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Neanderthaler-vindplaatsen 
in het Limburgse 
lössgebied: onmisbaar!
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AFBEELDING 1. | Het lössgebied van 
Zuid-Limburg met de in de tekst 

voorkomende vindplaatsen: 
Maastricht-Belvédère (1), 

Sint Geertruid-De Kaap (2), 
Colmont-Ponderosa (3) 

en Amstenrade-Allée (4). 
Inzet: Ligging in Nederland. 

Bron topografi sche ondergrond: 
Wolters-Noordhoff, 1983.

Sinds de implementatie van het Verdrag van Valletta in de jaren negentig van 
de vorige eeuw in de vorm van de AMZ-cyclus (Archeologische Monumenten 
Zorg) is het aantal archeologische onderzoeken in Nederland exponentieel 
gegroeid. Dit heeft geleid tot een vergelijkbare toename in het aantal 
archeologische vindplaatsen dat is ontdekt en onderzocht. Eén categorie 
vindplaatsen is in deze door de AMZ-cyclus gegenereerde onderzoeken 
echter opvallend afwezig, namelijk vindplaatsen van Neanderthalers.
Waarom zijn Neanderthaler-vindplaatsen zo zeldzaam in Nederland? En, is 
dat eigenlijk wel zo, of wordt er mogelijk te weinig, op de verkeerde manier, 
of op de verkeerde locaties naar gezocht? Om een mogelijk antwoord op 
deze vragen te formuleren wordt in de volgende pagina’s het lössgebied 
van Zuid-Limburg (Afb. 1), één van de oudste dagzomende landschappen 
van Nederland, onder een kritische, Midden-Paleolithische loep gehouden.



G R O N D B O O R  &  H A M E R21 4 6

AFBEELDING 2. | Een lössprofi el uit de vindplaats Sint Geertruid-De Kaap. 
De lichte, rossige laag aan de basis is (waarschijnlijk) een Bt-horizont (een door 
inspoeling met klei aangerijkte laag) uit het Eem-interglaciaal. Foto: auteur.

Neanderthalers in 
Noordwest-Europa
Het Midden-Paleolithicum is de 
periode waarin de Neanderthalers 
leefden, van ca. 300.000 tot 30.000 
jaar geleden. Het verspreidingsgebied 
van de Neanderthalers reikt van Rus-
land en het Nabije Oosten tot in heel 
Zuid- en Midden-Europa. Een groot 
deel van de vindplaatsen bevindt zich 
in grotten en abri’s, waaronder dé 
Neanderthaler-vindplaats bij Düssel-
dorf en dichterbij, de grotten van 
Engis, Spy en Sclayn in het Maasdal 
van Wallonië. Daarnaast worden veel 
onderzoeken uitgevoerd in rivieraf-
zettingen en op plateauranden langs 
droog- en rivierdalen. 

De toenmalige oevers van de Maas en 
andere rivieren waren aantrekkelijke 
verblijfplaatsen voor Neanderthalers, 
aangezien ze niet alleen toegang tot 
vers water gaven, maar ook een auto-
matische trekpleister voor prooidieren 
waren. Daarnaast werden de grindige 
afzettingen van de rivierterrassen 
door Neanderthalers gebruikt om 
vuursteen voor werktuigproductie te 
verzamelen. De conservering van de 
oevervindplaatsen in de Groeve Bel-
védère, maar ook op andere vind-
plaatsen zoals in Veldwezelt-Hezer-
water aan de Belgische kant van de 
grens bij Maastricht is over het alge-
meen zeer goed, omdat de vindplaat-
sen snel afgedekt zijn door nieuwe 
sedimenten, waardoor ze voor archeo-
logen ook aantrekkelijk zijn om te 
onderzoeken.

Neanderthalers in Nederland
De aanwezigheid van Neanderthalers 
in Nederland wordt bevestigd door 
een groot aantal losse vondsten uit 
verschillende contexten, oppervlakte-
vindplaatsen die volledig bestaan uit 
concentraties van vuurstenen arte-
facten en een klein aantal vindplaatsen 
dat in min of meerr intacte staat is 
aangetroffen en onderzocht. In zand- 
en grindgroeves in de stuwwallen van 
de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe 
worden verplaatste artefacten gevon-
den en bij de aanleg van tunnels en 
andere ondergrondse projecten worden 
ze ook af en toe opgedolven. Uit de 
Noordzee zijn in de laatste jaren een 
aantal spectaculaire vondsten gebor-
gen, waaronder een vuistbijlendepot 
(De Volkskrant, 12-03-2008) en andere 
Midden-Paleolithische artefacten en 
natuurlijk het schedelfragment van 

