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Maar liefst 3200 stenen
werktuigen raapte een
oud-leraar de afgelopen
jaren van akkers tussen
Esbeek en Diessen. Ze
zijn in de laatste ijstijd
gemaakt door neanderthalers. Meer dan 40.000
jaar geleden. Hoe kan
het dat dit prehistorische
gereedschap gewoon
aan het oppervlak ligt?
Archeologen gingen op
onderzoek uit. EELCO RENSINK
& JAN-WILLEM DE KORT
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Neanderthaler-gereedschap tussen Esbeek en Diessen

stenen

Bij Esbeek vond amateurarcheoloog Piet van Gisbergen meer dan 3200 stenen werktuigen van de neanderthalers, zoals vuistbijlen, schaven en rugmessen
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lers van Esbeek. Neanderthalers verschilden niet
veel van de moderne mens. Ze waren wat kleiner
en robuuster, met vooruitstekende wenkbrauwen
en een terugwijkend voorhoofd. Ze leefden vanaf
250.000 jaar geleden en stierven ongeveer 40.000
jaar geleden uit. In kleine groepen jaagden ze op
dieren, vilden die met de vuistbijlen, sneden het
vlees met de rugmessen in stukken en schraapten de huiden met de schaven schoon. De huiden
sloegen ze om en ze gebruikten ze als deken, tegen
de barre ijstijdkoude. Ze naaiden er vermoedelijk geen kleren van. Naalden van been zijn nooit
aangetroffen tussen de gebruiksvoorwerpen van
neanderthalers.
In Nederland zijn vele duizenden neanderthalerwerktuigen gevonden. De oudste zijn meer dan
200.000 jaar geleden gemaakt. Die zijn opgegraven
in onder andere de Belvédère-groeve bij Maastricht.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw onderzocht
de Universiteit Leiden daar de overblijfselen van een
tiental kampementen van vroege neanderthalers.
Bij zeefinstallaties en in storthopen in groeves bij

In kleine groepen
jaagden de neanderthalers
op dieren en ze vilden die
met de vuistbijlen

Mammoeten
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iet ver van de Belgische grens ligt een
bijzonder grote en rijke archeologische
vindplaats. Daar, tussen de Brabantse
dorpen Esbeek en Diessen, verzamelde
oud-leraar Piet van Gisbergen meer dan 3200
stenen. Allemaal zijn ze bewerkt door neanderthalers. Sinds dertien jaar loopt hij een paar keer per
week akkers af en raapt hij stenen op. Er zitten veel
vuistbijlen, schaven en zogeheten rugmessen tussen. De meeste zijn voor neanderthaler-begrippen
behoorlijk klein, vaak kleiner dan vijf centimeter.
Het gereedschap is tussen de 60.000 en 40.000 jaar
oud, toen hier de laatste ijstijd heerste. In 2018 en
2019 onderzochten archeologen van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed de vindplaats.
Gezien de grote hoeveelheid vondsten hebben
de neanderthalers het gebied bij Esbeek vermoedelijk regelmatig bezocht, tijdens hun jaarlijkse
trektochten. Waar ze precies vandaan kwamen,
kunnen we niet met zekerheid zeggen. De aan
Limburg en Noord-Brabant grenzende delen van
Duitsland en België komen als herkomstgebied
zeker in aanmerking. Zo is er de beroemde vondst
in 1856 van skeletresten van late neanderthalers
in het Neandertal, niet ver van Düsseldorf. Ook uit
de grot van Spy, bij Namen, en andere grotten in
de Belgische Ardennen zijn fossiele overblijfselen
bekend. Deze locaties liggen op minder dan 150
kilometer van Esbeek. Ze kunnen heel goed deel
uitgemaakt hebben van het leefgebied van dezelfde
groepen neanderthalers die bij Esbeek verbleven.

