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E E N ZUIDELIJK ARCHEOLOGISCH ERRATICUM TE 
OPENDE ZUID (GRONINGEN) 

D. S T A P E R T * & J .G. Z A N D S T R A * * 

S A M E N V A T T I N G 

Besproken wordt een op een grindpad te Open-
de Zuid (Groningen) gevonden vuurstenen arte
fact. Het artefact werd vermoedelijk samen met 
een handelspartij grind aangevoerd. Omdat de 
herkomst van deze partij aanwijzingen zou kun-
nen geven over de ouderdom van de geexploiteer-
de rivierafzetting, en daarmee ook van het arte
fact, werden kwantitatieve en morfometrische 
grindanalyses uitgevoerd. De uitkomsten van dit 
onderzoek worden vergeleken met analyses van 
enkele andere locaties. Geconcludeerd wordt dat 
het grind van Opende uit een Rijn-afzetting af-
komstig is, behorende tot de Formatie van Kref-
tenheije. Het grind is niet uit de stuwwallen 
afkomstig, en de afzetting vond plaats na de 
ijsbedekking in het Saalien, en voor het Laat-
Weichselien. 

Het artefact is een grote regelmatige kling, die 
hoogstwaarschijnlijk van een Levallois-kern voor 
klingen afkomstig is, en dus in het Midden-Pa-
leolithicum geplaatst kan worden. De kling is 
duidelijk fluviatiel gerold (afronding, kleine af-
splinteringen), terwijl verder bruine patina en 
glans (geen windlak) aanwezig zijn. Opvallend is 
het voorkomen van zeer grove krassen op het 
artefact. Dergelijke krassen zijn ook bekend van 
het materiaal van Rhenen, en werden aanvanke-
lijk toegeschreven aan glaciale stuwing. In dit 
artikel wordt een nieuwe hypothese voorgesteld 
voor het ontstaan van zulke grove krassen, nl. dat 
ze veroorzaakt werden door kruiend ijs in de 
toenmalige rivieren, tijdens koude perioden. 

I N L E I D I N G 

Een voorwerp van vuursteen werd, na een om-
zwerving, aan het Biologisch-Archaeologisch In-
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stituut (BAI) te Groningen ter bestudering aan-
geboden. Het werd door de vinder, de heer 
P . N . M . Stuyt op zijn erf aan de Parkweg te 
Opende Zuid (gemeente Grootegast) aangetrof-
fen en, naar later bleek terecht, als steentijdarte-
fact beschouwd. De locatie ligt op het Topogra-
fisch Kaartblad Drachten 11 E (1 : 25.000), 
coordinaten 208.85/574.18. 

De vindplaats, een grindpad, biedt archeolo-
gisch uiteraard geen enkel uitzicht op het achter-
halen van de herkomst. De samenstelling en ver-
dere eigenaardigheden van het grind zouden ech-
ter wellicht een indicatie kunnen geven over de 
winplaats en daarmee ook over de ouderdom van 
de geologische formatie, waaruit het voorwerp 
afkomstig is. Op verzoek van het B A I werd daar-
om op de Sedimentpetrologische Afdeling van 
de Rijks Geologische Dienst te Haarlem een 
analyse van het grind verricht. 

Enerzijds is de mogelijkheid van dooreenmen-
ging van grind van verschillende winplaatsen, 
vooral bij de opslag en het vervoer, niet denkbeel-
dig. Met klem moet daarom worden gesteld dat 
de grindanalyse en de archeologische determina-
tiegegevens van het artefact, noch ieder voor 
zich noch tezamen een op zekerheid berustende 
eindconclusie over de ouderdom van de steen-
tijdcultuur, waartoe het handwerkstuk behoort, 
toelaten. 

Anderzijds is de kans op vermenging van di
verse partijen grind bij honderden tonnen massa-
verlading niet groot en bovendien zou een derge
lijke, recente en onnatuurlijke, contaminatie bij 
de analyse van het grind niet onopgemerkt blij-
ven. In dit artikel wordt aandacht besteed aan: 
1. De kwantitatieve analyse van het grind. 
2. De morfometrische analyse van het grind. 
3. De ouderdom van de afzetting, waaruit het 

grind afkomstig is en de herkomst. 
4. De archeologische aspecten van het artefact. 
5. De ontstaanswijze van de grove krassen op het 

artefact. 

Kwantitatief grindonderzoek 
Het grind bevat bestanddelen van 8 tot circa 

50 mm; hiervan werd het materiaal in de subfrac-
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8-13 mm 20-45 mm 

Kwarts, totaal 43 .5 35.5 

Troebele witte gangkwarts 37 .5 33.8 
Overige kwarts 6.0 1.7 
Hoekige vuursteen - -

Gerolde vuursteen 0.3 
Kristallijn 4.5 -
Lydiet - 5.3 
Verkiezelingen 0.5 0.3 
Pyrietkwartsiet - 0.3 
Bontzandsteen 1.5 1.7 
Diverse rode zandsteen (palaeozoisch) 4.5 6.3 
Grijze en groene palaeozoische zandsteen 16.5 14.0 
Overige sedimentaire gesteenten 2 0 . 0 36 .3 

Tabel I De samenstelling van het grind (procenten van de telsom). 

ties 8-13 en 20-45 mm (resp. 2 0 0 en 3 0 0 compo
nenten; tab. I) volgens de geldende richtlijnen 
onderzocht ( Z A N D S T R A 1978) . 

Het grind is uitgesproken grof. Het bestaat in 
hoofdzaak uit partikels van 16-50 mm. Vooral dit 
grove grind is als gevolg van verlading gebroken 
( 8 - 1 0 % van de totaalsom); bij het materiaal van 
8-16 mm is circa 5% gebroken. Daar vooral gang
kwarts is gefragmenteerd zal het kwartspercen
tage in werkelijkheid wat lager zijn dan uit de 
tellingen blijkt (geschat op resp. 4 0 % voor 8-13 
en 3 2 % voor 20-45 mm). Buiten de tellingen 
werden o.m. melafieramandelsteen en meerdere 
Naheporfieren, afkomstig uit het stroomgebied 
van de Rijn in Duitsland, aangetoond; ook het 
overige grind is zeer overwegend als Rijnmateri
aal te zien. Een primair uit Scandinavië afkom
stige component beperkt zich tot een enkele rode 
graniet en gneis; het is het vermelden waard dat 
noordelijke en zuidelijke hoekige vuursteen in de 
tellingen ontbreken. 