een Neanderthaler dat de naam “Krijn” gekregen heeft (Hublin et al., 2009). 
In het keileemgebieden van Noordwest-Nederland, de dekzandregio van 
Midden- en Zuid-Nederland en uit het lössgebied van Zuid-Limburg zijn 
eveneens een aanzienlijk aantal losse vondsten bekend, veelal toevalsvondsten 
bij grondwerken, of opgeraapt door amateurarcheologen. Met name in het 
keileemgebied en in het lössgebied is daarnaast een aanzienlijk aantal opper-
vlaktevindplaatsen bekend. In Drenthe kennen we onder andere de vindplaats 
Mander (Stapert et al., 2013). In het lössgebied van Zuid-Limburg zijn tientallen 
oppervlaktevindplaatsen uit het Midden-Paleolithicum bekend, waaronder Sint 
Geertruid–De Kaap.

Opgravingen van Neanderthaler-vindplaatsen
In Nederland zijn tot op heden maar vijf Midden-Paleolithische vindplaatsen 
onderzocht door middel van meer of minder uitgebreid gravend onderzoek. 
Slechts één daarvan is (tot nog toe) onderworpen aan een volledige opgraving: 
de vindplaats Maastricht-Belvédère (Roebroeks, 1988). Drie andere vind-
plaatsen zijn door middel van beperkte proefsleuven gedeeltelijk onderzocht. 
Het gaat daarbij om een in 2011 ontdekte vindplaats bij Assen (M. Niekus, 
persoonlijke communicatie), de vindplaats Colmont-Ponderosa bij Ubachsberg 
(Verpoorte et al., 2002) en de vindplaats Sint Geertruid-De Kaap (Afb. 2; Van 
Baelen et al., 2012).

In april 2014 werd in het kader van een verkennend booronderzoek en de daar-
opvolgende processtappen vlak bij Amstenrade een concentratie vuurstenen 
artefacten aangetroffen in het tracé van de geplande “Buitenring Parkstad 
Limburg”. Dit onderzoek is nog in volle gang, dus zijn de resultaten nog niet 
beschikbaar, maar deze vindplaats Amstenrade-Allée is de enige uit deze korte 
lijst van vindplaatsen en de eerste Midden-Paleolithische vindplaats in Nederland 
ooit die daadwerkelijk in de context van AMZ-onderzoek is ontdekt en (nog 
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Waarom zo weinig vindplaatsen?
Uit de vorige alinea blijkt dat Nean-
derthalers gebruik maakten van het 
gehele landschap dat zij tot hun be-
schikking hadden. Dat verklaart nog 
steeds niet waarom hun kampplaatsen 
maar zo zelden gevonden worden. 
Neanderthaler-vindplaatsen worden 
in Nederland dusdanig zelden ontdekt 
dat het doorgaans als een zeer bijzon-
dere gebeurtenis in de pers wordt 
gepresenteerd. Hoe is het mogelijk 
dat er zo weinig Neanderthaler-vind-
plaatsen worden ontdekt? In de eerste 
plaats kan dat zijn omdat Midden-
Paleolithische vindplaatsen inderdaad 
buitengewoon zeldzaam zijn. Ten 
tweede kan de zeldzaamheid van 
midden-paleolithische vindplaatsen in 
het archeologische bestand het resultaat 
zijn van de gehanteerde onderzoeks-
methoden en –fi losofi e. Het is mogelijk 
dat men er niet naar zoekt omdat 
onderzoekers denken dat de vind-
plaatsen heel zeldzaam zijn. Mogelijk 
ook zijn de zoekinstrumenten die in 
het kader van de AMZ voorhanden 
zijn niet geschikt zijn voor dit vind-
plaatstype. Tot slot is het mogelijk dat 
de fysieke en inhoudelijke kwaliteit 
van dit soort vindplaatsen op voorhand 
laag wordt ingeschat, zodat men vindt 
dat “het sop de kool niet waard is”.

