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Over
en vu

jagers op groot wild
uursteenbewerkers

Ruim 400 stenen
objecten van Nean-
derthaler-makelij
heeft de nog altijd
geheime plek in-
middels opgele-
verd. Daarmee is
een akker in de
buurt van Assen,
waar in 2007 de
eerste artefacten
werden opgeraapt,
uitgegroeid tot een
vindplaats van in-
ternationaal be-
lang.

V
Job van Schaik

Vermoedelijk passeerde zo’n
50.000 jaar geleden een
groep Neanderthalers re-
gelmatig deze akker in de

buurt van Assen. Het is een onopval-
lend stuk grond aan de rand van een
beekdal, zoals er zoveel zijn in Dren-
the. Destijds zag het landschap er
heel anders uit dan nu: Drenthe was
een soort toendra, met veel grotere
hoogteverschillen. En er liepen wol-
harige neushoorns, rendieren en
mammoeten rond. Waar tegenwoor-
dig licht glooiende akkers liggen,
omzoomd door houtwallen, bevon-
den zich toen ruige dalen waar deze
dieren naar voedsel zochten. En er
leefden dus Neanderthalers, leden
van een mensensoort die ongeveer
30.000 jaar geleden is uitgestorven.

,,Neanderthalers kwamen hier
langs voor de jacht en de slacht’’, ver-
telt Marcel Niekus. ,,Ze namen een
aantal vuistbijlen en zogenaamde
‘rugmessen’ die ze elders hadden ge-
maakt mee naar deze plek. Die objec-
ten zijn ter plekke gebruikt en ver-
volgens gerecycled of afgedankt en
achtergelaten. Die hebben wij nu ge-
vonden. Dat ze hier gebruikt zijn,
blijkt bijvoorbeeld uit vuistbijlen
waarvan de top is afgebroken. Er is
ook een los topje gevonden en een
gebroken rugmes.’’

De vuistbijlen werden ter plekke
aangescherpt. ,,Dat weten we omdat
een paar kleine afslagjes die we heb-
ben gevonden, gepast konden wor-
den op vuistbijlen’’, zegt Niekus.
,,Daarnaast bewerkte men hier helle-
flint en vuursteen dat op de akker in
knollen voorkomt. Er liggen ook nu
nog platen helleflint van meerdere
kilo’s in de bodem. Omdat we vuist-
bijlafslagen hebben gevonden die
niet aan een van de gevonden vuist-
bijlen gepast konden worden, den-
ken we dat men eveneens ter plekke
vuistbijlen heeft gemaakt, onder
meer van helleflint. Maar die hebben
we nog niet gevonden.’’

Het is heel goed mogelijk dat
die stenen werktuigen mee-
genomen zijn naar een an-

dere plek, zegt de freelance-arche-
oloog uit Groningen. En naast jacht-
en slachtwerkzaamheden gebeurde
er wellicht nog meer, vertelt Niekus.
,,Misschien is er ook aan houtbewer-
king gedaan en werden op deze plek
bijvoorbeeld speren gefabriceerd.’’
Omdat op enkele artefacten moge-
lijk gebruikssporen zijn achtergeble-
ven, zal nader onderzoek van de ste-
nen werktuigen meer informatie
kunnen opleveren over de precieze
aard van het kampement.

Op basis van de typologische ken-
merken van het Neanderthaler-ge-
reedschap schatten Niekus en ande-
re onderzoekers van de vindplaats
de ouderdom vooralsnog op 50.000
jaar. Opmerkelijk is dat driekwart
van alle vondsten (waaronder bijna
alle vuistbijlen) is gevonden in een
gebied van minder dan 50 bij 50 me-
ter. Het vertrouwelijk rapport over
de vondsten richt zich vooral op de
opgraving die daar in 2011 is verricht,

‘Neanderthalers
kwamen hier
langs voor de
jacht en de slacht’

maar de zoektochten op de akker
gaan nog steeds door.

Zo werden onlangs in een tweede
concentratie op de betreffende ak-
ker, bijna 500 meter verderop, op
één dag nog eens 14 Neanderthaler-
objecten opgeraapt. Niekus: ,,Omdat
daar alleen kernen en afslagen zijn
gevonden, lijkt het erop dat zich op
die plek een atelier bevond waar de
eerste bewerking van de vuursteen
plaatsvond, die ter plekke werd ver-
zameld. Een soort vuursteenwork-
shop dus.’’ In totaal zijn er op deze
tweede plek al 30 artefacten gevon-
den. Bijzonder is ook dat de kwaliteit
grote verschillen vertoont. ,,Dat
wijst op de aanwezigheid van leer-
ling-vuursteenbewerkers, wellicht
Neanderthaler-kinderen’’, zegt Nie-
kus.

