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Samenvatting
Uit mesolithisch Doggerland zĳn enkele benen en gewei spitsen onderzocht op ouderdom en
diersoort. De spitsen zĳn gevonden op de stranden van Zuid-Holland, maar de primaire
vindplaats ligt voor de kust in de Noordzee. 14C-dateringen leverden een ouderdom op tussen
ruwweg 11.000 en 8.000 jaar geleden. De keuze voor het gebruik van bepaalde grondstoffen
vertelt iets over de mensen achter de keuze. Om de diersoort te identificeren waarvan de
spitsen zĳn gemaakt, is op tien spitsen een analyse met behulp van ZooMS (Zoöarcheologie
door Massa Spectrometrie) gedaan. Het resultaat was onverwacht en zeer interessant. Aan de
ene kant lĳkt er een voorkeur te zĳn voor het gebruik van bot of gewei van edelhert. Aan de
andere kant is er twee keer mensenbot gebruikt. Dit is opvallend, omdat het gebruik van
menselĳke resten niet vaak voorkomt. Het is niet de meest geschikte keuze voor de productie
van een spits. De reden voor het gebruik van mensenbot ligt daarom waarschĳnlĳk meer in de
symboliek en culturele betekenis. Vervolgonderzoek zal de komende jaren zorgen voor meer
duidelĳkheid.

Summary
Several bone and antler points from Mesolithic Doggerland have been dated and analysed to
determine the animal species from which they were made. The points were found on the
beaches of the province of Zuid-Holland, but their primary depositional site lies off the coast in
the North Sea. 14C-dates have given an estimated age of 8.000 to 11.000 years. The choices
made in the production of the points can inform us about the human makers. ZooMS
(Zooarchaeology by Mass Spectrometry) was used on ten points in order to identify the taxon
from which they were made. We have obtained fascinating and unexpected results. There
seems to be a preference for the use of red deer, but two examples of the usage of human
bone were found as well. This is a surprising discovery, as human remains are not commonly
used to make tools. Moreover, human bones are not the most suitable material to produce a
point. Therefore, the use of human bone to manufacture bone points seems to be more related
to symbolism and culture. Future research will provide more clarity in the coming years.
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Mens als grondstof. In mesolithisch Doggerland
gebeurde het. Recent internationaal onderzoek
toonde het gebruik van menselĳk bot aan voor
de productie van spitsen (Dekker et al., 2021).

Dit artikel is daarop gebaseerd. Deze spitsen dienden als
speer- en pĳlpunten voor de jacht. Was dit alleen jacht op
dieren of ook op mensen? Hoe is de keuze voor mens als
grondstof te verklaren?

CONTEXT
De spitsen van het onderzoek zĳn afkomstig uit meso-

lithisch Doggerland, het verdwenen landschap onder de
Noordzee. De spitsen zĳn gevonden op de stranden van
Zuid-Holland, maar de primaire vindplaats ligt voor de kust
rond de Eurogeul. Dit was in het Mesolithicum het Rĳn-
Maasgebied, een rivieromgeving met zoetwatermoerassen.
Over verloop van tĳd veranderde dit gebied in een brak estu-
arium. 14C-dateringen geven een ouderdom voor de spitsen
van tussen ruwweg 11.000 en 8.000 jaar geleden (Dekker et
al., 2021). De meeste spitsen vallen binnen de vroegste date-
ringen en passen in het plaatje van een boreaal landschap in
het Vroeg-Mesolithicum. De latere dateringen passen echter
al in het beeld van het verdrinkende Doggerland. Het stukje
land genaamd ‘Dogger Hills’, het hoogste punt van de
‘Dogger Bank’, werd rond 6050 v.Chr. als laatste opgeslokt
door de zee (Van Heteren et al., 2014, p. 38).

