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ZWERFTOCHTEN DOOR OER-NEDER
LAND - No. 10 - HARSKAMP (GJ. 

Wij zijn wederom in Gelderland: dit keer op het groote militaire oefenterrein, 
waar je niet zonder meer mag rondzwerven en waar ik tot nu toe drie keer 
zoekende, steeds door stortregens verjaagd werd. Vanzelfsprekend houdt 

dit laatste geen verband met overheidsmaatregelen, maar wel was dit de reden, 
dat ik nooit op dit uitgestrekte terrein tot aan het einddoel kwam; toch zijn de resul
taten reeds zóó, dat ze een klein artikel rechtvaardigen. 

Steeds begonnen wij in het zuiden. Na het met heide en bosch begroeide deel 
doorkruist te hebben, kwamen wij spoedig dan in het woeste gebied dat, zoals bekend, 
in de zanden van Kootwijk en Stroe overgaat en haast oneindig lijkt; een echte woestijn, 
waar wulp en griel huizen, soms een haas galoppeert en ook de driehoornkever 
trippelt — maar verder weinig levende wezens zichtbaar zijn. 

Het is wel opvallend, dat waar op dit terrein de zandige vlakten met rolsteentjes en 
kiezels bedekt zijn nooit een bewerkt stuk silex te vinden is; nog nimmer vond ik op 
soortgelijk terrein tot artefacten verwerkte steenen. Ook was het niet mogelijk door de 
geologen hieromtrent een steekhoudende verklaring te krijgen. — Wel vinden wij soms, 
tusschen zwerfsteenen, op vastliggende — dus niet stuivende — gronden afgewerkte 
stukken b.v. bij Loon-op-Zand en ook bij Wekerom. Zekerlijk verkeerden deze 
Harskamper zanden 3 a 7000 jaren geleden in een andere toestand dan heden, en 
waar nu heuvels en dalen zijn, van zand en niets dan zand, zag het er zeker toen heel 
anders uit. Het vermoeden ligt voor de hand, dat waar nu artefactenarme en rolsteen-
rijke plekken zijn, destijds water stond of vloeide; dus, dat daarom op deze plaatsen 
de mensch niet heeft kunnen wonen, terwijl waar wij thans zijn werktuigen en wapens 
vinden, toenmaals de mensch, dank zij de drooge ligging b.v. heuvel — of bescher
ming tegen natuurelementen b.v. oude boomen, wel kon verblijf houden. Een andere 
oplossing voor dit vraagstuk is niet te vinden en op alle terreinen voor zoover door 
mij doorzocht, is dit verschijnsel hetzelfde. Rustig kunnen wij daarom zeggen, dat 
artefacten uit het steenen tijdperk altijd op eilanden te vinden zijn resp. in een be
paalde kring, die vroeger geschikt was voor een verblijf, al is deze plek nu al sinds 
lang niet meer in zijn oertoestand. 

Door verandering van klimaat, uitdrogen, en als gevolg hiervan verstuiven der 
zanden, zijn de gronden volkomen herschapen, veranderen ook nu nog steeds, soms 
zelf aanzienlijk na één enkele flinke storm bij droog weer. — Daarom is het begrijpe
lijk dat niet meer te zeggen valt, wat (zoo veel) vroeger heuvel en wat dal was. Zoo 
vindt men ook soms midden in een thans bestaande duinheuvel een laag met arte
facten: d.w.z. een oude heuvel die bleef, maar die door stuifzanden werd overdekt 
en zoo langzaam opgehoogd, terwijl ook artefacten netjes in een leeggestoven duin
pan kunnen liggen d.w.z. dat het zand door de stormen verplaatst werd, terwijl de 
zwaarderwegende steenen steeds verder zakten, tot dat ze op vasten grond kwamen 
te liggen. 
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En toch is haast met zekerheid reeds op een flinken afstand te beoordeelen, dat 
een bepaalde plek kans op vondsten oplevert. Waarom? Het is niet zoo te zeggen; 
alleen oefening kan het leeren. Meestal is een laagliggende uitgestoven kom van 
zuiver fijnkorrelig zand een goede indicatie; ook oerlagen en oude vegetatie-
lagen die zich donker afteekenen in zandlagen of heelemaal blootgestoven liggen, 
zijn steeds de moeite waard nauwkeurig te worden bekeken. 

Mij dunkt, dat het terrein van Harskamp bij verder onderzoek nog menige relikwie 
uit het steenen verleden zal opleveren. 