Morfometrisch grindoriderzoek 
Voor de bepaling van de afrondingsgraad werd 

gebruik gemaakt van een eenvoudige visuele me
thode ( R E I C H E L T 1955 , 1 9 6 1 , B E R G E R S E N 
1975) ; de grafische presentatie werd deels aan
gepast aan B U R G H A R D T & B R U N N A C K E R 
( 1 9 7 4 ) . 
De handelwijze is als volgt: 
a. Grind van 20-45 mm afzeven, 
b. Afrondingsgraad van alle grindpartikels in de 

afgezeefde fractie bepalen (liefst van 100 a 
3 0 0 stuks), 

c. Afrondingsindex berekenen ( R U S S E L L & 
T A Y L O R 1937 , W I N T E R 1968) . 

Bij de bepaling van de afrondingsgraad (b 
hierboven) wordt uitgegaan van vier klassen: 

I Hoekig: grillige vorm en onregelmatig op
pervlak; meer dan de helft van de kanten en 
hoeken is scherp. 

II Hoekig afgerond: meer dan de helft van de 
kanten en hoeken is iets afgerond, de kanten 
zijn nog herkenbaar en het oppervlak is nog 
onregelmatig. 

III Afgerond: omtrek minstens langs een as 
rondachtig, ei- of lensvormig; de kanten zijn 
hier en daar nog zichtbaar en hoewel het 
oppervlak tamelijk glad is zijn nog onregel
matigheden aanwezig. 

IV Sterk afgerond: omtrek minstens langs twee 
assen uitgesproken rond, ei- of lensvormig en 
glad oppervlak. 

Het onderzoek, waarbij het gebroken grind 
buiten beschouwing werd gelaten, leverde de op 
fig. 1 aangegeven verdeling. Ter vergelijking zijn 
op dezelfde figuur ook de morfogrammen van 
het grind van enkele pleistocene Rijnafzettingen 
en van kristallijn morenegruis uit keileem afge
beeld. Uit de gegevens van Opende laat zich de 
afrondingsgraad volgens R U S S E L L & T A Y L O R 
bepalen: 

2.0 x 1 + 54.7 x 2 + 31.3 x 3 + 12.0 x 4 
= 25.3 

10 

Voor de Rijnafzettingen te Wemb, Arcen, 
Wellerlooi en Wageningen (2 x) is de index op 
resp. 19.7 , 19.4, 19.8, 19.8 en 19.4 te stellen. De 
afrondingsindex kan variëren van 10 tot 40 ; hoe 
lager het getal hoe geringer de afronding. Indices 
tussen 19.4 en 19.8 zijn normaal voor midden-, en 
ook voor de meeste laat-pleistocene polygene (= 
samengestelde) riviergrinden van de Rijn (For
matie van Sterksel, Formatie van Urk, Formatie 
van Kreftenheije); Maasgrinden in de fractie 2 0 -
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Fig. 1: Morfogrammen en afrondingsindices (20-45 mm). Analyses RGD, Sedimentpetrologisch Laboratorium en 
de analyse van Noorwegen naar Bergersen (1970, 1973). 

Bovenste rij v.l.n.r.: 
Wemb (Did.) - groeve Welbers. Blad 
52E, Venlo. Coord. 207.80/399.50. 
Jüngere Hauptterrasse (Formatie 
van Sterksel). Kwartsgehalte 20-45 
mm 57.4%. Morfogram van de totale 
samenstelling, m.u.v. Maaseieren. 
Arcen (Limb.) - groeve Jansen. Blad 
52F, Arcen. Coörd. 211.85/390.85. 
Afzettingen van Lingsfort (basaal 
deel Formatie van Urk). Obere Mit-
telterrasse. Kwartsgehalte 20-45 
mm 62.0%. Morfogram van de totale 
samenstelling, m.u.v. Maaseieren. 
Wellerlooi (Limb.) - groeve Buys-
sen. Blad 52F, Arcen. Coörd. 
210.55/394.00. Afzettingen van 
Lingsfort. Kwartsgehalte 20-45 mm 
53.0%. Morfogram van de totale sa
menstelling, m.u.v. Maaseieren. 

Tweede rij v.l.n.r.: 
Wageningen A - groeve Fransche 
Kamp te Wageningen Hoog. Blad 
39F, Wageningen. Coörd. vak 176/ 
445. Monster A uit bont grindzand 
(augiethoudend) boven het zesde 
kleiniveau (Formatie van Urk). 
Kwartsgehalte 20-45 mm 50.0%. 
Morfogram van de totale samenstel
ling, m.u.v. Maaseieren. 
Wageningen B - Locatie als boven. 
Monster B uit bont, schelparm 
grindzand van de Formatie van Urk. 
Kwartsgehalte 40.0%. Morfogram 
van de totale samenstelling, m.u.v. 
Maaseieren. 
Opende Zuid (Gron.) - aangevoerd 
grind. Kwartsgehalte 20-45 mm 
35.5%. Morfogram van de totale sa
menstelling, m.u.v. Maaseieren. 

Derde rij v.l.n.r.: 
Drachten - bouwput tunnel voor 
autoweg A7 te Drachten Zuid. Blad 
1 IE, Drachten. Coörd. 202.69/ 
567.63. Keizand boven keileem van 
de Formatie van Drente (Saalien). 
Morfogram van de kristallijne be
standdelen. 
Usselerveen (Ov.) - afgraving Rut-
bekerveld. Blad 34F, Enschede. 
Coörd. 254.20/466.32. Keizand bo
ven keileem van de Formatie van 
Drente. Morfogram van de kristallij
ne bestanddelen. 
Noorwegen. Holocene rivierafzet-
tingen in het Gausdal en het Gud-
brandsdal (Oost. Noorwegen N . van 
Oslo). Gemiddeld morfogram van 

de totale samenstelling in fractie 20-
60 mm (naar Bergersen 1970,1973). 