Zeldzaamheid
Door een aantal waarnemingen uit 
onderzoeken van de laatste jaren in 
Nederlands en Belgisch Limburg is het 
duidelijk aan het worden dat Neander-
thaler-vindplaatsen helemaal niet 
zeldzaam zijn. Wat bij deze boude 
stelling zwaar meeweegt is het feit dat 
meerdere van de waarnemingen van 
Midden-Paleolithische artefacten en/
of vindplaatsen zijn aangetroffen op 
locaties waar geen directe aanleiding 
bestond om hun aanwezigheid te ver-
moeden. Bij het onderzoek van Sint 
Geertruid-De Kaap lag de geplande 
opgravingsput met betrekking tot 
eventuele vindplaatsen uit het Midden-
Paleolithicum op een volkomen wille-
keurige plaats, net zoals een tweede 
put op een andere locatie op het 
plateau. Toch werden in beide putten 
artefacten aangetroffen (Afb. 3). 
Daarnaast is in tenminste één boring 
tijdens het onderzoek in Sint Geer-
truid een artefact opgeboord, hetgeen 
op zichzelf al een statistische onwaar-
schijnlijkheid is. De opgravingsput in 
Amstenrade was gepland op basis van 
de aanwezigheid van een mogelijke 

AFBEELDING 3. | Een (gebroken) Levallois-kern uit Sint Geertruid-De Kaap; 
een kenmerkend Midden-Paleolithisch artefact. Foto: A. Van Baelen.

steeds wordt) onderzocht [NB “Archeologische MonumentenZorg” (AMZ) voor-
ziet in regels en protocollen m.b.t. archeologisch onderzoek in Nederland; red.]. 

Neanderthalers in Zuid-Limburg
Alle in Nederland aangetroffen vindplaatsen uit het Midden-Paleolithicum zijn 
openluchtvindplaatsen; plaatsen waar kleine groepen rondtrekkende Neander-
thalers voor kortere of langere tijd verbleven. De redenen waarom bepaalde 
locaties (herhaaldelijk) gekozen werden als kampplaats kunnen te maken hebben 
met het verzamelen van voedsel en grondstoffen of met de aanwezigheid van 
water. Met name voor het laatste zullen de Neanderthalers rivieren of beken 
opgezocht hebben, maar voor de overige activiteiten kunnen hele andere 
landschappelijke elementen aantrekkelijk zijn geweest. Traditioneel worden 
daarvoor in het Limburgse lössgebied de plateauranden aangewezen. Het meren-
deel van de oppervlaktevindplaatsen in het Limburgse lössgebied is gelegen op 
de randen van plateaus. Over het ontstaan van die oppervlaktevindplaatsen is nog 
weinig bekend, maar drie theorieën worden het meest vermeld:

De eerste is eenvoudigweg dat vindplaatsen op de randen van de plateaus liggen 
omdat Neanderthalers daar nou eenmaal graag verbleven. Het belangrijkste 
argument vóór deze theorie is dat deze locaties goed uitzicht bieden over de 
(rivier)dalen waar de kuddes wild doorheen trokken. Desalniettemin is het 
waarschijnlijk dat Neanderthalers ook van de overige delen van het landschap 
gebruikt gemaakt hebben; deze theorie verklaart niet waarom er verder op de 
plateaus geen vindplaatsen worden aangetroffen.

De tweede theorie stelt dat de vindplaatsen ontstaan zijn omdat Neanderthalers 
wel degelijk ook boven op de plateaus kwamen, maar dat door hellingprocessen 
de artefacten richting de rand verplaatst werden tijdens de hevige erosiefasen in het 
begin van het Holoceen en in recente tijden. Wat nu te zien is als oppervlaktevind-
plaatsen is slechts een momentopname van zich geleidelijk verplaatsende arte-
facten die nog niet over de rand verdwenen zijn. Ook dit is niet onmogelijk, maar 
dan zou men toch meer artefacten op de plateaus én op de hellingen verwachten.

Een derde theorie gaat er van uit dat er overal in de lössafzettingen op de plateaus 
afgedekte niveaus liggen met meerdere vindplaatsen en dat de vindplaatsen aan 
de rand de enige zijn die we kunnen zien. Deze theorie impliceert dat er wel 
degelijk de gehele plateaus door de Neanderthalers gebruikt werden.