Volgens de Groningse arche-
oloog is het belang van de
Drentse vindplaats moeilijk

te overschatten. ,,Het is een van de
grootste vindplaatsen langs de noor-
delijke rand van het leefgebied van
de Neanderthalers’’, zegt Niekus.
,,Internationaal telt deze plek mee,
vooral ook omdat er zoveel vuistbij-
len zijn gevonden in zo’n klein ge-
bied.’’ Opmerkelijk is verder de aan-
wezigheid van afslagen van helle-
flint en kwartsiet, die naast vuur-
steen de belangrijkste grondstoffen
voor de vuistbijlen, schaven en klin-
gen van Neanderthalers vormden.
,,Er is maar één andere vindplaats
bekend in Noordwest-Europa waar

Bezichtiging
De vondsten zijn vanaf begin maart
op afspraak te bezichtigen in het
Noordelijk Archeologisch Depot in
Nuis. Adres: Nieuweweg 76, 9364 PE
Nuis. Telefoon 0594-644000. Er zijn
ook plannen voor een kleine exposi-
tie rond de vondsten in het Rijksmu-
seum van Oudheden in Leiden.
Het Drents Museum, dat het onder-
zoek mede heeft opgezet, heeft nog
geen concrete plannen voor een
expositie. ,,Maar als het aan mij ligt,
gaan we er later zeker wat mee
doen’’, zegt hoofdconservator Jaap
Beuker. ,,Het is echt een unieke
vindplaats.’’

helleflint-afslagen uit de Neander-
thalertijd zijn gevonden.’’

Niekus verrichtte de opgraving op
de akker bij Assen in nauwe samen-
werking met een groep vrijwilligers
(studenten, amateur-archeologen
en collegae), onder verantwoorde-
lijkheid van archeologisch onder-
zoeks- en adviesbureau De Steek-
proef uit Zuidhorn. Hij zou het liefst
de twee concentraties op de akker
volledig willen opgraven. Niekus:
,,Maar daar is geld voor nodig en dat
is er nu nog niet.’’

De vindplaats is door geologi-
sche processen en latere
landbouw behoorlijk aange-

tast. ,,Ik denk dat het het beste is om
het resterende deel ook te bergen,
zodat we een nagenoeg compleet
complex hebben’’, zegt Niekus. ,,Ste-
nen gaan kapot door landbouw-
werkzaamheden, dus met opgraven
behoud je deze plek het best. Daar-
naast levert nader onderzoek ook ge-
gevens op die we juist weer kunnen
gebruiken om andere vindplaatsen
in Noord-Nederland en Noordwest-
Europa op waarde te kunnen schat-
ten.’’

Het Groninger Instituut voor Ar-
cheologie van de Rijksuniversiteit
Groningen heeft weliswaar meege-
werkt aan de opgraving, maar richt
zich in zijn onderzoek vooral op late-
re perioden van de Steentijd. Daar-
om heeft Niekus samen met een
paar collega’s Stichting STONE
(STeentijd Onderzoek NEderland)
opgericht. ,,Die wordt gesteund door
internationale toponderzoekers, on-
der wie professor Wil Roebroeks uit
Leiden. We hopen daarmee subsi-
dies te verwerven voor nieuw onder-
zoek.’’ Onder meer de NAM heeft in-
middels al een subsidie toegekend.

Ook willen Niekus en zijn mede-
onderzoekers graag een weten-
schappelijk en een populair-weten-
schappelijk boek over de vindplaats
maken en onderzoek doen op ande-
re locaties in Drenthe. ,,In geval van
een eventuele vervolgopgraving
kunnen we een beroep doen op de
Faculteit Archeologie van de Univer-
siteit Leiden’’, zegt Niekus. Ook
wordt er al jaren nauw samenge-
werkt met de geologische afdeling
van de Vrije Universiteit in Amster-
dam en TNO. Niekus: ,,De VU heeft
bij de opgraving van 2011 geologisch
onderzoek voor ons gedaan.’’

¬ Een vuistbijl waarvan de top is afgebroken, zeer waarschijnlijk¬ Een vuistbijl waarvan de top is afgebroken, zeer waarschijnlijk
door slachtwerkzaamheden (wrikken in botgewrichten). Dit is een
van de bijlen waarop een klein afslagje past (zie linkerrand van de
bijl, afslagje is met witte omlijning aangegeven). Het afslaan van dit
stukje steen diende vermoedelijk om de werkrand aan te scherpen.

¬ Marcel Niekus met enkele van de Neanderthaler-vuistbijlen die afkomstig zijn van de akker bij Assen. Foto Jilmer Postma

¬¬ Amateur-archeoloog Henk Paas
in een van de opgravingsputjes
waar vondsten in het keizand zijn
aangetroffen, in een min of meer
ongestoorde context (voor het
eerst in Nederland). Ook het rug-
mes van helleflint (links of de
andere foto) komt uit deze
put. Foto’s F. de Vries/ToonBeeld

¬ Net als de meeste vuistbijlen zijn ook deze twee rugmessen
waarschijnlijk elders gemaakt en naar de vindplaats gebracht
om ze daar te gebruiken. Het linker exemplaar is gemaakt van
helleflint, het rechter van vuursteen, en bestaat uit twee pas-
sende fragmenten die een meter of 10 uit elkaar zijn gevon-
den.


