
W
E

T
E

N
S

C
H

A
P

[60]  C R A N I U M  3 6 - 2  WINTER 2019

DE BIOGRAFIE VAN DE 
MESOLITHISCHE KLEINE BENEN 
SPITSEN MET WEERHAKEN UIT DE 
NOORDZEE
MEREL SPITHOVEN, WITTE DE WITHLAAN 34, 2253 XS, VOORSCHOTEN; 
MEREL.SPITHOVEN@GMAIL.COM

Samenvatting
In dit artikel zullen de nieuwste onderzoeksbevindingen over de mesolithische kleine benen 
spitsen uit de Noordzee worden besproken. Er zijn 28 van deze spitsen onderzocht door 
middel van analyse van gebruiks- en productiesporen (microwear analysis) in combinatie met 
experimentele archeologie (Spithoven, 2018). De onderzoeksvraag luidde: ‘Wat was de functie 
van de mesolithische kleine (<88,5 mm) benen spitsen met weerhaken van de Noordzee 
en wat draagt dit bij aan ons begrip van levensonderhoudstrategieën van de bewoners van 
het Noordzeebekken?’ De functie van de spitsen kon worden afgeleid door middel van 
gebruikssporenanalyse. Al deze spitsen zijn zeer intensief gebruikte (curated) wapenpunten 
(Spithoven, 2018, p. 89). Het onderzoeksgebied is slechts een klein deel van mesolithisch 
Doggerland, namelijk de zandwingebieden die gebruikt worden voor de versterking van 
de Zuid-Hollandse kust, waar al bijna 800 kleine spitsen met weerhaken zijn gevonden. De 
‘curation’ van deze spitsen, de functie als wapenpunten en de oververtegenwoordiging in 
het archeologisch bodembestand suggereren dat deze wapens relatief vaak werden gebruikt 
(Spithoven, 2018, p. 94). Hieruit kan worden afgeleid dat jagen een van de belangrijkste 
levensonderhoudstrategieën was.

Summary
In this article the latest research results about the Mesolithic small barbed bone points 
originating from the North Sea will be discussed. An assemblage of 28 of these points were 
studied using microwear analysis in combination with experimental archaeology (Spithoven, 
2018). The research question was: ‘What was the function of the Mesolithic small (<88,5mm) 
barbed bone points from the North Sea and what does this contribute to our understanding 
of subsistence strategies of the inhabitants of the North Sea Basin?’ The function of the small 
barbed bone points from Mesolithic Doggerland could be inferred from use wear analysis. 
The points are all (heavily) curated weapon tips (Spithoven, 2018, p. 89). The research area 
is only a small part of Mesolithic Doggerland, namely the sand extraction areas that are 
used to reinforce the coast of Zuid-Holland, which already yielded about 800 of these small 
barbed bone/antler points. The curation of these points, the function as weapon tips and the 
overrepresentation within the archaeological record of Mesolithic Doggerland suggest that 
these weapons were used very frequently (Spithoven, 2018, p. 94). Therefore, it can be inferred 
that hunting was one of the most important subsistence strategies.
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Rond 11.000 jaar geleden woonden er kleine 
groepen mensen op Doggerland, een verzonken 
land dat op de bodem van de Noordzee, voor 
de hedendaagse Nederlandse kust ligt. Om aan 

voedsel te komen, werd er onder andere gejaagd. Ze jaagden 
voornamelijk op edelherten, elanden, everzwijnen, paarden, 
oerossen en verschillende soorten vis en vogels (Lauwerier 
et al., 2005, p. 46; Mol et al., 2008, p. 165; Kitagawa et al., 
2018, p. 204). Zij gebruikten hiervoor onder andere pijl en 
boog, speren en harpoenen. De punten van deze wapens zijn 
de zogenaamde ‘spitsen’. 