Gezien de landschappelijke ligging van de hierboven genoemde openluchtvind-
plaatsen lijkt het er sterk op dat deze de laatste theorie bevestigen, namelijk dat 
de oppervlaktevindplaatsen de zichtbare exponent zijn van een uitgestrekt, 
begraven areaal aan vindplaatsen.
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naam vindplaats  oppervlakte (ha)  aantal vindplaatsen

Maastricht-Belvédère  5  11
Veldwezelt-Hezerwater  7,5  7
Kesselt-Op de Schans  4,6  4

totaal  17,1  22

interglaciale bodem in de vooraf ge-
zette boringen, niet omdat er een con-
crete aanwijzing voor de aanwezigheid 
van archeologische vindplaatsen voor-
handen was. Ook daar werden direct 
in de eerste sleuf artefacten aangetrof-
fen. Men zou op basis daarvan bijna 
kunnen stellen dat het niet uitmaakt 
waar men in het lössgebied de grond 
in gaat en dat het vrijwel altijd raak is.

Spelen met cijfers
Bovenstaande stelling is onderzocht 
aan de hand van gegevens van een 
aantal vindplaatsen in leemgroeves in 
het lössgebied van Zuid-Limburg en 
aangrenzende delen van Belgisch 
Limburg; de al eerder genoemde 
Groeve Belvédère bij Maastricht en 
net over de grens de groeves van 
Veldwezelt-Hezerwater en Kesselt-
Op de Schans (Tabel 1). Deze groeves 
zijn aangelegd met het oog op de 
winning van leem voor de baksteen-
productie, niet om Neanderthaler-
vindplaatsen op te sporen. Toch zijn in 
al deze groeves meerdere vindplaatsen 
aangetroffen. Men spreekt altijd van 
de Belvédère-groeve als één archeolo-
gische vindplaats, maar er zijn in die 
groeve elf verschillende vindplaatsen 
geïdentifi ceerd. Hetzelfde geldt voor 
de twee andere groeves, met respec-
tievelijk zeven en vier vindplaatsen. 

Bij wijze van gedachte-experiment 
heb ik de gecombineerde oppervlak-
tes van deze drie leemgroeves gedeeld 
door het aantal daar aangetroffen 
vindplaatsen. Deze rekensom levert 
een getal op van 1,3 vindplaatsen per 
hectare in het lössgebied van Zuid-
Limburg. Het lössgebied heeft een 
oppervlakte van ongeveer 56.000 
hectare, hetgeen zou betekenen dat er 
zo’n 72.800 Neanderthalervindplaat-
sen zouden kunnen zijn. Dit beeld 
verdient enige nuancering. Dit getal 
geeft in de eerste plaats geen inschat-
ting van het aantal daadwerkelijk aan-
wezige vindplaatsen, het is een aan-
wijzing voor het aantal vindplaatsen 
dat er potentieel geweest kan zijn. 
Daarbij dient te worden meegenomen 
dat de gehanteerde steekproef aan de 
kleine kant is en er zijn ook groeves 
in de omgeving van Veldwezelt waar 
(tot nog toe) geen archeologische 
vondsten of vindplaatsen zijn aangetrof-
fen ( J-P. de Warrimont, pers. comm.).

Een laatste voorwaarde voor het aan-
treffen van (min of meer) intacte 

Neanderthaler-vindplaatsen is de aanwezigheid van afzettingen van 40.000 jaar 
of ouder. Löss is buitengewoon gevoelig voor erosie en een groot aantal van die 
meer dan 72.000 potentiële vindplaatsen zal in de afgelopen 300.000 jaar door 
erosie zijn verstoord. Om die parameters te kunnen incorporeren is een uit-
gebreide studie naar de geologische opbouw van de löss in het gehele lössgebied 
noodzakelijk. 

Een aanzienlijk conservatiever uitgangspunt van 0,25 vindplaatsen per hectare 
levert nog steeds een totaal van 14.000 potentiële vindplaatsen op, alleen al voor 
het Zuid-Limburgse lössgebied. Dat lijkt nog steeds een duizelingwekkend 
aantal. Maar er van uitgaande dat Neanderthalers gedurende een periode van 
270.000 jaar het huidige Zuid-Limburg met enige regelmaat bezocht hebben en 
er hun jachtkampjes achterlieten, komt dat neer op ongeveer één vindplaats per 
19 jaar. Zelfs de oorspronkelijke inschatting van 1,3 vindplaatsen per hectare 
levert “slechts” één vindplaats per 3,7 jaar op, nog steeds een zeer bescheiden 
inschatting.

