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WERKGROEP STEENTIJD

Voordracht door Jaap de Vlieger uit Driebergen

1. Even wat geologie van Midden-Nederland

We kennen veel tijdvakken bij de ontstaansgeschiedenis van de aarde.
Voor onze excursie van belang is het kwartair dat circa 2,5 miljoen jaar
geleden begon. Het kwartair wordt onderverdeeld in het p/e/sfoceen en
het hologeen.
Het p/e/stoceen staat bekend als de tijd van de grote ijstijden die steeds
door warme perioden werden afgewisseld. Het holoceen begon 10.000
jaar geleden en moet misschien als een warme periode tussen twee
ijstijden gezien worden. Het Nederlandse landschap zoals wij dat thans
kennen, is voor het grootste deel tijdens het p/e/sfoceen en het holoceen
ontstaan. Naar geologische maatstaven gerekend leven wij dus in een
betrekkelijk jong landschap.
Wij kennen in het p/e/stoceen verschillende ijstijden. Voor ons van belang
is het saalien, in het laatpleistoceen, circa 200.000 jaar geleden.
Vorafgaand aan dit saalien, tijdens een warmere interglaciale periode,
genaamd holsteinien, werden in Midden-Nederland rivierafzettingen
gevormd door de naar het noordwesten stromende voorlopers van Rijn
en Maas. Deze overwegend zandige en vaak grindrijke afzettingen
konden plaatselijk wel ongeveer 10 meter worden.
Halverwege het saalien (in de koudste periode, circa 100.000 jaar gele-
den) kwam het landijs, gletschers die zich diep door het landschap
ploegden en op hun weg enorme zand- en grindmassa's voor zich uit en
opzij drukten. Dit verklaart de aanwezigheid van glaciale bekkens (bijvoor-
beeld de Gelderse Vallei en Flevoland met plaatselijke diepten van 125
meter) waar de gletschers lagen, en stuwwallen (zoals hier voor jullie) van
circa 60 meter hoog langs de rand van de maximale ijsuitbreiding.
Opvallend is dat in de Utrechtse Heuvelrug vooral afzettingen worden
aangetroffen die in ouderdom niet verder teruggaan dan het waalien
(circa 1 miljoen jaar geleden). De Veluwe is ouder materiaal.
Als typisch glaciale afzetting geldt de keileem (Formatie van Drenthe).
Keileem is een mengsel van kei en leem waarin grind voorkomt en een
enkele grotere steen (grondmorene).
Veel van de als gevolg van de aanwezigheid van het landijs tijdens het
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saalien gevormde afzettingen zijn later door nieuwe afzettingen uit jongere
tijd afgedekt. Maar vóór jullie, zoals je kunt zien, is het nog zichtbaar
gebleven.
Uiteraard had de komst van het landijs ook gevolgen voor de stroomrich-
ting van Rijn en Maas. Konden deze grote stromen voordien min of meer
vrij in noordwestelijke richting wegstromen, nu werden zij gedwongen hun
loop te veranderen en stroomden zij langs het ijsfront naar het westen
weg waardoor uiteindelijk het Nauw van Calais ontstond.
Tijdens deze periode voerden Rijn en Maas grote hoeveelheden grove
grindhoudende zanden aan die ten zuiden van het landijs werden afgezet.
Deze afzetting wordt door geologen tot de Formatie van Kreftenheije
(=plaats in Limburg) gerekend.
Na het terugtrekken van het landijs (zo'n 120.000 jaar geleden) hernam
de Rijn weer zijn oude stroomrichting in noord/noordwestelijke richting.
Pas in de laatste ijstijd (weichselien) kwam in grote lijnen de huidige
bedding tot stand.

2. De Oude Steentijd in Nederland

Ik heb het bewust slechts over het pleistoceen gehad want de Oude
Steentijd valt ongeveer daarmee samen.
Zowel het ijstijdvak als de Oude Steentijd eindigen rond 10.000 jaar
geleden bij het begin van het holoceen.
De mensen van de Oude Steentijd waren jagers en verzamelaars. Land-
bouw en veeteelt zijn uitvindingen van na de laatste ijstijd (Neoliticum).
We weten thans dat de paleolothische mens in het algemeen in kleine
groepen leefde. In de loop van het jaar woonden ze op verschillende
plekken (seizoentrek van het jachtwild of wisselende gunstige plekken
voor visvangst).
In Nederland zijn de tot nu vroegst zekere vondsten gedateerd vanaf het
begin van het saalien (Middenpaleolithicum).
Een lastig probleem in dit verband vormen de zogenaamde "pseudo-
artefacten". Dit zijn stenen die door allerlei natuurlijke oorzaken (bijvoor-
beeld bodembeweging tijdens het ijstijdvak) lijken op door mensen
gemaakte artefacten maar het niet zijn. Pseudo-artefacten zijn lang niet
altijd gemakkelijk te identificeren en een kritische houding ten opzichte
van deze problematiek is zeer op zijn plaats. Het onderzoek van het
Paleolithicum is kwetsbaar in dit opzicht. Tijdens deze excursie beperken
wij ons tot de oudste traditie van het Middenpaleolithicum en wel het Jong
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Acheulien, waarvoor met name verschillende typen vuistbijlen karakteris-
tiek zijn, naast allerlei werktuigen gemaakt van afslagen.
De afslagen werden deels verkregen door middel van Levallois - techniek,
men zou deze methode kunnen beschrijven als een manier om van een
gegeven brok vuursteen de grootst mogelijke regelmatige afslag te
verkrijgen. De Levallois - techniek is kenmerkend voor het Middenpaleoli-
thicum. Ook werktuigen gemaakt van bot, hout en gewei komen in deze
periode voor.