Vierde rij v.l.n.r.: 
Wellerlooi. Locatiegegevens: zie 
eerste rij. Morfogram van de gang
kwarts. 
Wageningen B. Locatiegegevens: 
zie tweede rij. Morfogram van de 
gangkwarts. 
Opende Zuid. Locatiegegevens: zie 
tweede rij. Morfogram van de gang
kwarts. 
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45 mm zijn gewoonlijk wat minder afgerond, 
o.m. als gevolg van de kortere transportweg, 
resulterend in een lagere indexwaarde. De 25.3 
voor Opende Zuid springt er uit en wijst duide-
lijk op een aanzienlijk sterkere afronding dan in 
het gemiddelde zuidelijke riviergrind wordt aan-
getroffen. Met het Ac-diagramtype van B E R 
G E R S E N (1970, 1973) is zeer veel overeenkomst 
(fig. 1); het gaat hierbij om grind uit een oost-
noorse holocene afzetting, dat over de bodem van 
een kleine rivier met een groot verval is getrans-
porteerd en daarbij een snelle en intensieve 
vormverandering als gevolg van mechanische 
slijtage onderging. Het laat zich helaas niet vast-
stellen of het grind van Opende aan (voor een 
deel?) vergelijkbare klimaats-, transport- en slij-
tagecondities onderhevig is geweest. Dat de rela-
tief sterke afronding te Opende niet uitsluitend 
wordt bepaald door een hoog gehalte aan minder 
resistente bestanddelen blijkt uit het morfogram 
van de zeer resistente gangkwarts (met 16% af-
geronde en een minimum aan sterk hoekige com-
ponenten; afrondingsindex 21.5, vergelijkfig. 1). 
De morfogrammen van de gangkwarts van Wel-
lerlooi en Wageningen tonen, dat de kwarts hier 
minder is afgerond, met indices van resp. 17.9 en 
18.3. 

Is bij het grind van Opende Zuid sprake van 
rolsteen- of schuifsteengrind? Uit de afrondings
index is een dergelijk vormverschil niet op te 
maken: een hoge afrondingsindex kan zowel op 
rolstenen als schuifstenen betrekking hebben. 
De afplattingswaarde is niet bepaald. Bij aan-
schouwing valt echter op, dat het gehalte aan 
schuifstenen van zandsteen aanzienlijk is en veel 
hoger ligt dan bij het rolsteengrind van Wemb, 
Arcen, Wellerlooi en Wageningen. Het mate
riaal van Opende blijkt zich dus vooral op basis 
van een sterkere afplatting van het 'gangbare' 
grind van de Rijn te onderscheiden. Vormveran
dering van grind vindt in hoofdzaak op de rivier-
bodem plaats en betreft alle componenten; af
platting treft vooral minder resistente, dunplati-
ge gesteenten als gneis, schist, leisteen, grauwac-
ke en zandsteen. Harde ongelaagde gesteente-
soorten als kwarts, kwartsiet en vuursteen zullen 
door de sleepkracht van het stromende water ook 
in beweging komen en afronding ondergaan 
maar geen of weinig afplatting gaan vertonen. 

Waarschijnlijk krijgen de meeste grindstukken 
reeds in de bovenstroom ongeveer de vorm, waar-
in de partikels ten slotte in de benedenstroom-
afzettingen worden aangetroffen. 

Zoals bekend is het meevoeren en afzetten van 
grof sediment door een rivier met een gladde 
bodem alleen of hoofdzakelijk mogelijk in bui-

tenbochten; daar zijn de plaatsen met de grootste 
hydraulische uitwerking: een voor mobilisatie 
van sediment gunstig gedeelte van het dwarsver-
hang (hoog oplopend water) en de relatief grote 
stroomsnelheid van het bovenste water, onder 
invloed van de centrifugaalkracht. Als deze con-
dities aanwezig zijn zal bij een toename van de 
wateraanvoer in een buitenbocht een relatief 
hoog gelegen grindpakking kunnen worden opge-
worpen, waar het op- en teruglopende water aan 
trekt, zodat een brandingseffect ontstaat. Grind-
bestanddelen zullen hier opnieuw slijtage en ook 
selectie o.m. naar vorm en grootte ondergaan. In 
grindrichels op zo een rolsteenstrand, op enige 
afstand boven de gemiddelde waterlijn, blijkt het 
percentage platte stukken iets toe te nemen. Bij 
hoog water worden alleen de platte stukken opge-
werveld en voor een deel op de hogere delen van 
de zandige oever, in extreme gevallen zelfs op de 
rivierkleistrook, gedeponeerd. Plekken met con-
centraties van dergelijke schuifstenen (tijdens de 
laatste transportfase feitelijk 'waterzeilstenen') 
worden thans nog langs de Rijn aangetroffen, 
o.m. te Grimlinghausen bij Neuss in Noordrijn-
Westfalen (voordracht Dr. K . Thome op 14 juni 
1984 tijdens de 51. Tagung van de Arbeitsge-
meinschaft Nordwestdeutscher Geologen te 
Krefeld). Vooral aan de hoge kant van obstakels, 
zoals kribben, wordt het platte grind hoog 'ge-
lost'. 

Het is bekend, dat schuifstenen ook door zee-
water hoog op het strand kunnen worden afgezet 
(zie over dit onderwerp ook: H U M B E R T 1968). 
Een voorbeeld vormt een locatie in de Amster-
damse Waterleiding Duinen ter hoogte van het 
Wouwenvlak (ca. 1 km landinwaarts vanaf paal 
71); op deze plaats werd in een verticale profiel-
sectie op 0.50 a 1.00 m + N A P een plaveisel van 
tot 7 cm grote platte stenen op de grens van 
strand- en duinzand vastgesteld ( J E L G E R S M A 
1961, Z A N D S T R A 1962); ook hier is sprake van 
het effect van selectief transport als gevolg van 
de relatief geringe valsnelheid (de neiging tot 
'zeilen') van dunplatige gesteenten. 

Overigens is aan te nemen, dat het bij het 
materiaal van Opende Zuid niet om hoogwater-
overslaggrind of hoogwater-oevergrind gaat; de 
plekken met dergelijk grind zijn te klein om voor 
exploitatie in aanmerking te komen. 