De spitsen van been en gewei uit de Noordzee zijn al 
eerder ter sprake gekomen in dit tijdschrift (Amkreutz et al., 
2017, p. 42-43). Ondertussen is er meer onderzoek uitge-
voerd. In december 2018 werd mijn masterscriptie over de 
gebruikssporen die zichtbaar zijn op de kleine benen spitsen 
openbaar beschikbaar (Spithoven, 2018). Elke spits heeft zijn 
eigen ‘levensverhaal’. Dit leven kan worden gereconstrueerd 
en opgedeeld in verschillende fasen; de combinatie van deze 
fasen vormt de biografie van de spits (Kopytoff, 1986, p. 66). 
Dit artikel schetst een beeld van de biografie van deze kleine 
spitsen. Daarnaast functioneert dit artikel als een handleiding 
om de verschillende ‘levensfasen’ van spitsen te herkennen.

MESOLITHISCH DOGGERLAND
Op de stranden van Zuid-Holland worden regelmatig 

spitsen gevonden door enthousiaste verzamelaars. Op het 
moment van schrijven is de schatting dat er ongeveer 1000 
spitsen zijn gevonden waarvan er bijna 900 zijn gedocumen-
teerd. Dit grote aantal spitsen is gevonden op de stranden van 
Rockanje, Maasvlakte 1, Maasvlakte 2, Hoek van Holland, 
de Zandmotor en een aantal plaatsen verder landinwaarts 
waar zeezand is gebruikt voor de bouw. Het zeezand van 
deze vindplaatsen komt uit verschillende zandwingebieden 
in de Noordzee, voor de kust van Zuid-Holland (Spithoven, 
2016, p. 18-25; Amkreutz & Spithoven, 2019). 14C-daterin-
gen duiden op een mesolithische ouderdom (Verhart 1988, 
p. 178; Hedges et al., 1990, p. 104-105; pers. comm. Van der 
Plicht, 2016):

• Kleine ongetande spits 6160 ± 135 BP; 5096 ± 165 
cal. BC (CalPal) (Ua-643)

• Grote getande spits 9945 ± 115 BP; 9539 ± 195 cal. 
BC (CalPal) (Ua-642)

• Grote spits met weerhaken aan twee kanten 9690 ± 
125 BP; 9061 ± 184 cal. BC (CalPal) (Ua-644)

• Grote getande spits, Maasvlakte 2, 8860 ± 55 BP; 
8023 ± 184 cal. BC (CalPal) (GrA 59743)

• Unknown, Europoort, M-64, bone 8060 ± 250 BP (?) 
(OxA-1944)

• Unknown, Europoort, M-167, bone 8180 ± 100 BP 
(?) (OxA-1945)

Drie van de zes (bekende) dateringen zijn uitgevoerd op 
grote spitsen (>88,5 mm; Spithoven, 2016, p. 43). Twee 
gedateerde spitsen zijn niet verder gedefinieerd dan ‘spits 
Europoort’. De datering die is uitgevoerd op de kleine spits 
(<88,5 mm; Spithoven, 2016, p. 43) wordt geïnterpreteerd 
als een gecontamineerd monster (Verhart, 1988, p. 178).