GRONDSTOFFEN VERWERVEN
Als grondstof voor de productie van de spitsen werd zowel

bot als gewei gebruikt, waarbĳ bot overheerst (Spithoven,
2016, p. 48). Ook onder de onderzochte spitsen zitten zowel
benen als gewei spitsen. Bot en gewei werden waarschĳnlĳk
voornamelĳk vergaard bĳ de jacht. De jacht was een belang-
rĳk onderdeel van de overlevingsstrategieën van de bewo-
ners van mesolithisch Doggerland. Ze jaagden op edelherten,
elanden, everzwĳnen, paarden, oerossen en verschillende
soorten vis en vogels. Voor de jacht werd onder andere ge-
bruik gemaakt van spitsen als punten van pĳlen, speren of
harpoenen (Spithoven, 2018; Spithoven, 2019). Ook werd er
waarschĳnlĳk materiaal verzameld. Zo kan afgeworpen
gewei in de juiste seizoenen worden gevonden en kunnen de
botten van dode dieren, of mensen, zĳn verzameld.

GRONDSTOFKEUZE
De keuze voor het gebruik van bepaalde grondstoffen ver-

telt iets over de mensen achter de keuze. Kozen ze voor het
meest geschikte materiaal of was het een meer culturele
keuze? Daarnaast vertelt het iets over de omgeving, over de
aanwezige fauna. Werden alle dieren gebruikt voor zowel
voedsel als werktuigen? Was er een voorkeur voor bepaalde
dieren om (specifieke) werktuigen, zoals spitsen, van te
maken?

Een spits krĳgt flink wat te verduren tĳdens het gebruik.
Hĳ moet plotselinge impact kunnen weerstaan, maar ook de
prooi diep doorboren. Niet elke grondstof is daardoor even
geschikt voor de productie van spitsen. Zo heeft gewei de ei-
genschap goed klappen te kunnen incasseren, omdat het vrĳ
buigzaam is (Currey, 2006). Een goede eigenschap voor een

spits, want dan gaat deze langer mee. Aan de andere kant is
het bot van een oeros dikker dan dat van een hert, waardoor
de vorm en dikte van een spits beïnvloed worden. Tot slot
maakt het ook nog een verschil of een dier jong of volwassen
was. Een jong dier heeft minder sterke, meer poreuze botten,
waardoor het minder geschikt is voor de productie van
spitsen. Wanneer gekozen wordt voor bot zĳn er daarna nog
vele mogelĳkheden voor welk bot gebruikt wordt. Spitsen
werden voornamelĳk gemaakt van lange botten, met name
metapodia, omdat deze beter tegen verticale impact kunnen
(Spithoven, 2018). Daarnaast is het bot lang genoeg om er
ook grote spitsen uit te kunnen maken en geschikt voor
snelle productie. Metapodia zĳn namelĳk hol van binnen en
hebben in veel diersoorten een natuurlĳke breuklĳn door het
midden lopen. Dit scheelt veel tĳd bĳ het voorbereiden van
de halffabricaten en het in vorm schuren van de spits.

ZOOMS-TECHNIEK
Onderzoek van de afgelopen jaren heeft ons veel geleerd

over de productie en het gebruik van de spitsen, maar een be-
langrĳke vraag bleef: ‘Welke diersoorten werden gebruikt
voor de productie van deze spitsen?’ Een nieuwe techniek
bood de oplossing: ZooMS (Zoöarcheologie door Massa
Spectrometrie; Buckley et al., 2009). Bĳ het identificeren
van bot of gewei wordt normaal gesproken gekeken naar
morfologische kenmerken, zoals de epifysen en bĳvoorbeeld
de natuurlĳke breuklĳn van metapodia. De epifysen zĳn niet
meer aanwezig op de spitsen en kenmerkende verdikkingen
of uitstekels zĳn vaak ook verwĳderd. Hierdoor is het mee-
stal niet mogelĳk om het soort bot en de diersoort te bepalen
waarvan een spits is gemaakt.