De ouderdom van de afzetting, waaruit het grind 
afkomstig is en de herkomst 

De samenstelling van het grind wijst uit, dat 
het te Opende Zuid aangevoerde grind uit pleis-
toceen materiaal van de Rijn bestaat; de Maas-
grinden typerende bestanddelen als hoekige en 
gerolde vuursteen ('Maaseieren'), kiezelooliet, 
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Tabel II Chronostratigrafie en zuidelijke rivierafzettingen in het Midden- en Laat-Pleistoceen in en 
oostelijk van de Over-Betuwe. 

Revinienkwartsiet, Conglomeraat van Fépin, 
Burnotconglomeraat en Carboonzandsteen ont
breken of zijn zeer schaars vertegenwoordigd. In 
Opende zijn vooral bontzandsteen en lydiet ken
merkend voor (midden- of laatpleistocene) Rijn
afzettingen; vermeldenswaard zijn verder nog 
het relatief lage gehalte aan kwarts en het opval
lend hoge percentage sterk afgeplatte grijze, 
groene en violetrode precarbonische zandsteen 
en grauwacke. 

Bovengenoemde eigenschappen, de aanwezig
heid van een spoor afgerond noordelijk kristallijn 
en de relatief sterke afronding beperken de her
komst (de plaats van depositie) tot het huidige 
Rijndalgebied tussen Düsseldorf en de Over-
Betuwe en het zuidelijk deel van de IJsselvallei 
en de ouderdom van de afzetting tot het tijdsbe
stek Midden-Saalien tot en met Weichselien 
(Formatie van Kreftenheije, vergelijk tab. II). 
Oudere Rijnafzettingen in het genoemde gebied 
bevatten meer kwarts en vertonen een lagere 
afrondingsindex en jongere Rijngrinden zijn te 
beperkt van omvang om voor exploitatie in aan
merking te komen. 

Een sterke afplatting als bij het grind van 
Opende Zuid is niet algemeen in de Formatie van 
Kreftenheije. Uit de op grond van de morfome-
trische eigenschappen in aanmerking komende 
(laat-Weichselien) glaciale Rijnafzettingen 
( V E R B R A E C K 1983) is het grind waarschijnlijk 
niet afkomstig, omdat hierin nooit veel grof grind 

wordt aangetroffen en omdat noordelijke be
standdelen in deze jonge Kreftenheije-Rijngrin-
den zelden voorkomen. 

Volgens de huidige opvattingen zijn grove Rij
nafzettingen met relatief hoekig grind (Wemb, 
Lingsfort, Wellerlooi) onder koude omstandig
heden, gedurende ijstijden, ontstaan. De afzet
tingen van de huidige Rijn (Grimlinghausen), 
van de eerder genoemde recente noorse rivier en 
van laat-glaciaal (Weichselien) grind in de Over-
Betuwe bevatten relatief afgerond, meer of min
der afgeplat materiaal. Het grind van Opende 
Zuid lijkt morfometrisch sterk op de laatstge
noemde groep. De uit bovenstaande op te maken 
relatie tussen klimaat en vorm van grindbestand-
delen in rivierafzettingen (koud: weinig afge
rond; aflopende kou en warm: relatief sterk afge
rond, soms afgeplat) is nog onvoldoende onder
bouwd. Wanneer we deze vuistregel op het grind 
van Opende Zuid toepassen zou depositie tegen 
het einde van het voorlaatste glaciaal (Saalien) 
of tijdens het daaropvolgende interglaciaal (Ee
mien) in aanmerking komen. 

Twee dingen zijn zo goed als zeker: het grind is 
niet uit de stuwwallen afkomstig en de afzetting 
vond plaats na de ijsbedekking in het Saalien en 
voor het Laat-Weichselien. Uit bovenstaande 
blijkt voorts, dat het grind met het artefact niet 
uit de grootste winplaats van grind in Nederland, 
bij Roermond, afkomstig kan zijn: het grind be
vat daar of meer Maasmateriaal (o.m. vuur-
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steen) of meer kwarts, terwijl noordelijke compo
nenten ontbreken ( Z A N D S T R A 1966). De tijdens 
het bezoek aan de vindplaats te Opende Zuid 
geuite theorie, dat noordelijke elementen uit het 
locaal nabij de oppervlakte liggende keizand af
komstig zouden kunnen zijn moest althans voor 
het noordelijk kristallijn, op basis van de sterke 
afronding, worden verlaten; de morfogrammen 
van Drachten en Usselerveen tonen, dat noorde
lijk morenegruis uit keizand zeer arm is aan sterk 
afgeronde stukken. Voor een deel van de op het 
pad aangetroffen vuursteen is echter een af
komst uit het keizand mogelijk. 

Beschrijving van het artefact 
De vondst van Opende betreft een fraaie en 

tamelijk grote kling. Klingen zijn afgeslagen 

langwerpige scherven vuursteen met ongeveer 
parallelle zijden. De slagvlakrest is niet meer 
aanwezig, deze werd weggenomen door een oude 
breuk en enkele kleinere recente beschadigin
gen. Ook distaal is een deel van de kling verdwe
nen als gevolg van recente breuken (deze zijn wit 
gelaten op de tekening). Oorspronkelijk moet de 
kling dus nog wat langer zijn geweest. Enkele 
maken van het stuk zijn als volgt (fig. 2 t /m 4): 

Lengte 9,9 cm 
Max. breedte 3,0 cm 
Max. dikte 1,3 cm 
Gewicht 41,6 gram 

De kling is zeer regelmatig gevormd, met 
parallelle en snijdende zijden (zie de doorsneden 
op de tekening). In eerste instantie wordt men 

Fig. 2: De kling, gevonden te Opende Zuid. Het cirkeltje geeft de richting aan van het niet meer aanwezige 
slagpunt. Recente beschadigingen en breuken zijn wit gelaten. Schaal in cm. 
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daarom', ook gezien de lengte van het stuk, herin-
nerd aan de grote klingen uit het Laat-Neolithi-
cum. De op de kling aanwezige secondaire opper-
vlakteveranderingen (verweringsverschijnselen) 
sluiten een dergelijke jonge datering echter uit 
(zie hieronder). Ze geven aan dat de kling vrijwel 
zeker moet stammen uit het Midden-Paleolithi-
cum (middengedeelte van de Oude Steentijd). 
Het Midden-Paleolithicum kan grofweg geda-
teerd worden vanaf het begin van het Saalien tot 
halverwege het Weichselien. 