Het mesolithicum in Doggerland is een interessante periode 
waarin het landschap sterk aan het veranderen was (Coles, 
2000). Aan het einde van de laatste ijstijd (rond 10.000 cal. 
BC) begon de zeespiegel snel te stijgen. Dit gebeurde echter 
niet geleidelijk. Er waren perioden met veel overstromingen 
en perioden waarin de zee relatief rustig was (Leary, 2009, 
p. 228). Het stijgen van de zeespiegel zorgde ervoor dat er 
eilanden ontstonden, doordat hogere gebieden langer boven 
water bleven liggen. Uiteindelijk werden ook deze opgeslokt 
door het water. Het laatste eiland van Doggerland was ‘Dog-
ger Hills’, het hoogste punt van de ‘Dogger Bank’. Dit eiland 
overstroomde rond 6.050 BC (Van Heteren et al., 2014, p. 
38). Mensen woonden over het algemeen graag dichtbij een 
rivier of de kustlijn. Hier loerden echter vele gevaren zoals 
overstromingen van de rivier, stormvloeden en een conti-
nu stijgende zeespiegel wat leidde tot verlies van land en 
daarmee grondstoffen (Leary, 2009, p. 230; Van Heteren et 
al., 2014, p. 39). Dit laatste kon vervolgens ook nog leiden 
tot meer concurrentie met andere groepen in de omgeving 
(Waddington, 2007; Gaffney et al., 2009; Momber, 2011). 
Naast de continue stijging van de zeespiegel namen ook de 
temperatuur en de vochtigheidsgraad toe. Het landschap 
van Doggerland veranderde van een steppe-toendra in een 
boreaal landschap, wat ook de flora en fauna beïnvloedde. Er 
ontstonden meer bosrijke gebieden, voornamelijk bestaande 
uit dennen, hazelaars en berken. Uit onderzoek naar de δ15N 
waardes in 14C-gedateerde menselijke resten uit de Noordzee 
blijkt dat de bewoners van mesolithisch Doggerland zich 
hebben aangepast aan deze nieuwe omstandigheden. Het lijkt 
erop dat ze vanaf het laat-paleolithicum steeds meer aquati-
sche (voornamelijk zoetwater) voedselbronnen zijn gaan toe-
voegen aan hun dieet (Van der Plicht et al., 2016, p. 116-117).

DE PRODUCTIE
De mesolithische spitsen zijn over het algemeen gemaakt 

van bot (Spithoven, 2016, p. 48). Een kleiner deel van de 
spitsen is gemaakt van gewei en in enkele gevallen van vuur-
steen. De vuurstenen spitsen worden gezien als een aparte 
groep artefacten, omdat de productie en het ontwikkelen van 
gebruikssporen significant anders is. Bot en gewei kon ver-
kregen worden door te jagen of door afgeworpen geweien te 
verzamelen (Fig. 1). Het specifieke bot of gewei waarvan de 
spitsen zijn gemaakt, heeft invloed op verschillende eigen-
schappen van het uiteindelijke artefact. Zo is een bot van een 
rund veel groter en dikker dan dat van een hert en is een bot 
van een volwassen dier steviger dan dat van een jong dier. 
De biografie van een spits begint dus als het nog onderdeel is 
van een dier. Voor de productie van de benen spitsen werden 
voornamelijk lange botten gebruikt (vooral metapodia), maar 
spitsen gemaakt van andere botten zoals ribben zijn ook 
teruggevonden. Lange botten zorgen voor voldoende ruimte 
voor de productie van spitsen. Daarnaast zorgt de plaats van 
lange botten in het skelet van het dier ervoor dat het bot goed 
tegen verticale impact kan, een kenmerk dat erg nuttig is 
voor het gebruik als projectielpunt.

De voorkeur voor het gebruik van metapodia kan ver-
klaard worden door de volgende kenmerken ervan: het is een 
lang bot, het bot is hol van binnen, het heeft een natuurlijke 
breuklijn door het midden en het kan verticale impact incas-
seren. Pijpbeenderen zijn hol van binnen, wat ervoor zorgt 
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Figuur 1. Een schematische weergave van de algemene biografie van de kleine benen spitsen met weerhaken uit 
mesolithisch Doggerland (Spithoven, 2018, p. 82).

A schematic representation of the general biography of the small barbed bone points from Mesolithic Doggerland.
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dat het vormen van de spits minder lang duurt. De natuur-
lijke breuklijn in metapodia zorgt ervoor dat de ‘groove and 
splinter’-techniek gemakkelijk kan worden toegepast. Hierbij 
wordt er een groef gemaakt in het bot, om het vervolgens te 
kunnen splijten (Bergsvik & David 2015, p. 209-213). 

