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Het artikel over vuursteen van Hans Smulders in het afgelopen meinummer van 
Oud Rhenen herinnerde mij aan een bezoek dat mevr. Lot Delfin-van Mourik 
Broekman en ondergetekende zo’n tien jaar geleden in de winter brachten aan 
het Egelmeer dat zich achter Prattenburg bevindt. Aanleiding was een tip van 
Joop Mom, die ons erop attendeerde dat men bezig was met het afplaggen van de 
oevers van dit Egelmeer en dat men daarbij tot op het kale zand gegaan was dat 
bezaaid lag met vuurstenen.
Zoals Smulders aangaf waren er in 1979 vlak in de buurt op Kwintelooyen vuur-
stenen werktuigen van hoge ouderdom gevonden en mogelijk was er een verband. 
Tevens was het Egelmeer een van de plaatsen waar gestopt werd tijdens de 
Cuneraprocessie in de Middeleeuwen en misschien konden er ook archeologische 

vondsten gedaan worden. 
Er stond dat jaar behoorlijk wat water in het Egelmeer, dat dicht gevroren was en 
men kon op het ijs lopen. Hierdoor konden we ook de ‘eilandjes’ midden in het 
meer bekijken. Tegenwoordig is de waterstand lager dan toen het geval was; men 
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Het Egelmeer begin jaren negentig van de vorige eeuw (foto A.J. de Jong)



kan die nu zelfs aflezen op een speciale meter, die bij de oever is aangebracht. 
Alleen in het midden van het meer staat nog wat water, er vlak omheen bevindt 
zich drassige bodem. 
Volgens Smulders was vuursteen in de Steentijd een gezocht artikel omdat het zich 
goed liet bewerken tot werktuigen als vuistbijlen, messen,  pijl- en speerpunten en 
krabbers voor het bewerken van huiden. Er zou een levendige handel in hebben 
bestaan. 
Hij beschrijft hoe vuursteen in Limbug moest worden gedolven door speciale 
gangen te graven in de mergel. Men deed er kennelijk behoorlijk wat moeite voor 
om het vuursteen te bemachtigen.

Enkele maanden geleden werd door mij een korte vakantie doorgebracht in de 
Dordogne, een gebied dat vooral bekend staat om de fraaie prehistorische tekenin-
gen die in grotten, zoals die van Lascaux, zijn te vinden. Deze zijn zo’n 30.000 
jaar geleden gemaakt door ‘kunstenaars’ uit de zogenaamde Cro-Magnon periode. 
De Franse televisie heeft over deze Cro-Magnon mens een documentaire in voor-
bereiding die volgend jaar vanaf september over de hele wereld zal worden uitge-
zonden.
Ook van deze Cro-Magnon mens zijn vuurstenen werktuigen in grotten aangetrof-
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Het Egelmeer anno 2003. De oevers zijn weer volledig begroeid. Op de voorgrond de waterstandmeter 
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De oevers van het Egelmeer tot op het kale zand afgeplagd, bezaaid met vuurstenen (foto A.J. de Jong)



fen. Deze zal echter minder moeite hebben gehad om vuursteen te vinden, want 
de akkers in het Dordogne gebied, bijvoorbeeld bij Montignac, liggen bezaaid met 
afgeronde ‘vuursteen knollen’ die er op afstand uitzien als ‘witte beenderen’.
We hoopten natuurlijk bij het Egelmeer sporen van bewerking van de aanwezige 
vuursteen, of bijvoorbeeld een werkplaats, aan te treffen. Er werden echter geen 
afslagen of bewerkte stenen gevonden.

Inmiddels zijn de oevers van het Egelmeer alweer begroeid met hei, struiken en 
boompjes en is van de vuurstenen niets meer te zien. Daarom leek het goed enkele 
foto’s hier te publiceren die we toen gemaakt hebben, temeer omdat er toevallig 
die winter behoorlijk wat water stond in het Egelmeer, dat er meer dan gewoonlijk 
het geval is uitzag als een ‘echt meer’.
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Een akker in de buurt van Montignac (Dordogne) bezaaid met vuursteen”knollen” (foto A.J. de Jong)