Dit soort statistiek met veel “als-dan”-variabelen kan vanzelfsprekend eindeloos 
worden voortgezet (en bediscussieerd), maar op grond ervan kan voor het 
Zuid-Limburgse lössgebied in ieder geval het volgende worden gesteld: Zodra er 
ergens gegraven wordt, is de kans dat daarbij Neanderthaler-artefacten worden aangetroffen 
buitengewoon groot!

Onderzoek
Archeologisch onderzoek naar Midden-Paleolithische vindplaatsen in AMZ-
context is in Nederland vrijwel niet-bestaand. Dit heeft een aantal oorzaken die 
hierboven al kort zijn aangestipt. In de eerste plaats zijn Neanderthaler-vind-
plaatsen moeilijk op te sporen, zeker aangezien ze vaak ook op aanzienlijke 
diepte kunnen liggen. De vondsten uit Sint Geertruid-De Kaap zijn aangetrof-
fen op ongeveer 3,5 m beneden maaiveld; in Amstenrade lagen ze op ongeveer 
zes meter onder het maaiveld en in de groeves bij Veldwezelt liggen ze op meer 
dan tien meter diepte. Gevaarlijker voor het onderzoek naar Neanderthalers in 
Nederland is echter dat het nauwelijks een plaats heeft in het collectieve onder-
bewustzijn van de Nederlandse archeologen. Generaliserend gesproken vindt 
men het allemaal maar “veel gedoe” voor een paar vuursteentjes (“want je kan 
er toch niets mee”) en wordt er weinig tot geen moeite gedaan om het Midden-
Paleolithicum mee te nemen in eventuele onderzoeksvoorstellen. Dat de 
gebruikelijke onderzoeksmethodieken zich zeer slecht lenen voor het soort 
onderzoek dat nodig is om vindplaatsen uit deze periode te onderzoeken is 
daarbij een verdere complicerende factor. Het feit dat er in meer dan vijftien 
jaar commerciële archeologie maar één Neanderthaler-vindplaats is ontdekt is 
daarvan een treffende illustratie.

Loont het eigenlijk wel de moeite?
In het voorgaande is gesteld dat, wanneer ergens in Zuid-Limburg een diep 
gat in de löss gegraven wordt, de kans heel groot is dat er dan artefacten van 
Neanderthalers gevonden worden. Maar zijn deze artefacten het opgraven 
waard, of is de informatiewaarde zo laag dat het “zonde van de moeite” is?

De waardering van dit soort vindplaatsen is gecompliceerd. Er is enerzijds 
sprake van een voor Nederland zeer zeldzaam vindplaatstype, waardoor een 
hoge waardering vrijwel vanzelfsprekend lijkt, maar aan de andere kant blijkt 
het ontstaan van de vindplaats zoals deze door archeologen wordt aangetroffen 

TABEL 1: | De genoemde vindplaatsen en hun oppervlak.
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het resultaat van een complex proces van afzetting en erosie van löss. Normaal 
gesproken is met name erosie een factor die de waardering van een vindplaats 
negatief beïnvloedt. 
In het geval van Midden-Paleolithische openluchtvindplaatsen maakt het echter 
helemaal niet zoveel uit wanneer ze aan een bepaalde mate van post-depositionele 
processen zijn blootgesteld. Welke Neanderthaler-vindplaats is niet in meerdere 
of mindere mate blootgesteld aan verstorende processen?
Openluchtvindplaatsen zoals Colmont-Ponderosa, Sint Geertruid-De Kaap en 
Amstenrade-Allée kunnen bovendien niet op vindplaatsniveau gewaardeerd of 
bestudeerd worden. Gezien de hoge mobiliteit van de nomadische Neander-
thalers dienen deze vindplaatsen (en hun relatie tot elkaar en de “klassieke” 
rivieroever-, abri- en grotvindplaatsen) op landschapsniveau te worden begrepen 
als dit onderzoek bruikbare informatie over het landschapsgebruik van Neander-
thalers wil opleveren. Dat dergelijk onderzoek op landschapsniveau een belang-
rijke bijdrage levert aan de kennis over het landschapsgebruik van Neander-
thalers wordt duidelijk door een blik over de grens in Noord-Frankrijk te 
werpen, waar het onderzoek naar het Midden-Paleolithicum een vanzelfsprekend 
onderdeel uitmaakt van de archeologische praktijk.