Het productieproces van de Noordzee-spitsen is onder-
zocht door Tsiopelas (2010). Door middel van de analyse van 
productiesporen, vergelijkingsonderzoek en experimenten 
kon hij achterhalen hoe de spitsen zijn gemaakt. Het bot 
werd eerst in stukken verdeeld, meestal door gebruik te ma-
ken van de bovengenoemde ‘groove and splinter’-techniek. 
Daarna werden de epifysen van het bot gesneden. Vervolgens 
werd het stuk bot in vorm geschuurd op een zandsteen met 
zand erop. Voor een betere binding werd de basis nog extra 
bewerkt door bijvoorbeeld de weerhaakzijde af te vlakken, 
het uiteinde van de spits dunner te maken, of een weerhaakje 
toe te voegen om de binding omheen te wikkelen. Ten slotte 
werden er meestal meerdere weerhaken aan de punt van de 
spits gemaakt met een vuurstenen kling (Tsiopelas, 2010, 
p. 17, 24, 47). De uiteindelijke vorm van de spits kan veel 
variatie vertonen, waarbij het grootste verschil zichtbaar is 
in de vorm van de insneden van de weerhaken (Fig. 2) en 
de grootte van de gehele spits (Verhart, 1986; Verhart, 1988; 
Spithoven, 2016).

Om de spits tot wapen te maken werd deze vastgebonden 
aan een (houten) schacht. Deze bindingen zijn tot nu toe 
slechts op één spits goed genoeg bewaard gebleven om ze te 
kunnen onderzoeken. Het betreft een spits van Henk Hout-
graaf, gevonden op Maasvlakte 2 (Fig. 3). De bindingen lij-
ken het meest op plantaardige vezels, maar helaas was er niet 
genoeg bewaard om dit met zekerheid te kunnen vaststellen. 
Op dit exemplaar is wel duidelijk te zien dat de vezels in een 
zwart residu gedrukt zijn voor een stevigere bevestiging (Fig. 
4). Na vergelijking met andere ‘lijmen’ uit de steentijd lijkt 
het erop dat het teer betreft (Langejans & Lombard, 2015; 
pers. comm. Kozowyk, 2018). Op twee andere mesolithische 
sites, Starr Carr in Engeland (Clark, 1954) en Pulli in Estland 
(Vahur et al., 2011), zijn soortgelijke residuen gevonden; 
daar werden de residuen geïdentificeerd als berkenteer. 
Deze teer is op het moment nog maar op drie andere spitsen 
uit Nederland macroscopisch teruggevonden, waarvan er 
twee afkomstig zijn van het strand van Rockanje en één uit 
zeezand dat opgespoten was in Pijnacker (collectie Peter 
Soeters).

HET GEBRUIK
De schachten waarop de spitsen werden bevestigd, waren 

voor de kleine spitsen (<88,5 mm; Spithoven, 2016, p. 43) 
waarschijnlijk pijlschachten en voor de grote spitsen (>88,5 
mm; Spithoven, 2016, p. 43) waarschijnlijk speren (Ver-
hart, 1986). Het is echter ook mogelijk dat de spitsen zijn 
gebruikt als de punt van een atlatl (werpspeer) of harpoen. 
Het formaat van de kleine spitsen zorgt ervoor dat ze beter 
op pijlschachten passen dan grote spitsen; bovendien zijn 
ze een stuk lichter (Spithoven, 2018, p. 94). Aangezien de 
meeste spitsen uit de Noordzee vallen in de categorie ‘kleine 
spitsen’, lijkt het erop dat de pijl en boog het meest gebruikte 
jachtwerktuig was in mesolithisch Doggerland (Spithoven, 
2018, p. 94). Dat hiervoor is gekozen, hangt samen met vele 

verschillende overwegingen waaronder de beschikbare die-
ren om op te jagen en het landschap (Knecht, 1997, p. 266). 