Dorsaal zijn in de lengterichting van de kling 
vier negatieven zichtbaar van eerder geslagen 
klingen. Deze negatieven hebben alle dezelfde 
slagrichting als de kling zelf, zoals te zien is aan 
de aanwezige slaggolven. Verder is een restant 
bewaard van een negatief van een afslag, die 
vanaf een van de zijden is geslagen. Deze afslag 
diende hoogstwaarschijnlijk voor het prepareren 
van het bovenvlak van de kern. De preparatie 
had tot doel het bovenvlak een vorm te geven die 
het mogelijk maakte om vervolgens klingen van 
de kern te slaan. 

Het is duidelijk, dat we hier met een z.g. 
Levallois-kling te maken hebben, d.w.z. een 
kling die vanaf een geprepareerde kern geslagen 
is. Het op verschillende manieren prepareren van 
kernen, zodat er producten met een ongeveer 
voorspelbare vorm (zoals klingen) van kunnen 
worden geslagen, heet de Levallois kerntechniek 
(naar een plaats in Frankrijk). Deze techniek 
karakteriseert volgens de nu gangbare definitie 
van deze fase het Midden-Paleolithicum (Bo-
S i N S K i 1967 ; U L R I X - C L O S S E T 1975 ; T U F F R E A U 
1979) . 

De Levallois-kernen voor klingen zijn onge
veer rechthoekig van vorm, en hebben meestal 
slagvlakken aan beide korte zijden (de 'strunk-
formiger Kernsteine' van Bosinski). De kern 
waarvan de kling van Opende is geslagen werd, 
voor zover zichtbaar aan de aanwezige negatie
ven, echter slechts in een richting gebruikt. 

De zijden van de kling vertonen veel retouches 
(kleine afsplinteringen). De grote aantallen klei-
ne retouches moeten op een natuurlijke wijze 
zijn ontstaan: ze zijn onregelmatig van vorm en 
grootte en komen zowel ventraal als dorsaal voor. 
De aanwezigheid van deze kleine retouches kan 
in verband worden gebracht met het riviertrans-
port waaraan de kling onderhevig is geweest (zie 
hieronder). 

Er komen echter ook grotere retouches voor, 
die mogelijk artificieel zijn. Distaal is de kling 
over een afstand van ongeveer 2 cm, langs beide 
zijden, voorzien van grotere retouches. Mogelijk 
was de kling oorspronkelijk tot een gepunte vorm 
afgewerkt. Ook proximaal zijn grotere retouches 

Fig. 3: Foto van de kling, gevonden te Opende Zuid. Op 
het ventrale vlak kleeft wat verf met zand. Schaal in 
cm. 

langs beide zijden aanwezig. Vooral opvallend is 
de ventrale retouchering bij de basis over een 
afstand van ca. 3,5 cm. Het stuk lijkt als gevolg 
van deze retouchering enigszins op een reusach-
tige schouder- of steelspits, zoals we die uit het 
Jong-Paleolithicum kennen. Een dergelijke date-
ring is echter, gezien de uitkomsten van het 
grindonderzoek, minder waarschijnlijk. Boven-
dien is het in dit geval niet ondenkbaar dat ook de 
grotere retouches (deels) op een natuurlijke ma-
nier ontstaan zijn, blijkens het voorkomen van 
zeer grove krassen op het stuk. Deze wijzen erop, 
dat de kling te lijden heeft gehad van sterke druk 
onder aanraking met andere stenen; daarbij kon-
den gemakkelijk grotere retouches ontstaan. 
Daarom kunnen we het artefact van Opende het 
best beschrijven als een grote kling, die mis-
schien deels geretoucheerd is. Het lijkt niet ver-
antwoord het stuk gedetailleerder typologisch te 
classificeren. 

Grote regelmatige klingen kennen we in Ne-
derland vooral goed van Rhenen. De vondsten 
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van Rhenen stammen uit grove grindhoudende 
zanden behorende tot de Formatie van Urk, zoals 
onderzoekingen door de R G D tezamen met en
kele opgravingen door het B A I hebben aange-
toond ( D E J O N G 1981; R U E G G 1981; S T A P E R T 
1981; Z A N D S T R A 1981). De vondstvoerende la-
gen zijn bij Rhenen aanwezig in een gestuwde 
positie. Dit bewijst dat ze ouder zijn dan het 
moment van aankomst van het landijs. Er zijn 
redenen om aan te nemen dat de vondsten te 
dateren zijn in het Vroeg- en/of Midden-Saalien 
(zie ook V A N K O L F S C H O T E N 1981). Daarbij 
moet echter bedacht worden dat aan de datering 
van verspoelde artefacten uit fluviatiele afzettin
gen altijd onzekerheden zullen blijven kleven. 

Klingen zijn verder bekend van een van de 
niveaus (A4) in de groeve Belvedere bij Maas
tricht ( R O E B R O E K S 1984). Deze vondsten kun
nen waarschijnlijk in het Vroeg-Saalien (maar na 
het Hoogeveen-Interstadiaal) gedateerd wor
den. Verder kunnen klingen verwacht worden uit 
het Eemien en de eerste helft van het Weichse
lien - dus uit latere fasen van het Midden-Paleo-

Fig. 4: Detail van het dorsale oppervlak van de kling. 
Zichtbaar is een aantal zeer grove krassen, die onge
veer dwars staan op een rib. 

lithicum (zie voor enkele mogelijke voorbeelden: 
S T A P E R T , in druk a). 

Strikt archeologisch gezien kan de kling daar
om niet nader gedateerd worden dan: Saalien 
(eerste helft), Eemien of Weichselien (eerste 
helft). Gezien de samenstelling van het grind is 
een datering, voor de afzetting waaruit de kling 
waarschijnlijk stamt, op het einde van het Saal
ien of in het Eemien het waarschijnlijkst. Dit 
sluit echter niet geheel de mogelijkheid uit dat de 
kling uit de eerste helft van het Saalien zou 
stammen, omdat in rivierafzettingen oudere ele-
menten opgenomen kunnen zijn. 

