech. 

Toch zijn er tijdens het veldwerk nieuwe ideeën 

ontstaan over de locatie van middenpaleolithische 

oppervlakte vindplaatsen. Het is de bedoeling om deze 

te verwerken in een aangepast model. Wordt vervolgd!

Figuur 44. Op zoek naar neanderthalers in Limburg: veld-

kartering op een akker bij Bingelrade. Bron: Rob Paulussen.
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CITIZEN SCIENCE
Marc Verhoeven

Citizen science, ook wel burgerwetenschap genoemd, 

is onderzoek dat in zijn geheel of gedeeltelijk door 

burgers of niet-professionele wetenschappers wordt 

uitgevoerd, meestal onder begeleiding van profes-

sionelen. Een bekend voorbeeld is het melden van 

waarnemingen van dieren. De activiteiten van veel vrije-

tijdarcheologen mogen ook als citizen science worden 

aangemerkt, mits het daarbij gaat om het verzamelen, 

ordenen en analyseren van data die wordt gebruikt 

om het verleden te reconstrueren. Immers, alleen het 

oprapen van vondsten voor de eigen collectie draagt 

niet bij aan kennisvermeerdering. Iets is pas wetenschap 

als data kunnen worden onderzocht en gepubliceerd.

Citizen science is tegenwoordig een hip begrip, maar 

in de archeologie is het al heel lang gemeengoed dat 

ook niet professionele archeologen cruciale bijdragen 

aan het wetenschappelijk onderzoek van het verleden 

leveren. Sterker nog, veel belangrijke ontdekkingen 

zijn gedaan door mensen zonder formele archeo-

logische opleiding. Denk bijvoorbeeld aan de reeds 

eerder vermelde leraar Johann Fuhlrott en de arts 

Philippe-Charles Schmerling. Zij waren de eersten 

die menselijke resten van neanderthalers vonden en 

herkenden als iets heel bijzonders, die deze informatie 

ook deelden en er onderzoek naar deden. Denk ook 

aan het beroemde archeologisch onderzoek naar 

resten van neanderthalers in de Belvédère groeve bij 

Maastricht: dit is uitgevoerd onder leiding van een 

voormalige vrijetijdarcheoloog (Wil Roebroeks), met 

medewerking van talrijke vrijwilligers. Meer in het 

algemeen zijn er veel middenpaleolithische vindplaatsen 

in Limburg ontdekt door vrijetijdarcheologen. Zonder 

hun actieve speurwerk zouden er veel en veel minder 

bekend zijn, en zouden we dus veel minder over deze 

belangrijke periode weten. 

Soms is er in de vakwereld zorg over de betrouw-

baarheid van citizen science-projecten. Echter, met 

voldoende aandacht voor voorbereiding, commu-

nicatie en controle kan uitstekend wetenschappelijk 

onderzoek worden uitgevoerd.

Behalve een wetenschappelijke, is er bovendien ook 

een grote maatschappelijke meerwaarde van onderzoek 

door vrijetijdarcheologen. Ze vormen vaak de schakel 

tussen wetenschappers en de bredere maatschappij. 

Juist door hun enthousiasme en bijvoorbeeld de 

goede contacten met de boeren op wiens akkers zij 

stenen zoeken, staan ze midden in de samenleving 

en breken zo vaak een lans voor de archeologie. 

Tenslotte, is er ook een financieel aspect: citizen 

science is misschien niet gratis, maar wel veel goed-

koper dan wanneer hetzelfde werk door betaalde 

krachten zou worden verricht. Sommig onderzoek 

zou zelfs onuitvoerbaar zijn, als de data niet door 

vrijwilligers werden verzameld. 

Expeditie Vuistbijl is een mooi voorbeeld van citizen 

science: het project is expliciet opgezet om met behulp 

van vrijetijdarcheologen meer te weten te komen 

over de vroegste bewoning van Limburg. Zonder hun 

bijdrage had de verwachtingskaart niet gemaakt kunnen 

worden, het veldwerk niet uitgevoerd kunnen worden, 

en deze tentoonstelling niet kunnen bestaan.

Figuur 45. Archeologische samenwerking: overleg bij de mensen thuis. Bron: Rob Paulussen.
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