Daarnaast speelt ook het ontwerp van de spits een belang-
rijke rol in de effectiviteit van het wapen. De vorm van de 
spits beïnvloedt onder andere de nauwkeurigheid, penetratie, 
stevigheid van de binding aan de schacht, duurzaamheid, 
wondgrootte, projectieafstand, projectiesnelheid en hoe lang 
de spits gebruikt kan worden. Zo zal een bredere spits een 
grotere wond achterlaten, maar minder scherp zijn en minder 
diep penetreren (Nelson, 1997, p. 377). De weerhaken die 
op de meeste van de spitsen uit de Noordzee aanwezig zijn, 
zorgen ervoor dat de spits beter in het doelwit blijft zitten 
(Pokines & Krupa, 1997, p. 256). Wat het ontwerp van de 
spitsen uit de Noordzee zo bijzonder maakt, is het feit dat 
de meeste spitsen relatief klein zijn in vergelijking met die 
uit de rest van Europa. Een grotere spits kan vaker opnieuw 
aangescherpt en gerepareerd worden dan een kleinere spits. 
Onderzoek op de La Vache-site in Frankrijk lijkt erop te 
duiden dat de mensen uit het Magdalénien (laat-paleolithi-
cum) waarschijnlijk spitsen van been en gewei van ongeveer 
110 mm en groter weggooiden, vermoedelijk omdat ze niet 
meer als bruikbaar werden gezien (Langley, 2015, p. 354). 
In mesolithisch Doggerland zijn de ‘grote’ spitsen tussen de 
88,5 mm en 190 mm (Spithoven, 2016, p. 43). Er zijn tot nu 
toe pas 24 complete spitsen gevonden uit deze categorie en 
de helft is kleiner dan 110 mm. Een opvallend verschil met 
de rest van Europa.

GEBRUIKS- EN PRODUCTIESPOREN
Waarom zijn de spitsen uit de Noordzee relatief klein? Wat 

was hun functie? Deze vragen zijn onderzocht door middel 
van experimentele archeologie in combinatie met analyse 
van gebruiks- en productiesporen (microwear analysis). 
Deze laatste onderzoeksmethode bestudeert de microscopi-
sche sporen op artefacten, zoals breuken, krassen en glans 
(polish). Om deze sporen te kunnen documenteren is een 
stereomicroscoop gebruikt. Dit apparaat gebruikt reflec-
terend licht en vergrotingen tussen de 10x en 160x. Voor 
het onderzoek zijn 28 kleine benen spitsen met weerhaken 
onderzocht die afkomstig zijn uit de Noordzee voor de kust 
van Zuid-Holland. Van elke spits zijn vele foto’s gemaakt 
en een gebruikssporentekening (Spithoven, 2018). Voor het 
experimentele deel zijn zes kleine benen spitsen met weerha-
ken gemaakt naar voorbeeld van een van de archeologische 
spitsen. Deze zijn vervolgens met een Polderweg-model 
flatbow afgeschoten door boogschutter Diederik Pomstra op 
een zalm en een kunstmatig hert (Louwe Kooijmans et al., 
2001, p. 385; Spithoven, 2018, p. 60-66). De gebruikssporen 
die resulteerden uit dit onderzoek konden vergeleken worden 
met de kleine benen spitsen met weerhaken uit de Noordzee, 
om te onderzoeken of de functie hetzelfde was.

Om te illustreren wat voor sporen er te zien zijn op de ar-
cheologische spitsen zal één spits in detail worden besproken 
(Spithoven, 2018, p. 83-86). Het gaat om een spits uit de 
collectie van Peter Soeters. Dit is de kleinste complete spits 
die tot nu toe is gevonden uit mesolithisch Doggerland (Fig. 
5). De spits is gevonden op het strand van Rockanje en heeft 
een lengte van slechts 28,93 mm, een maximale breedte van 
6,57 mm en een maximale dikte van 3,39 mm. Deze spits 
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Figuur 2. De verschillende typen insneden voor de productie van de weerhaken (Verhart, 1986, p. 167).