De kling is duidelijk fluviatiel gerold, waar-
door de randen afgerond zijn geraakt en ook de 
vele kleine retouches ontstonden. Buitengewoon 
opvallend is het voorkomen van zeer grove kras
sen (figuren 3 en 4). Dorsaal is een bundel subpa-
rallelle grove krassen zichtbaar die bijna dwars 
verlopen ten opzichte van de lengte-as van de 
kling. De bundel krassen kruist een rib (iets 
uitstekend randje tussen twee negatieven). Ter 
plaatse van de rib zijn de krassen het diepst. Het 
is duidelijk dat voor het ontstaan van een derge
lijke zware bekrassing grote krachten nodig wa-
ren. Hieronder gaan we op het probleem van de 
ontstaanswijze van deze krassen uitvoerig in. De 
krassen zijn deels wit gepatineerd, waardoor ze 
extra opvallen. Verder bezit de kling een lichte 
bruine patina en glans. De glans is geen windlak 
(zoals bekend van midden-paleolithische vond
sten uit het keizand van noordelijk Nederland: 
S T A P E R T 1976 a,b), maar is vermoedelijk in de 
rivierbedding ontstaan. De vondsten van Rhenen 
vertonen in meerderheid een vergelijkbare glans. 

De onstaanswijze van de grove krassen op het 
artefact 

De reeds genoemde vondsten van Rhenen ver
tonen voor een deel grove krassen, die vergelijk-
baar zijn met die op de kling van Opende. Het 
betreft krassen die goed met het blote oog zicht
baar zijn, hoewel ook fijnere krassen voorkomen. 
Deze krassen zijn over het algemeen duidelijk 
grover dan die op midden-paleolithische vond
sten uit het keizand van noordelijk Nederland. 
Deze laatste stukken vertonen krassen die ver-
klaard worden als het resultaat van periglaciale 
bodembewegingen, met name kryoturbatie. Die 
krassen gaan gepaard met drukkegeltjes, en zijn 
meestal nauwelijks met het blote oog waar te 
nemen (zie de afbeeldingen in S T A P E R T 1976a, 
in druk b). 

De krassen op het materiaal van Rhenen, en op 
de kling van Opende, zijn niet alleen grover, 
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maar ook qua vorm vaak anders dan die op de 
noord-nederlandse midden-paleolithen. Ze zijn 
relatief breed en diep, met soms een min of meer 
vlakke bodem. De kracht die deze krassen deed 
ontstaan moet sterker zijn geweest dan die van 
kryoturbatie, omdat er gemiddeld veel meer ma
teriaal is weggedrukt uit het oppervlak van de 
vuursteen. 

De grove krassen op de artefacten van Rhenen 
werden tot nu toe gezien als het resultaat van de 
stuwing door het landijs ( S T A P E R T 1981). Onder-
zoek van de R G D in groeve Kwintelooijen (tus
sen Rhenen en Veenendaal) leverde een gedetail-
leerd inzicht op in de structuur van de stuwwal 
ter plaatse, de Utrechtse Heuvelrug. De stuw-
wallen in Nederland omkransen glaciale bek-
kens, die plaatselijk een diepte bereiken van ruim 
125 m. Ten oosten van de Utrechtse Heuvelrug 
bevond zich een glaciaal bekken op de plaats 
waar nu de Gelderse Vallei ligt. Men moet zich 
voorstellen dat uitlopers van het landijs (dat tot 
een paar honderd meter dik was) zulke glaciale 
bekkens hebben uitgeslepen. Daarbij werd een 
pakket reeds aanwezige sedimenten van enige 
tientallen meters dikte, dat zich in bevroren toe-
stand bevond, door het ijs opgedrukt. Deze lagen 
werden in stukken gebroken, die als door een 
reusachtige bulldozer in de vorm van 'schubben' 
over elkaar werden geschoven. De overschui-
vingsvlakken zijn soms over honderden meters te 
vervolgen. De interne structuur van de stuwwal-
len is daarom zeer ingewikkeld. Men moet zich 
dus realiseren, dat de lagen die nu in brokstukken 
worden aangetroffen in de Utrechtse Heuvelrug, 
oorspronkelijk ongestoord in de Gelderse Vallei 
aanwezig waren, op enige diepte onder de huidi
ge oppervlakte. Nadat het landijs in deze streken 
was afgesmolten, ontstonden vele nazakkings-
breuken in de stuwwallen. Het idee was nu, zoals 
gezegd, dat de grove krassen op de vondsten van 
Rhenen ontstonden tijdens de glaciale stuwing, 
of als gevolg van de nazakkingsbreuken. 

lijk maken de grove krassen geheel op rekening 
van de glaciale stuwing te schrijven. De eerste is 
het feit dat op enkele artefacten die uit de grind-
laag van de Formatie van Urk werden verzameld 
tussen twee overschuivingsvlakken, toch grove 
krassen voorkomen. Het tweede verschijnsel dat 
te denken geeft is dat er een zekere correlatie 
lijkt te bestaan tussen de mate van rolling en het 
voorkomen van krassen: hoe sterker gerold hoe 
meer grove krassen. Dit laat zich niet verenigen 
met de hypothese dat de stuwing de krassen 
veroorzaakte, omdat rolling en stuwing onafhan-
kelijke processen zijn. 

De hypothese die we nu voor het ontstaan van 
de grove krassen willen voorstellen is, dat ze 
veroorzaakt werden door kruiend ijs in de toen-
malige rivier, vermoedelijk voornamelijk tijdens 
koude perioden. Hieronder zullen we proberen 
deze hypothese te onderbouwen. 

Eerst willen we aan de hand van schaarse 
literatuurgegevens bespreken of inderdaad ver-
ondersteld mag worden dat tijdens glaciale pe
rioden een belangrijke eroderende werking werd 

De vondst van Opende stelt ons nu voor een 
probleem. De krassen op dit stuk zijn vergelijk-
baar met die op de artefacten van Rhenen. Uit 
het grindonderzoek blijkt echter, dat de kling 
oorspronkelijk afkomstig moet zijn uit het ge-
bied buiten de stuwwallen. De grove krassen 
kunnen dus niet aan glaciale stuwing worden 
toegeschreven. Dit moet ook leiden tot een hero-
verweging ten aanzien van de grove krassen op 
het materiaal van Rhenen, hoewel het zeker mo
gelijk blijft dat een deel van de grove krassen op 
die stukken wel door de stuwing is ontstaan. 