Neanderthalers verschilden niet veel van de moderne mens

Uit onderzoek naar restanten van planten in de
ondergrond van Nederland blijkt dat de vegetatie in
de laatste ijstijd hoofdzakelijk bestond uit grassen
en mossen zoals we die kennen van de hedendaagse
steppe en toendra. Bomen groeiden hier alleen in
struik- of dwergvorm. In dit zeer open ijstijdlandschap trokken grote grazers rond, zoals wolharige
mammoeten en neushoorns, reuzenherten en wilde
paarden. Dit was de leefwereld van de neandertha-

Rhenen en Veenendaal is gereedschap van minstens
140.000 jaar oud verzameld. De belangrijkste vindplaats in Noord-Nederland is een akker bij Assen.
Onder de vondsten bevinden zich fraai bewerkte
vuistbijlen van noordelijke morenevuursteen. Deze
zijn tussen de 100.000 en 40.000 jaar oud. Dit is de
periode van de late neanderthalers.

Creatiever
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De laatste vijfduizend jaar van het bestaan van de
neanderthalers trokken er ook moderne mensen
door West-Europa. De gebruiksvoorwerpen die
zij fabriceerden, zien er anders uit. Vandaar dat
het zeker is dat de werktuigen van Esbeek door
neanderthalers gemaakt zijn. De moderne mens,
de nieuwkomer, homo sapiens sapiens, was wellicht
creatiever en vond betere manieren om de kou
van de ijstijd te overleven. Helemaal zeker weten
we niet waarom de neanderthaler stilletjes van het
toneel verdween, maar dit zou eraan bij hebben
kunnen dragen. Skeletresten van neanderthalers
zijn uitermate zeldzaam in Nederland, vooral omdat
natuurlijke grotten en overhangende rotsen hier
ontbreken. In landen zoals België, Duitsland en
Frankrijk waren deze beschutte locaties belangrijke
verblijfplaatsen van neanderthalers. Dankzij de
goede conserveringsomstandigheden zijn hun botten er vaak goed bewaard gebleven.
Van de Noordzeebodem voor de kust bij Zeeland

is tot nu toe het enige bekende Nederlandse
neanderthaler-fossiel afkomstig. Het gaat om een
stukje schedelkap van een jonge man, waarvan de
ouderdom tussen de 100.000 en 40.000 jaar wordt
geschat. Esbeek is een belangrijke, nieuwe stip op de
kaart van neanderthaler-vindplaatsen in ons land.
De vindplaats bestaat grotendeels uit akkers en is
met enkele tientallen hectaren uitzonderlijk groot.
Er bestaat een goed overzicht van de vondstrijke en
de vondstarme percelen hier. Ook zijn er akkers in
dit gebied waar geen neanderthaler-werktuigen aan
het oppervlak worden gevonden, bijvoorbeeld in
het dal van het Spruitenstroompje. Daar is de grond
relatief jong en liggen er geen afzettingen uit de
laatste ijstijd aan het oppervlak.

Vuursteen en kwartsiet
Piet van Gisbergen vond op de Esbeekse en
Diessense akkers uitsluitend stenen gereedschap.
Een belangrijk deel ervan is gemaakt van vuursteen
dat afkomstig is uit oude afzettingen van de Rijn
en de Maas. Bijzonder is dat de neanderthalers
hier ook andere steensoorten gebruikten, zoals
kwartsiet, kwarts, ftaniet en zandsteen. Veel van
de bewerkte stenen zijn kleiner dan neanderthalergebruiksvoorwerpen die elders zijn gevonden. Dat
komt omdat de rivieren de stenen in onze contreien
tot kleinere formaten geslepen hebben dan meer
stroomopwaarts. In Duitsland en Frankrijk, maar
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allerlei geologische processen zijn verplaatst. Ook
de ontginningen in de middeleeuwen en daarna,
de grootschalige ruilverkavelingen in de twintigste
eeuw en de voortdurende agrarische bewerking
zoals ploegen hebben ertoe geleid dat ze verspreid
zijn geraakt. Duidelijke concentraties werktuigen
van neanderthalers aan het oppervlak zijn uiterst
zeldzaam in ons land. Wel doen mensen losse
vondsten op akkers, maar deze worden meestal niet
geselecteerd voor archeologisch vervolgonderzoek.
De eventuele andere overblijfselen die zich nog
in deze akkers bevinden, zijn daarmee kwetsbaar
voor verdere verstoring of vernietiging als gevolg
van agrarisch grondgebruik en niet-archeologische
graafwerkzaamheden. Er heeft in de laatste decen-