The different shapes of incisions in order to make barbs (Verhart, 1986, p. 167).

Figuur 4. Een foto gemaakt met een 
metallografische microscoop met 
polariserend licht met een vergroting van 
10x (collectie Henk Houtgraaf; Spithoven, 
2018, p. 78).

A photograph taken with a metallographic 
microscope with polorasing light with a 
magnification of 10 times (collection Henk 
Houtgraaf; Spithoven, 2018, p. 78).

Figuur 3. Benen spits van Maasvlakte 2 
met bindingsmateriaal (collectie Henk 
Houtgraaf; Spithoven, 2018, p. 78).

Bone point from Maasvlakte 2 with binding 
material (collection Henk Houtgraaf; 
Spithoven, 2018, p. 78).
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weegt 0,9 g en is gemaakt van bot. De productiesporen zijn, 
zoals op vele spitsen, nog zichtbaar in de vorm van slijp-
sporen, lange groeven van punt tot basis. Op de basis, het 
gedeelte van de spits dat vastgebonden zat aan de schacht, 
zijn deze sporen het beste bewaard gebleven. Meestal waren 
de onderzochte spitsen vastgebonden net onder de eerste 
weerhaak van onder, zoals bij deze spits, of in de onderste 
weerhaak voor een betere bevestiging (Spithoven, 2018, p. 
83). Ook is te zien dat de kant van de weerhaken en een deel 
van de basis zijn versmald (Fig. 6). Dit laatste is waarschijn-
lijk gerelateerd aan een betere bevestiging van de spits op de 
schacht en is een veel voorkomend kenmerk van de kleine 
spitsen. De weerhaken in deze spits zijn met een vuurstenen 
kling schuin ingesneden (insnede type 2 in Fig. 2). De spits 
heeft op het moment drie weerhaken, maar op de punt van 
de spits is nog een oppervlakkige vierde insnede waar te 
nemen (Fig. 7). Hier bevond zich in een eerder stadium van 
het gebruik van de spits een vierde weerhaak (Spithoven, 
2018, p. 83). Een klein krasje net naast de insnede zou een 
overblijfsel kunnen zijn van het opnieuw aanscherpen van de 
spits waarbij deze oude weerhaak is weggewerkt (Spithoven, 
2018, p. 83). 

De bijgewerkte weerhaak is een belangrijke indicatie voor 
het lange gebruik (Spithoven, 2018, p. 84). Andere kenmer-
ken hiervoor zijn het gladde en glanzende oppervlak en de 
sterke afronding (Spithoven, 2018, p. 84). Deze kenmerken 
zijn het meest zichtbaar op het gedeelte van de spits dat niet 
vastgebonden zat, omdat dit gedeelte steeds opnieuw in aan-
raking kwam met andere materialen, zoals het vlees van het 
doelwit. Verder heeft de spits een aantal beschadigingen op-
gelopen die veroorzaakt zijn door het gebruik (impact scars): 
de onderste twee weerhaken zijn deels gebroken (Fig. 8) en 
er lopen meerdere breuken over de spits heen die veroorzaakt 
zijn door impact (Spithoven, 2018, p. 84-85). Op de ‘kont’ 
van de spits, de onderkant als de spits met de punt rechtop 
zou staan, begint een breuk die helemaal tot de eerste weer-
haak van onder loopt (Fig. 9). Deze breuk is waarschijnlijk 
veroorzaakt doordat de pijlschacht een klap heeft gemaakt 
tegen de spits, omdat de spits eerder tot stilstand kwam dan 
de schacht zelf. Dit soort impact scars komt veel voor op de 
spitsen uit de Noordzee, maar op de experimentele spitsen 
niet, een indicatie voor het langere gebruik van de archeo-
logische spitsen (Spithoven, 2018, p. 91). De experimentele 
spits die het langste is gebruikt, is tientallen keren in een 
zalm geschoten (Spithoven, 2018, p. 62). Al deze gebruiks-
sporen en de kleine lengte van de spits duiden erop dat deze 
spits waarschijnlijk volledig is opgebruikt (Spithoven, 2018, 
p. 85).