Er zijn overigens ook enkele andere omstan-
digheden, die het in het geval van Rhenen moei-

Fig. 5: Een grote ongerolde steen in grindhoudend 
zand, behorende tot de Formatie van Veghel (Vroeg-
Saalien). Groeve Belvedere, Maastricht. De persoon 
die als 'schaalstok' dient, is Prof. Dr. G.J. Boekschoten. 
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uitgeoefend door ijsgang op rivieren. Volgens 
T H O M E (1959) was dit wel degelijk het geval. Hij 
beschrijft onder meer het verschijnsel dat de 
Rijn tijdens koude perioden naar het noorden 
stroomde, terwijl de rivier tijdens interglacialen 
naar het westen afboog, zoals ook nu het geval is. 
De neiging van de rivier om tijdens glacialen zijn 
bedding oostwaarts te verplaatsen, is volgens 
Thome het gevolg van sterke zijdelingse erosie 
uitgeoefend door drijfijs. Als gevolg van de rich-
ting van de aardrotatie zullen de ijsbergen op het 
noordelijk hlafrond een afwijking naar rechts 
vertonen ('Wet van Baer'), en daarom de oostelij-
ke rivieroever sterker eroderen. De afwijking 
naar links (het westen) tijdens interglacialen 
moet volgens Thome worden toegeschreven aan 
de invloed van getijdestromingen langs de kust. 
Thome neemt aan dat de eroderende werking van 
drijfijs het sterkst was tijdens het begin van de 
zomers. We nemen zijn plastische beschrijving 
van de toenmalige situatie hier over: 

Im Fruhsommer brack der Eis-gang die Eis-
Decken auf, und zwar im S zuerst, weil dort in 
der Kegel das Tauwetter begann. Die im N noch 
feststehenden Eis-Decken konnten erst nach 
langer Abfluss-Verzogerung mit immer hohe-
rem Aufstau der Wassermengen unter grosser 

Gewalt aufgebrochen werden. Dadurch wurde 
der Hochwasserscheitel zu einer uberhohten 
Flutwelle aufgeturmt, in der sich die Hochwas-
ser der meisten Nebenflusse sammelten. Wenn 
die Flutwelle ihren Hohepunkt im Beginn des 
Eis-Gangs erreichte, uberschwemmte sie das 
verwilderte Flussbett. Sie war von machtigen 
Eis-Schollen dicht bedeckt. Diese schrammten 
und rissen an der Ufern entlang und verursach-
ten eine starke Seiten-Erosion. (...) Nach der 
Hochwasserwelle fie I das Flussbett rasch weit-
hin trocken'. ( T H O M E 1959, pag. 218). 

Het is bekend, dat ook langs kusten ijsbergen 
een eroderende werking kunnen hebben. H A N 
S O M (1983) beschrijft plaveisels van meest grote 
en platte stenen op stranden in het subarctische 
gebied. Deze plaveisels zijn meestal slechts een 
steen dik, en de stenen zelf zijn gladgeslepen en 
bekrast. Uit de tekst van Hansom mogen we 
opmaken dat deze krassen met het blote oog 
zichtbaar zijn. Belangrijk voor het ontstaan van 
dergelijke plaveisels zijn de volgende omstandig-
heden: een bron van stenen, veel ijsbergen, een 
geringe helling van het strand (kleiner dan 3°). 
Volgens Hansom kunnen vooral de onderkanten 
van ijsbergen, waarin veel sediment is opgeno-
men, sterk abraderend werken. Hij meldt dat 

Fig. 6: Een grote ongerolde steen, vrijwel zeker afkomstig uit grindhoudende zanden behorende tot de Formatie 
van Urk (Vroeg- en/of Midden-Saalien). Groeve Kwintelooijen, tussen Rhenen en Veenendaal. De persoon op de 
foto is Prof. Dr. J.D. van der Waals. 
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Fig. 7: Een grote ongerolde steen, vrijwel zeker afkomstig uit grindhoudende zanden behorende tot de Formatie 
van Urk, die in de achtergrond zichtbaar zijn. Wegcunet bij Oud Leusden. Als schaal dient in dit geval een pakje 
sigaretten. 

dergelijke plaveisels ook bekend zijn uit fluvia-
tiele milieus. 

Kunnen we ook op een meer directe manier 
aannemelijk maken, dat ijsbergen veel voorkwa-
men in de grote rivieren tijdens glacialen? Zowel 
in midden-pleistocene afzettingen van de Rijn 
als van de Maas komen plaatselijk zeer grote 
stenen voor die niet of nauwelijks afgerond zijn. 
Deze stenen zijn soms groter dan 0,5 m, en bevin-
den zich in grove grindhoudende zanden. Het 
omgevende materiaal bevat in het algemeen veel 
redelijk tot sterk afgeronde grinddelen, die 
meest tot vuistgroot zijn. De grote hoekige blok-
ken vallen dus zeer uit de toon in deze matrix. 
Voor enkele voorbeelden uit Maastricht, Rhenen 
en Oud Leusden zie de figuren 5-7. In het geval 
van de groeve Belvedere bij Maastricht gaat het 
om grove Maasafzettingen, behorende tot de 
Formatie van Veghel. Bij Rhenen en Oud Leus
den betreft het grove sedimenten behorende tot 
de Formatie van Urk. In alle drie gevallen kun
nen de lagen gedateerd worden in het Vroeg- en/ 
of Midden Saalien. Van alle drie vindplaatsen 
zijn midden-paleolithische artefacten bekend uit 
deze grove afzettingen (Belvedere: R O E B R O E K S 
1984; Rhenen: S T A P E R T 1981; Oud Leusden: 
S T A P E R T , in druk c). Voor een deel zijn deze 
artefacten bekrast. 