Als bijzonderheid van de artefacten, die wij hier vinden zij vermeld, dat, indien 
het stukken uit het mesolithicum zijn, deze meest van wit of heel lichtkleurig silex 
vervaardigd zijn terwijl de verhouding van lichte en donkere kleur bij de hier tame
lijk veel voorkomende neolithische stukken — o.m. pijlpunten — opvallend is. Dit 
verdient wel de aandacht, al is het ook meestal heel moeilijk, dikwijls zelfs onmogelijk, 
een opgeraapt stuk eenvoudig op het eerste gezicht in een bepaalde periode te rang
schikken. 

Tot nu toe vonden wij in 't geheel, in Harskamp, 51 diverse stukken die bijge
werkt zijn of waarmede gewerkt is geworden en 14 pijlpunten; van deze 14 zijn 
9 puntige, waarvan 2 zwart, 2 donkergrijs, 2 bruin en 3 wit (en wel zonder patina dus 
natuurlijk wit) — en 5 transversale, waarvan: 3 donkergrijs, 1 lichtbruin en 1 wit, 
terwijl van de 51 diverse stukken van Harskamp er 8 lichtbruin, 13 lichtgrijs en 
30 wit zijn, 

Hoe is nu de kleurverhouding bij vondsten van andere terreinen? Er zijn bij: 
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Hieruit blijkt, dat Harskamp en Sterkamp, Mariënburg, Junne — d.w.z. terreinen 
die toch ver van elkaar verwijderd liggen haast dezelfde kleurverhouding vertoonen. 
Het is van zelfsprekend, dat kleur geen ouderdoms, noch periode-bepaling mogelijk 
maakt; omdat echter dit verschijnsel hier in Harskamp opvallend is, vind ik het wel 
vermeldenswaard en wil hierbij nog opmerken, dat de praehistorische bewoners in 
het mesolithicum (pl.m. 7—5000 jaar v. Chr.) hun grondstoffen zeker uit een andere 
bron haalden dan later in het neolithicum (pl.m. 3000 jaar v. Chr.) maar waar van 
daan? Wel weten wij, dat de praehistorische (mesol.) Hulshorster het materiaal ter 
vervaardiging van zijn artefacten ter plaatse vond e.w. noordelijk silex, aangevoerd 
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in de laatste ijstijd. De mensch van Drunen en Budel (palaeol.) haalde zijn materiaal 
uit de rivieren, vermoedelijk de Maas, maar ook uit Wormersom in België (misschien 
reeds import), terwijl de Soestduiner zoowel noordelijk als riviersilex voor zijn 
wapens en werktuigjes gebruikte. 

En nu terug naar Harskamp: De microlithen wijzen op het vol-mesolithicum 
met mooi afgewerkte en geretoucheerde liggende driehoekjes, vierhoekjes en tra-

pezen, al zijn ook de variaties zeer gering, want verschillende heel typische geome
trische stukken z.a. puntige driehoekjes, maansikkeltjes enz. — behoorend bij deze 
periode — zijn hier tot dusver nog niet gevonden. Ook de hierbij behoorende kleine 
rondschaven zijn zeldzaam, er zijn slechts de hier afgebeelde stukjes No. 14 en 15 
bekend. 

Zooals reeds gezegd komen tamelijk veel neolitische stukken op het terrein voor 
en hun tijdvak wordt bevestigd door de potscherf No. 26 en ook door de typische 
5 transversale pijlpunten No. 21—25. De klassieke pijlpunten varieeren wat grootte 
en techniek betreft; sommige zijn uitmuntend afgewerkt, zooals No. 29: een volmaakt 
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kleinood en daarenboven een heel gevaarlijk wapen. Vele zijn te pletter geschoten 
— No. 33 — waarvan sommige weder bijgewerkt — No. 34. — Het verschil in grootte 
valt bijzonder op bij No. 29 en 32. Gereproduceerd zijn maar enkele typische stukken 
van de ons bekende vondsten. 

Haast elk terrein levert iets bijzonders op en zoo was het hier met het stuk No. 20, 
een uit licht-grijs-geel-ondoorschijnend vuursteen vervaardigd voorwerp in rostro 

(snavel)-carinate (kiel) vorm. — Waarvoor dit stuk heeft kunnen dienen is niet te 
zeggen; hier is echter de afwerking opvallend goed en zeker niet alleen voor de vorm. 
Deze ,,bec de perroquet"-papagaaiensnavel-stukken zijn reeds een heel oud noch
tans zeldzaam model, bekend uit België, Engeland en Frankrijk, echter uit zoo'n oude 
periode, dat de geleerden het er nog steeds niet over eens zijn of die z.g. eolithen 
(ëos - dageraad — lithen - steenen) artefacten resp. vermoedelijk de eerste door 
menschen bewerkte steenen, dan wel natuurproducten zijn. 
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BIJ DE TEEKENINGEN: 