3. Zanderij Vogelenzang en De Ridder

Deze afgraving ligt voor jullie.
Deel van de stuwwal zoals zojuist besproken.
Van vondsten uit de ingraving aan de oppervlakte is weinig bekend. Er
was toen niemand die daar op heeft gelet. Pas toen men dieper ging,
eerst met graafmachines en daarna met een zuiger (circa 25 jaar gele-
den), kwamen mensen als De Kleuver, Franssen en Wouters in de
publiciteit. Met vondstenvan onder andere de heer Lieuwen, de heer Van
Baaren en van henzelf. Een kleine greep hieruit: skeletdelen van bosoli-
fanten, veel fossiel ander materiaal, vuistbijlen van het Middenaucheulien,
Levallois - afslagen etc.(Westerheem, jrg 27, pag.13).
In deze jaren begon ook de zandaanvoer uit de groeve Kwintelooyen (aan
de noord/oostzijde van deze stuwwal) op gang te komen en het materiaal
uit beide voorkomens (meertje en Kwintelooyen) kwam via de schudzeven
vandeze beide fabrieken op grindhopen terecht, alwaar de vondsten
werden gedaan (niet in situ). Wat er op de grindhopen terecht kwam
vanuit de groeve Kwintelooyen vertel ik U vanmiddag.
Dat Paleolithicum en Mesolithicum heel dicht naast elkaar kunnen liggen,
bewees Joost thoe Schwarzenberg, welke daar op de top van de stuwwal
veel mesolitisch materiaal heeft verzameld (Westerheem, jrg 29, pag 214).

4. Groeve Kwintelooyen

Daar zijn we dan in Kwintelooyen.
Rond 1978 enige tijd de speeltuin van geologen, paleontologen en
archeologen. Tijdens de graverij was hier toen goed te zien hoe een
pakket sedimenten van ongeveer 25 meter dikte, uit de omgeving van de
Gelderse Vallei, hier in bevroren toestand was opgedrukt. Door de kracht

102



van het oprukkende landijs werden de lagen in stukken gebroken en in
de vorm van schubben over elkaar geschoven. Straks hopen wij hier nog
iets van te zien.
Het was letterlijk een hele puzzel om uit deze lappendeken van brokken
sediment de oorspronkelijke opbouw van de vroegere lagen te reconstru-
eren. De onderzoekers van de Rijks Geologische Dienst vonden in totaal
10 verschillende lagen. Voornamelijk rivierafzettingen van Rijn en Maas.
Eén van deze lagen - met de vondstvoerende laag - (genoemd eenheid 5)
bestaat uit grof zand met veel grind en keien. Alleen deze laag bevatte
middenpaleolithische werktuigen en ook de botten, die ongeveer even
oud zullen zijn als de werktuigen. Aan botmateriaal werd ondermeer
gevonden: resten van 3 verschillende soorten neushoorns, 2 soorten
olifanten, reuzenhert, etc. Opvallend was de vondst van een stuk hoek-
tand van een nijlpaars (De Kleuver).
Op 3 plaatsen hier werden door de Groningse Universiteit opgravingen
verricht in samenwerking met amateur-archeologen. Hierbij werden enkele
tientallen zekere artefacten verzameld uit de grindlaag van eenheid 5. Dit
door middel van zeven. Dichtheid 1 vondst per 1 a 1,5 m3 grind.
De vondsten bevatten verschillende typen werktuigen. Er komen weinig
vuistbijlen voor. Niet zeldzaam zijn schaven. Verder ondermeer spitsen,
choppers (schijfvormige werktuigen) en afslagen, gemaakt met de Leval-
lois - techniek. Opvalland daarbij de grote hoeveelheid Levallois - klingen.

Onnodig te zeggen dat waarschijnlijk het meeste materiaal via de schud-
zeven van de kalkzandsteenfabrieken verloren is gegaan of in handen is
gekomen van verzamelaars.

Hiermee ben ik aan het einde van mijn verhaal in de hoop dat het voor
jullie leerzaam is geweest.
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