Het is zeer waarschijnlijk dat de grote hoekige 
stenen getransporteerd werden door drijvend ijs. 
Een verwant verschijnsel werd gemeld door V O N 
E N G E L N in 1918. Hij beschreef het voorkomen 
van stenen in meerafzettingen. Deze bestonden 
uit klei en werden afgezet tijdens een glaciale 
periode. De stenen waren enkele tientallen em's 
groot, en werden plaatselijk aangetroffen in klei
ne groepjes, meestal 3-5, soms meer. Zijn idee 
was dat die groepjes stenen afkomstig waren van 
individuele ijsbergen, die al drijvend in het meer 
afsmolten. 

Tenslotte kunnen we hier nog vermelden, dat 
exotisch materiaal aangetroffen langs kusten 
soms verklaard kan worden door transport met 
ijsbergen. 

De conclusie is dat het voorkomen van de hier 
beschreven grove krassen niet noodzakelijker-
wijs het resultaat is van stuwing, maar waar-
schijnlijker het gevolg is van kruiend ijs in de 
rivieren. Het hierboven genoemde verschijnsel 
dat (door de bank genomen) meer krassen voor
komen naarmate de vuurstenen sterker gerold 
zijn, laat zich nu begrijpen. Stenen die in de 
rivierbedding liggen maken immers een goede 
kans opgenomen te worden in de ijsbergen. 

Met nadruk moeten we er nog op wijzen, dat 
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Fig. 8: Een aantal van de hoogste opgekruide ijsmassa's langs de dijk van Marken. 

Fig. 9: Klauterpartijen op de hoogste ijsberg (7 a 8 m hoog). 
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de hier naar voren gebrachte ontstaanswijze van 
krassen eigenlijk alleen van toepassing is voor 
grove krassen. De bij het materiaal van Rhenen 
eveneens veelvuldig voorkomende fijne krassen 
kunnen uiteraard ook door kruiend ijs zijn ont
staan, maar net zo goed door het normale fluvia-
tiele transport in de rivierbedding. H A R D I N G E T 
A L . (in druk) beschrijven een experiment, waar-
bij een aantal recent gemaakte vuistbijlen in een 
rivierbedding werden geplaatst, en nadat ze een 
bepaalde afstand waren vervoerd weer verza-
meld. Tijdens het fluviatiele transport ontston
den weinig fijne krassen (vermoedelijk voorna-
melijk als gevolg van schuiven), die niet met het 
blote oog waarneembaar waren. Andere veran-
deringen die optraden waren: glans, kleine af-
splinteringen en afgeronde randen en ribben (de
ze afronding ontstaat in feite ook door het ver-
dwijnen van hele kleine afslagjes, waardoor 
zwaar afgeronde ribben er onder de microscoop 
enigszins 'gebombardeerd' uitzien). Het is dui
delijk dat fijne krassen ook konden ontstaan bij 
vuurstenen, die in de branding verkeerd hebben. 

Tot nu toe spraken we in deze tekst over kras
sen op ar tefacten. Op natuurlijke vuurstenen 
in de genoemde vondstvoerende lagen komen 
uiteraard vergelijkbare krassen voor, en naar 
onze indruk veelvuldiger dan op de artefacten. 
Dit is begrijpelijk, omdat de natuurlijke vuurste
nen gemiddeld een langere tijd in de rivierbed
ding doorgebracht hebben dan de artefacten. 

Addendum 
Nadat bovenstaande tekst tot stand was geko-

men, was er op verschillende plekken in Neder
land op grote schaal kruiend ijs te zien. Het leek 
ons aardig hiervan een paar foto's (gereprodu-
ceerd van dia's) op te nemen, omdat deze een 
goede indruk geven van de grote krachten die 

door kruiend ijs kunnen worden uitgeoefend. 

De foto's (figuren 8-12) zijn gemaakt langs de 
dijk rond het eiland Marken (IJsselmeer) op 17 

Fig. 10: IJsschotsen, waarvan sommige met erin vast-
gevroren basalten (met name direct links van de per-
soon) op de dijk. De persoon is Kiek Jansen. 

Fig. 11: IJsschots met erin vastgevroren bakstenen en 
een basalt, omgekiept liggend op de dijk. De meest 
linkse baksteen is duidelijk bekrast. 

februari 1985. Plaatselijk waren hier grote ber-
gen kruiend ijs aanwezig, tot maximaal 7 a 8 m 
hoog. De ijsschotsen waren meest 20 a 25 cm dik. 
Hier en daar was de dijk door het kruiende ijs 
flink omgeploegd, maar de hoogste ijsbergen 
bevonden zich op geringe afstand (enkele tiental-
len meters) buiten de dijk. De vuurtoren van 
Marken dreigde letterlijk omver geduwd te wor
den door de opkruiende massa's ijs. 

In de ijsbergen waren plaatselijk grond en 
stenen opgenomen. Hier en daar waren bakste
nen en basalten van de dijkbeschoeiing vastge
vroren in de ijsschotsen. Deze stenen waren soms 
behoorlijk bekrast en afgeslepen geraakt tijdens 
het schuiven over de dijk of over andere schotsen. 
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Fig. 12: De vuurtoren van Marken tussen bergen opgekruid ijs. Links is een schip grotendeels verdwenen in de 
ijsmassa's. 

S U M M A R Y 
In this article a flint artefact is described, that was found on a gravel path near Opende Zuid (province of 
Groningen). The artefact probably was transported together with a load of gravel. The gravel from the path 
was analysed quantitatively and morphometrically. It is concluded that the gravel is derived from a deposit 
of the River Rhine, belonging to the Kreftenheije Formation. The gravel does not originate from ice-
pushed sediments, and the deposition took place after the ice-cover during the Saalian and before the Late 
Weichselian. 
The artefact is a large and regularly formed blade, that most probably comes from a Levallois core for 
blades; it can therefore be placed in the Middle Palaeolithic. The blade has clearly been subjected to rolling 
in a riverbed (rounded ridges and edge damage). In addition it displays gloss (not windgloss) and brown 
patination. Remarkable is the presence of very coarse scratches on the blade. Similar scratches are known 
from the material of Rhenen, which in that case were attributed to glaciotectonic action, since the finds of 
Rhenen derive from ice-pushed gravelly deposits. In this article a new hypothesis is proposed for the origin 
of these coarse scratches, e.g. that they are the result of creeping icebergs in the rivers during cold periods. 
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