ZooMS is gebaseerd op de structuur van eiwitcollageen,
het meest voorkomende eiwit in bot. De structuur van colla-
geen bestaat uit een reeks aminozuren. Deze reeks verschilt
per diersoort in volgorde en massa. Met de ZooMS-techniek
wordt deze reeks in stukken geknipt op specifieke plekken om
vervolgens de massa en lading van de verschillende collage-
enfragmenten te meten met massaspectrometrie (Fig. 1). Door
deze metingen tegen een referentiecollectie van collageen-
fragmenten te plotten, kan de diersoort worden bepaald (Fig.
2). De identificatie is meestal tot op genusniveau, maar het
identificeren tot op soortniveau is soms ook mogelĳk. Voor
ZooMS is slechts een klein monster van ongeveer 10 mg
nodig. In de toekomst zou het zelfs mogelĳk kunnen zĳn om
de techniek toe te passen zonder monster. Er is bĳvoorbeeld
een methode in ontwikkeling die gebruik maakt van statische
elektriciteit en membraandozen (Martisius et al., 2020). Dit
zĳn speciale dozen waar aan de binnenkant de bovenste en
onderste helft zĳn afgesloten met een plastic membraan. Een
object dat in de doos wordt geplaatst, wordt ingekapseld in dit
membraan. Als het object dan uit de doos wordt gehaald,
blĳft er soms collageen achter op het membraan.

RESULTATEN
Voor het recente onderzoek (Dekker et al., 2021) zĳn tien

spitsen onderzocht. Zes van de onderzochte spitsen vallen in
de categorie kleine spitsen (waarschĳnlĳk pĳlpunten) en vier
in de categorie grote spitsen (waarschĳnlĳk speerpunten; Spit-
hoven, 2016, p. 43). ZooMS is zowel volgens destructieve als
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Figuur 1. Een MALDI-plaat met de monsters van de spitsen, klaar om geanalyseerd te worden in een massaspectrometer.

A MALDI plate with samples of the points ready for analysis in the mass spectrometer.

Figuur 2. Schematisch overzicht van de ZooMS-workflow.

Schematic overview of the ZooMS workflow.
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non-destructieve protocollen toegepast. De destructieve pro-
tocollen leverden negen resultaten op. Eén spits bevatte
helaas te weinig collageen voor de identificatie. Bĳ slechts
twee spitsen was het non-destructieve protocol met de mem-
braandoos succesvol (Fig. 3). De identificaties van de suc-
cesvolle analyses waren zeer interessant. Zeven van de
spitsen zĳn gemaakt van hertachtigen, waaronder de vier
grote spitsen. Dit is op zich niet bĳzonder, omdat we al
wisten dat mesolithische jagers-verzamelaars veel op herten
jaagden. Ook is een groot aantal spitsen en andere artefacten
gemaakt van gewei, waarbĳ de voorkeur evenzeer lĳkt te
vallen op edelhert. Deze voorkeur lĳkt ook voor spitsen te
gelden. Zes van de zeven spitsen van hertachtigen waren van
edelhert gemaakt. Bĳ de zevende spits gemaakt van een hert-
achtige kon het onderscheid tussen edelhert en eland niet
gemaakt worden (Dekker et al., 2021).

De laatste twee identificaties waren volledig onverwacht.
Twee spitsen blĳken gemaakt te zĳn van mensenbot! Om
deze bĳzondere identificaties extra te controleren werd alles
nog eens nagelopen door verschillende onderzoekers. De
monstername en behandeling was bĳ elke spits hetzelfde.
Dit betekent dat als er contaminatie had plaatsgevonden, dat
ook bĳ de andere spitsen (deels) zichtbaar had moeten zĳn.
Bovendien zĳn alle spitsen met wel drie verschillende
ZooMS-protocollen onderzocht. In geval van contaminatie
had men een verschil verwacht tussen de resultaten van de
verschillende protocollen. Hierdoor kan met zekerheid wor-
den vastgesteld dat twee spitsen gemaakt zĳn van mensenbot
(Dekker et al., 2021).