DE STRANDVONDST
Het eerste ‘gebruiksleven’ van de spits eindigde toen deze 

werd weggegooid of verloren door de eigenaar in mesoli-
thisch Doggerland, maar vele spitsen worden nu terugge-
vonden door verzamelaars die de stranden van Zuid-Holland 
afstruinen. Hiermee wordt er nieuw leven in het artefact 
geblazen. Het wordt tentoongesteld, onderzocht en gebruikt 
om andere mensen enthousiast te maken over dit verdronken 
landschap. Doordat deze spitsen beschikbaar zijn gesteld 
voor onderzoek was het mogelijk de biografie van de (kleine 
benen) spitsen met weerhaken te reconstrueren. Deze biogra-

fie leert ons meer over de voedselvoorziening, technologie 
en omgang met grondstoffen in mesolithisch Doggerland. Zo 
is de spits een ware ambassadeur voor mesolithisch Dogger-
land, die ons leert dat de Hollandse zuinigheid een oudere 
traditie heeft dan menig mens had verwacht.

CONCLUSIE
Mijn voorganger, L.B.M. Verhart, stelde voor dat het 

bij deze spitsen gaat om jachtwerktuigen die verloren zijn 
gegaan tijdens de jacht (Verhart, 1986). Door experimentele 
archeologie in combinatie met gebruikssporenanalyse weten 
we nu dat deze spitsen zeer intensief gebruikt (curated) zijn 
(Spithoven, 2018). De meeste van deze spitsen zijn waar-
schijnlijk gebruikt totdat de eigenaar vond dat ze niet meer 
bruikbaar waren, tot het punt waarop de spits het repareren 
niet meer waard was. De eigenaar heeft de spits waarschijn-
lijk om die reden achtergelaten. Het is mogelijk dat spitsen 
verloren zijn gegaan bij de jacht. Zo konden spitsen verloren 
worden doordat het beest dat door de spits geraakt werd 
vluchtte en zo de spits meenam of doordat het wapenwerk-
tuig (pijl of speer) niet meer werd teruggevonden na het 
schieten of werpen. Echter, gezien de intensiteit waarmee de 
spitsen zijn gebruikt, is het waarschijnlijker dat het alleen 
bij een klein aantal spitsen gaat om verloren artefacten. Dit 
zou kunnen verklaren waarom de grote spitsen (>88,5 mm; 
Spithoven, 2016, p. 43) zo weinig voorkomen; deze zouden 
vroegtijdig verloren kunnen zijn, voordat ze zo vaak bewerkt 
waren dat ze onder de categorie ‘kleine spitsen’ gingen val-
len (Spithoven, 2018, p. 93). 

Het feit dat de spitsen zo intensief gebruikt zijn (cura-
ted) maar wel in grote getale worden gevonden uit slechts 
een klein deel van mesolithisch Doggerland is opvallend. 
Een artefact dat men lang gebruikt heeft, vindt men over 
het algemeen minder snel terug dan een artefact dat kort 
gebruikt is (Binford, 1973, p. 144). Als de onderzochte 
spitsen representatief zijn voor de gehele collectie kleine 
spitsen met weerhaken uit mesolithisch Doggerland dan zijn 
alle kleine spitsen curated. De grote hoeveelheid terugge-
vonden curated spitsen suggereert dat ze tot (een van) de 
meest geproduceerde en gebruikte artefacten uit mesolithisch 
Doggerland behoren. Hieruit valt af te leiden dat de jacht een 
van de belangrijkste levensonderhoudstrategieën was. Het 
formaat van de spitsen doet vermoeden dat de pijl en boog 
het belangrijkste jachtwerktuig was voor de bewoners van 
mesolithisch Doggerland (Spithoven, 2018, p. 94).