Het lössgebied van Noordwest-Frankrijk
In het Somme-dal en aangrenzende delen van Noordwest-Frankrijk is sinds 
midden jaren 1990 een aantal grootschalige infrastructurele projecten uitgevoerd, 
dan wel nog in uitvoering, waaronder de autosnelweg A16 en een (nog in 
aanleg verkerend) kanaal.
Voorafgaande aan de uitvoering van deze werken zijn deze transecten uitvoerig 
onderzocht op de aanwezigheid van Neanderthaler-vindplaatsen. In het tracé 
van de weg en het kanaal, die dwars door het enigszins op Zuid-Limburg 
lijkende, golvende lösslandschap van de Somme-regio snijden, zijn machinaal 
honderden proefputten aangelegd. In de profi elwanden van deze sondages werd 
de diepte van relevante lösslagen ten opzichte van maaiveld vastgesteld, waarna 
een veilige ontgravingsdiepte werd bepaald. Op het moment dat de grond tot 
deze diepte afgegraven was, kwamen de archeologen in actie. Het ontgraven 
ging aanvankelijk machinaal, maar ging daarna schavend verder en zodra er 
artefacten werden aangetroffen, werden handmatig proefputjes geschept om de 
vindplaats te begrenzen. Dit gebied werd vervolgens door de machines over-
geslagen en “traditioneel” met de hand opgegraven. Intussen gingen de machines 
verder. In totaal zijn honderden proefputten gegraven waarvan er vele paleoli-
thische vondsten opleverden. Met name de vindplaats Havrincourt, waar een 
reeks van 56 putten vondstmateriaal opleverde, werd nader onderzocht (Goval 
& Herisson, 2012).

De resultaten zijn opmerkelijk en de verworven gegevens en kennis zijn van een 
soort die nooit vergaard kan worden door de “traditionele” manier van onder-
zoek. Door de grote afmetingen van de “opgravingsputten” konden Neander-
thaler-vindplaatsen worden onderzocht in een context die het niveau van land-
schapsarcheologie bijna benaderde en die bovendien afweek van de traditionele 
“vooringenomenheid” voor plateauranden en rivierafzettingen, aangezien min 
of meer het gehele landschap op deze wijze onderzocht werd. Ook hier bleek 
duidelijk dat vindplaatsen over het hele landschap verspreid kunnen worden 
aangetroffen en niet alleen langs de plateauranden of in rivierafzettingen.

Conclusie
Het Zuid-Limburgse lössgebied stelt weinig voor in het kader van de Euraziatische 
lössgordel en zelfs voor Nederlandse begrippen is het een klein gebied, maar 
wat betreft het Midden-Paleolithicum is het een buitengewoon interessant deel 
van Nederland met een zeer groot archeologisch potentieel wat betreft het 
Midden-Paleolithicum, zeker gezien de mogelijkheden om voor onderzoek aan 
te sluiten bij collega’s in België, Duitsland en Noord-Frankrijk. Grote ontslui-
tingen zoals de A16 en het kanaal in de Somme-regio zijn in Nederland zeld-
zaam. Zodra dergelijke projecten echter wél plaatsvinden, dient het onderzoek 
naar Neanderthaler-vindplaatsen de hoogste prioriteit te krijgen. Door middel 
van één enkel project kan de stand van onderzoek naar Neanderthalers in 
Nederland op die manier verveelvoudigd worden.

De belangrijkste vraag is: willen we 
in Nederland eigenlijk dat er onder-
zoek gedaan wordt naar het Midden-
Paleolithicum? Het hoort er offi cieel 
bij, maar aan de andere kant wijst de 
dagelijkse praktijk uit dat er eigenlijk 
gewoon geen aandacht aan besteed 
wordt. Er zijn andere, jongere vind-
plaatstypen die eveneens te weinig 
aandacht krijgen en daar zijn allerlei 
redenen voor aan te voeren, maar dat 
neemt niet weg dat het Midden-
Paleolithicum van alle “ondergescho-
ven archeologische kindjes” het verst 
weggestopt is.

Het onvermijdelijke antwoord op die 
vraag is “ja”, juist in een tijd waarin 
het door recente ontwikkelingen 
duidelijk wordt dat Neanderthaler-
vindplaatsen helemaal niet zo zeld-
zaam zijn als altijd werd aangenomen; 
in tegendeel zelfs. Dat maakt ze niet 
alleen de moeite waard om te onder-
zoeken, maar geeft ook duidelijk de 
bedreiging aan, waaraan zij door 
ongeziene verstoring blootstaan.
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