De spitsen gemaakt van mensenbot zĳn ook onderzocht op
productie- en gebruikssporen. De spitsen lĳken hierbĳ niet af
te wĳken van de andere spitsen (Fig. 4 en 5). Ze zĳn waar-
schĳnlĳk op dezelfde manier gemaakt en gebruikt. Slechts
één van de twee spitsen kon verder worden onderzocht op
gebruikssporen. De spits bevat meerdere indicaties dat die
gebruikt is. De afronding en polish (glimmend oppervlak),
die voornamelĳk voorkomen op de punt en de buitenkant
van de weerhaken, lĳken te wĳzen op gebruik. Het is echter
niet met zekerheid te zeggen dat de spits(en) gemaakt van
mensenbot ook daadwerkelĳk gebruikt zĳn.

WAAROM MENS ALS GRONDSTOF?
De resultaten roepen veel vragen op. Waarom werden

menselĳke botten gekozen voor de productie van spitsen?
Was dit een bewuste keuze? Werd een (overleden) mens net
zo zeer gezien als grondstof als een dier? Of zit er een meer
symbolische betekenis achter? Symboliseren de spitsen ver-
slagen vĳanden of verloren dierbaren? Op de meeste van
deze vragen zullen we nooit echt antwoorden vinden, maar
het is belangrĳk om hierover na te denken. Daarnaast zĳn
sommige antwoorden waarschĳnlĳker dan andere.

Het vervaardigen van werktuigen uit mensenbot is een
zeldzaam gebruik, maar niet ongekend. Werktuigen gemaakt
uit mensenbot werden soms gebruikt als alledaags werktuig
en soms als speciaal ritueel werktuig. Over de hele wereld
zĳn voorbeelden te vinden uit verschillende periodes. Er is
bĳvoorbeeld in België een soort mes gevonden, gemaakt van
een radius van een mens met een ouderdom tussen ongeveer

770 en 390 v.Chr. (Ĳzertĳd; Toussaint, 2005). In Portugal is
een diafyse van een menselĳke femur gevonden die waar-
schĳnlĳk gebruikt is als naald om huiden mee te doorboren
rond het derde millennium v.Chr. (Chalcolithicum; Cunha et
al., 2016). Bovendien zĳn er verschillende verscherpte men-
senbotten teruggevonden uit de prehistorie (Toussaint, 2005,
p. 634; Fig. 6).

Het is mogelĳk dat het in het geval van de spitsen gaat om
toeval. De mens zou botten kunnen hebben gepakt die be-
schikbaar waren, al dan niet wetende dat het om mensenbot-
ten ging. Dit is echter niet waarschĳnlĳk gezien het aantal
mensen in vergelĳking met het aantal (prooi)dieren dat aan-
wezig was. Mensenbot zou daardoor veel minder beschik-
baar zĳn dan dierenbot. Dat maakt de kans dat een mens bĳ
toeval een mensenbot pakt onwaarschĳnlĳk, vooral aange-
zien er behalve hert geen andere dieren zĳn gebruikt. Als het
de makers van de spitsen alleen om de beschikbaarheid van
bot ging, had men meer diversiteit in gebruikte soorten
verwacht.

Aan de andere kant zou het gebruik van mensenbot een
bewuste keuze kunnen zĳn geweest. Hier zĳn verschillende
redenen voor te bedenken. Misschien vond men mensen (het
meest) geschikt voor de productie van spitsen. Er zĳn echter
geen biomechanische eigenschappen die een mensenbot
beter maken als grondstof voor een spits dan andere botten
(Dekker, 2019; Margaris, 2006). Het is echter goed mogelĳk
dat deze mensen anders dachten over hun (overleden) mede-
mens dan wĳ nu doen. Uit etnografisch onderzoek weten we
dat moderne jagers-verzamelaars soms bepaalde (symboli-
sche) ‘krachten’ aan materiaal toeschrĳven. Zo zou je je met
materiaal van een hert de lichtvoetigheid kunnen toe-eige-
nen. Met menselĳke resten is deze symboliek over het alge-
meen meer gericht op de identiteit van de overleden persoon
in plaats van op de mens als soort. Bepaalde kwaliteiten die
de overledene had, zouden op deze manier overgedragen
kunnen worden aan de gebruiker.