Deze spitsen zijn mogelijk een reactie geweest op verande-
ringen in het landschap. Het dieet kreeg meer focus op aqua-
tische (voornamelijk zoetwater-) componenten. Zouden de 
kleine spitsen gemaakt zijn om beter te kunnen jagen op vis? 
Uit het experimentele onderzoek bleek dat de spitsen snel 
braken als ze een harde oppervlak raakten zoals een bot van 
een landdier, maar ook een steen in een rivier (Spithoven, 
2018, p. 62, 94). Dit betekent dat de spitsen waarschijnlijk 
met veel precisie zijn gebruikt zodat ze niet zouden breken, 
iets wat men met een boog het beste kon verwezenlijken 
(Spithoven, 2018, p. 67-68, 94). Helaas was het niet mogelijk 
om een verschil in wapentype vast te stellen op basis van de 
huidige resultaten (Spithoven, 2018, p. 94).



W
E

T
E

N
S

C
H

A
P

[66]  C R A N I U M  3 6 - 2  WINTER 2019

Figuur 8. De weerhaken van deze spits zijn 
gedeeltelijk gebroken. De foto is gemaakt met een 
stereomicroscoop met een vergroting van 0.75x 
(Spithoven, 2018, p. 84).

The barbs of this point are partially broken. The 
photograph is taken with a stereomicroscope with a 
magnification of 0.75 times (Spithoven, 2018, p. 84).

Figuur 5. De kleinste spits tot nu toe gevonden uit 
de Noordzee (Spithoven, 2018, p. 83).

The smallest point found up to now from the North 
Sea (Spithoven, 2018, p. 83).

Figuur 6. De kant van de weerhaken is aan de 
basis versmald, waarschijnlijk voor een stevigere 
bevestiging op de schacht. De foto is gemaakt met 
een stereomicroscoop met een vergroting van 0.75x 
(Spithoven, 2018, p. 84).

The side of the barbs is narrowed at the base, 
probably to have the point more firmly affixed 
to the shaft. The photograph is taken with a 
stereomicroscope with a magnification of 0.75 times 
(Spithoven, 2018, p. 84).

Figuur 7. Op deze spits is, naast de huidige drie 
weerhaken, ook een bijgewerkte weerhaak zichtbaar 
die wordt aangegeven met het pijltje op de foto. 
De foto is gemaakt met een stereomicroscoop met 
een vergroting van 0.75x (Spithoven, 2018, p. 84).

On this point there is besides the three current 
barbs also a reworked barb visible, indicated by the 
arrow on the photograph. The photograph is taken 
with a stereomicroscope with a magnification of 
0.75 times (Spithoven, 2018, p. 84).

Figuur 9. Op de basis van de spits zijn de 
productiesporen het beste bewaard gebleven. De 
pijlen geven het begin (rechts) en einde (links) aan 
van de fractuur die veroorzaakt is door de impact 
van de schacht op de spits (Spithoven, 2018, p. 84).

The production traces are best preserved on 
the base of the point. The arrows indicate the 
beginning (right) and the end (left) of the fracture 
caused by the impact of the shaft on the point 
(Spithoven, 2018, p. 84).
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Nieuw onderzoek is al in gang gezet om meer te ontrafelen 
over de biografie van deze spitsen. Er is een ZooMS-analyse 
(ZooArchaeology by Mass Spectrometry) uitgevoerd op 36 
spitsen om te onderzoeken welke diersoorten zijn gebruikt 
voor het produceren van de spitsen (Dekker, 2019). Vervol-
gens zijn er op 15 spitsen, waarvan 10 al met de ZooMS-ana-
lyse zijn bestudeerd, 14C-dateringen uitgevoerd (pers. 
comm. Smit, 2019).
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