Wat zijn de archeologen te
weten gekomen over de
ondergrond van Esbeek?

Gelijktijdig met de neanderthalers liepen er hier mammoeten rond

» ook Zuid-Limburg, was het beschikbare uitgangsmateriaal gewoonweg groter dan hier. Eén vuistbijl
die Van Gisbergen vond, heeft een lengte van ruim
tien centimeter en is daarmee voor Esbeek een van
de grootste werktuigen vervaardigd van vuursteen. Gereedschap van kwartsiet heeft doorgaans
grotere afmetingen, zoals een fraaie, tweezijdig
bewerkte vuistbijl, met een lengte van bijna dertien
centimeter.
Gezien de kleine afmetingen hadden de neanderthalers veel van de werktuigen waarschijnlijk
vastgemaakt in een stuk hout of been. In een spleet
geklemd, dichtgebonden met een strook dierenhuid, en misschien wel vastgelijmd met pek. Zo is
er vier jaar geleden op het strand in de buurt van

Den Haag tussen het opgespoten zand afkomstig
uit de Noordzee een werktuigje van de neanderthalers gevonden met de berkenpek er nog aan. In de
laatste ijstijd kon je van Nederland zo naar Engeland
lopen. Ook daar was toen een open steppevlakte.
Geen zee. De pek aan dit scherpe werktuigje is in de
natte bodem van de latere Noordzee mooi bewaard
gebleven. In het droge zand bij Esbeek is de pek
allang vergaan.

Verspreid geraakt
In veruit de meeste gevallen worden de gebruiksvoorwerpen niet op de plek gevonden waar
de neanderthalers ze hebben achtergelaten.
Gedurende vele duizenden jaren kunnen ze door

nia vrijwel geen onderzoek van oppervlaktevindplaatsen uit de oude steentijd plaatsgevonden. Dat
is jammer, want deze vormen in grote delen van
Nederland de enige informatiebron over het leven
van de neanderthalers.
De vindplaats bij Esbeek biedt dan ook een uitgelezen mogelijkheid om een grote en plaatselijk
zeer dichte spreiding van gereedschap van neanderthalers te onderzoeken. Een belangrijke vraag
die daarmee beantwoord zou kunnen worden is
waarom stenen die minimaal 40.000 jaar geleden
bewerkt zijn aan het hedendaagse oppervlak liggen.
Wat is de verklaring hiervoor? En bevinden er zich in
het gebied ook door aarde afgedekte en niet-aangeploegde bodemlagen met neanderthaler-stenen?

Nederland was tijdens de laatste ijstijd hoofdzakelijk met gras en mos begroeid
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Bovendien kun je het terrein benutten als leerschool
voor het verder verbeteren van methoden en technieken van onderzoek naar de oude steentijd.