VOORLOPIGE CONCLUSIE
Dankzĳ de relatief nieuwe ZooMS-techniek was het

mogelĳk om een eerste blik te werpen op de diersoorten
waarvan de spitsen zĳn gemaakt. Het resultaat was onver-
wacht en zeer interessant. Er lĳkt een voorkeur te zĳn voor
het gebruik van edelhertmateriaal. Dit sluit aan bĳ het idee
dat er veel gejaagd werd op deze herten. Daarnaast is er ook
twee keer mensenbot gebruikt. Dit is opvallend, omdat het
gebruik van menselĳke resten niet vaak voorkomt. Het is
ook niet de meest geschikte keuze. Mensenbot is relatief
weinig beschikbaar en er zĳn geen biomechanische eigen-
schappen die het een beter materiaal maken. De reden voor
het gebruik van mensenbot ligt daarom waarschĳnlĳk meer
in de symboliek en culturele betekenis. Misschien werd het
bot gebruikt van iemand die goed kon jagen, met het idee dat
de gebruiker deze eigenschap ook zou hebben. Of misschien
werd de spits niet gebruikt, maar slechts bĳ zich gehouden
als herinnering en/of als krachtbron.
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Figuur 4. Spits gemaakt van mensenbot.
Collectie Gideon de Jong.

Point made of human bone. Collection
Gideon de Jong.

Figuur 5: Spits gemaakt van mensenbot.
Collectie Willy van Wingerden.

Point made of human bone. Collection Willy
van Wingerden.

Figuur 3. De spitsen zitten in membraandozen om ze te beschermen en de ZooMS-analyse op een non-destructieve manier
te testen. Merel Spithoven

The points are stored in membrane boxes to protect them and to allow subsequent non-destructive analysis.
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Figuur 6. Verschillende aangescherpte mensenbotten uit de prehistorie in Europa en Noord-Afrika. 1) Mechta-el-Arbi,
Algerĳe, fibula, Laat Capsien; 2) Hauterive, Zwitserland, fibula, Cortaillod Neolithicum; 3) Bédeilhac, Frankrĳk, fibula, Vroege
Bronstĳd; 4) Spiennes, België, fibula, onbekende datering; 5) Paradou cave, Frankrĳk, humerus van een kind, Midden
Neolithicum.

Several prehistoric sharpened human bones of Europe and North Africa. 1) Mechta-el-Arbi, Algeria, fibula, Upper Capsian; 2)
Hauterive, Switzerland, fibula, Cortaillod Neolithic; 3) Bédeilhac, France, fibula, Early Bronze Age; 4) Spiennes, Belgium,
fibula, unknown origin; 5) Paradou cave, France, child’s humerus, Middle Neolithic.
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DEELNAME VERVOLGONDERZOEK

Slechts tien van de ongeveer 1000 spitsen zijn nu

geanalyseerd met ZooMS. Dit is uiteraard niet genoeg om

harde conclusies te trekken over de voorkeur voor bepaalde

diersoorten. De financieringsorganisatie NWO heeft een

subsidie uitgekeerd aan onder andere de Werkgroep

Steentijd Noordzee voor een groot project: Resurfacing

Doggerland. Environment, humans and material culture in a

postglacial drowning landscape. Als onderdeel van dit

onderzoek zal Merel Spithoven zich als promovendus

toewijden aan de laatste geheimen van de mesolithische

spitsen. Het analyseren van meer spitsen met ZooMS is

hiervan een belangrijk onderdeel. Heb jij thuis één of

meerdere spitsen liggen? Zou jij ook graag willen weten waar

die van gemaakt is of zijn? Geef je dan bij Merel Spithoven op

voor het ZooMS-vervolgonderzoek!