Mesolithicum: 
1-2-3 vierhoekige microlithen - alle wit. 
4 - 7 driehoekige microlithen - alle wit 
S en 9 onregelmatige vierhoek microlithen - alle 

wit. 
10 mesachtig microlith - wit. 
11 ruitvormig microlith - wit. 
12 zeer onregelmatig microlith - wit. 
13 mesachtige platte afslag met geretoucheerd 

greepeinde - wit. 
14 en 15 rondschaven - 14 bruin - 15 grijs. 
16 „stichel" met greepretouche - licht-bruin. 
17 en 18 kleine messen {slagknobbel aan het 

greepeind) - 17 grijs - 18 - bruin. 
19 vermoedelijk mesolithische pijlpunt - wit. 
20 rostro-carinaatwerktuig - licht grijs. 

Neolithicum: 
21 - 25 transversale pijlpunten - grijs; wit en 

bruin. 
26 potscherf - bruinrood. 
27 kort mes; slagknobbel aan het werkeind -

gemarmerd licht en donkerbruin. 
28 langwerpige eindschaaf - met slagknobbel 

aan werkeind - grijs. 
29 zeer mooie pijlpunt - wit. 
30 zeer onregelmatige pijlpunt - wit. 
31 zeer onregelmatige driehoek pijlpunt - zwart. 
32 zeer kleine, stukgeschoten pijlpunt - wit. 
33 stukgeschoten driehoek - pijlpunt donker 

grijs. 
34 stukgeschoten maar weer bijgewerkte pijl

punt - donkergrijs. 

Alle stukken zijn op werkelijke grootte afgebeeld. 
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Ons stuk No. 20 heeft wel deze vorm maar is beslist niet zoo oud, want hier 
laat de afwerking zien, dat die vakkundig gebeurde en laat elke twijfel omtrent 
een mogelijk natuur-product uitgesloten; vermoedelijk moeten wij dit stuk onder 
het mesolithicum rangschikken. — Het uiterste puntje van den bek is afgebroken 
en de scherpe kant laat slijtage zien — hoewel niet veel. 

De pijlpunten No. 31 en 33 behooren tot het eind van het steenen- of begin 
van het bronzen tijdperk (pl.m. 1800 v. Chr.) terwijl de 5 transversale stukken 21—25 
in de Hunnebedden-periode thuis zijn. — No. 19 is een pijlpunt die mesolitisch 
zou kunnen zijn. 

Tot slot blijft nog te vermelden, dat de randzóne van het zand d.w.z. waar deze 
aan de heidevelden grenst, de zone voor de neolitische stukken is — terwijl op het 
woestijnterrein de lichtkleurige mesolithen te vinden zijn (resp. waren). 

Amsterdam, Maart 1940. R. OPPENHEIM. 
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OVER HET VOORKOMEN VAN 
SCORZONERA HUMILIS IN DRENTE. 

Ofschoon men een bepaalde streek floristisch vrij goed meent te kennen, zoo 
kan men toch soms voor verrassingen komen te staan, vooral als men een 
dergelijk gebied op een minder gebruikelijke tijd van het jaar bezoekt. Dit 

ondervond ik op een tocht omstreeks half Mei in 1937 in de omgeving van Vries; 
de juiste plaats kan hier achterwege blijven. 

Op zich zelf beschouwd was het 't gewone beeld van die omgeving. Een zandweg, 
met er naast een fietspad, leidde langs stukken bouwland, meestal rogge, afgewisseld 
door wat groenland en hier en daar nog enkele restanten heideperceeltjes, een enkele 
met een heidepias. In de steile wand van een half afgegraven hooger gelegen stukje 
heide hadden oeverzwaluwen hun nest gemaakt. Vlak aan de rand stond een pol 
gele Composieten, die door zijn vroege bloei de aandacht trok. Bij nader beschouwing 
bleek het de Kleine schorseneer {Scorzonera humilis) te zijn. Behalve op de rand 
van de zandgraverij vond ik de Scorzonera daar op verschillende plekken. Daar deze 
soort op dat moment de eenige bloeiende Composiet was, ging het zelfs vrij ge
makkelijk ze te vinden, namelijk al fietsende. Het bleek dat Scorzonera daar over 
een afstand van een paar km verspreid voorkwam. 

Nu is Scorzonera humilis een plant, die tot nog toe op slechts enkele plaatsen van 
ons land gevonden werd; daar ik in de gelegenheid was deze plant enkele jaren achter
een waar te nemen, leek het mij gewenscht, hier enkele mededeelingen over te ver
strekken. 

De Prodromus van 1901 vermeldt een aantal vindplaatsen van de Echte schorseneer 
(Scorzonera hispanicd) en wel van 3 variëteiten; de variëteit asphodeloides werd o.a. 