Monsters
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In mei 2018 maakte de Rijksdienst gretig gebruik
van deze mogelijkheid. De dienst zette in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en
TNO boringen in enkele zandwegen in het gebied
bij Esbeek. Ook is er een proefputje gegraven in een
stuk bos. Uit de opgeboorde aarde en uit de wanden
van het putje namen de archeologen talrijke monsters voor specialistisch onderzoek. Wat zijn ze te
weten gekomen over de ondergrond van Esbeek?
Uit de analyse van de bodemmonsters blijkt dat
deze voor een groot deel bestaat uit smeltwaterafzettingen van ongeveer 55.000 jaar oud. Ondanks
de grote ouderdom ervan liggen deze afzettingen
op sommige plekken aan het huidige oppervlak.
Waar dit niet het geval is, worden ze afgedekt door
leemrijke grond. Dit wijst op vochtige plekken in het
ijstijd-landschap, misschien wel ondiepe meertjes of
plassen, waarin fijne zandkorrels zijn gewaaid.
De ouderdom van de leemrijke laag kan 35.000
tot 40.000 jaar zijn. Maar de dateringen zijn niet
heel betrouwbaar door latere verstoringen van de
laag door planten en dieren. Het was daarom nog
onduidelijk of de leemrijke laag oudere grond met
neanderthaler-werktuigen afdekt of dat deze laag
in hun tijd juist het loopvlak was. In oktober 2019
voerde de Rijksdienst een tweede campagne uit

Archeologen zetten boringen in enkele zandwegen in het gebied bij Esbeek

om hier helderheid over te krijgen. Op een plaats
waar Van Gisbergen zeer veel gereedschap bij elkaar
vond, groeven de archeologen vier kleine proefputten. Ook deze keer namen zij uit de wanden grondmonsters. De uitgegraven aarde is per laag gezeefd,
waarbij de archeologen tientallen stenen voorwerpjes verzamelden. Specialisten van de Universiteit
Gent verrichtten geofysische metingen in een van de
proefputten.

verspreiding en diepteligging van deze en andere
bodemlagen, zonder dat er gravend onderzoek
nodig is. Met deze informatie kun je voorspellen
waar er in het onderzoeksgebied nog niet ontdekte
concentraties bewerkte stenen kunnen liggen. Voor
het toetsen van de geofysische meetresultaten
dienen er dan wel boringen te worden gezet. Of
archeologen bij Esbeek deze voorspellingen kunnen
gaan doen is nu nog niet duidelijk. En de vragen
waarom Van Gisbergen bij Esbeek neanderthalergereedschap van minstens 40.000 jaar oud zo kan
oprapen en of er zich niet-aangeploegde lagen met
neanderthaler-werktuigen bevinden, zijn met dit
onderzoek ook nog niet beantwoord.
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek betreft
een goede communicatie. Met de eigenaren van de
grond, met de bewoners van de naburige dorpen
Esbeek en Diessen, met de gemeente Hilvarenbeek,
met leden van de plaatselijke heemkundevereniging
en met andere geïnteresseerden in de vroegste
bewoningsgeschiedenis van Noord-Brabant.
Jaarlijks houden de archeologen informatiebijeenkomsten waarin zij verslag doen van het onderzoek. Ook vindt er afstemming en overleg met de
grondeigenaren plaats en zijn de bevindingen van
het veldwerk in een nieuwsbrief samengevat. Tot
slot een punt van aandacht. Het onderzoeksgebied
bij Esbeek wordt hoofdzakelijk voor agrarische doeleinden gebruikt. Het betreden van de akkers en het
uitvoeren van onderzoek is gebonden aan strikte
afspraken met de eigenaren en de pachters. Piet van
Gisbergen heeft die netjes gemaakt.

Voorspellen
De vraag daarbij was of je de leemrijke laag uit de
putten en de boringen ook met geofysische meettechnieken kunt herkennen. Als dit het geval is, dan
kun je op een snelle manier inzicht krijgen in de
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Amateurarcheoloog Piet van Gisbergen laat een grote neanderthaler-vuistbijl zien

Eelco Rensink, specialist vroege prehistorie, en Jan-Willem de
Kort, veldarcheoloog, beiden bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, verrichtten samen met anderen dit
onderzoek, e.rensink@cultureelerfgoed.nl & j.de.kort@
cultureelerfgoed.nl.

