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In het Spanderswoud zijn nabij de Franse Kamp een drietal 
bospercelen gerooid en ontdaan van overige beplanting en 

gedeeltelijke humuslaag .
Door 8 leden van de Afdeling Naerdincklant van de AWN, vereniging 

van vrijwilligers in de archeologie, is op 1 april onderzoek gedaan naar 
de aanwezigheid van vuursteen, aardewerk, metalen en mogelijke 

overige bijzonderheden die na deze actie op de 3 percelen te 
voorschijn zouden kunnen komen.

Leden: Norbert Voorbach ( veldwerkcoördinator),Mark Eybers, Olaf Langendorff, Janny van 
Heusden,Johnny Dorrestein, Marc Camfferman, Pascal Henzen en Ruud van Minnen



  

Locatie Spanderswoud



  

Topografie Spanderswoud

Globale ligging 3 velden

Parkeerterrein bij 
‘bistro Bernard’



  

De 3 onderzochte velden

Zowel op veld 1 als veld 
2 zijn interessante 
vondsten gedaan.

Er zijn van 7 punten 
coördinaten vastgesteld.

Een metaalvondst 
aangegeven met een 
blauwe pin.

4 Vuursteenvondsten met 
een gele pin.

1 vuursteenvondst/afslag 
met rode ballon.

Een globale plaats-
markering met een rood 
kruis.



  

Veld 1-foto1



  

Veld 1- foto 2



  

Veld 2-foto1



  

Veld 2-foto2



  

Veld 2-foto3



  

Veld 2-foto4/5



  

Metaalvondsten veld 1
Op de coördinaten:

52.253570°

5.152880°

zie blauwe pin op de 
luchtfoto

Deze metaalvondst bestaat uit 7 
stukken; het lijkt wel of ‘iemand zijn 

zakken hier heeft geleegd”……..



  

beschrijving 7 metaalvondsten
op de coördinaten 
52.253570°/5.152880°



  

Vuursteen 
overzichten 

44 stukken van 
veld 1en 2 (ruud)

Waarvan 5 
ingemeten

De ingemeten stukken 
liggen op rij 5 van boven. 
De meest linkse steen is 

mogelijk een slagsteen en 
de derde is een afslag.



  

Hoe kan je een afslag herkennen?



  

Vuursteen 1, veld 1, 52.254100°/5.152060°

Deze sterk gepatineerde vuursteen is geen afslag maar kan wel afgeslagen zijn…de kenmerken zijn niet 
aanwezig, al zaait de bolling van het linker vlak voor enige verwarring; je zou dit een ‘pseudo-artefact’ kunnen 

noemen, mogelijk door de natuur ‘gemaakt’…



  

Vuursteen 2,veld 1, 52.253430°/5.152640°

Op dit een afslagje zijn bij nadere bestudering op de bolling 2 afgesleten negatiefjes te zien met zelfs nog iets van slagringetjes er 
in (afbeelding links)…. Het vuursteenfragment is maar 3cm en dus erg klein en daarom ook lastig te beoordelen. In dit soort 
gevallen is het eigenlijk nodig om meer ervaren deskundigen ook te vragen er eens naar te kijken. Jonny Offerman-Heykens uit 
Kortenhoef ( ontdekker van het Neanderthalerkampement Corversbos)  heeft de echtheid bevestigd en we kunnen het nu een 
Midden-Paleoliet noemen. Een afslagje met een ouderdom van minimaal 35.000 jaar oud uit de tijd van de Neanderthalers in het 
Gooi…..voorlopig de enigste vondst op deze velden in het Spanderswoud.  ( ruudvanminnen)

De randen van het artefact zijn erg 
afgesleten/afgerond  en op de dorsale 
zijde is weinig van een negatief te vinden 
( maar wel nog vaag de versleten ribben), 
maar dat komt meer voor. Wel is er een 
redelijk duidelijk slagvlakje met misschien 
zelfs nog een erg afgesleten slagwond aan 
de bovenzijde van de bolling op het 
ventrale vlak. Het stukje heeft geen 
slagringen, al zou je het einde van de 
bollig wel als zodanig kunnen zien .

Coördinaatbepaling op 
de routeplanner…



  

Vuursteen 2, midden-paleoliet,  details

Negatieven van oude  ‘beschadigingen’ op 
het ventrale vlak ( ook  van mogelijke 
retouches)

Verweerd slagvlakje

Slagribbels op het 
ventralevlak 

Sterk afgesleten en daardoor vage  
dorsaalribben van oude negatieven

Slijtage van 
breukvlakken



  

Vuursteen 2, midden-paleoliet,  ventrale zijde

Op deze foto’s  is de slagbult en zijn de sterk versleten slagringen heel goed te zien. Ook zijn op de rechter foto de 
negatieven van kleine afslagjes/ beschadigingen eveneens goed zichtbaar.  Aan het artefact zitten geen recente 
beschadigingen zodat er vanuit gegaan moet worden dat de slijtage en sterke afronding van de randen reeds in een ver 
verleden heeft plaats gevonden, dan wel in de loop der tijd door schuring in de bodem is ontstaan. 



  

Vuursteen 2, midden-paleoliet,  dorsale zijde

Lichtval langs sterk afgesleten ribbe

Op het dorsale vlak zijn de vage contouren van ribbes te zien zoals deze 
langs randen van de negatieven van een afslag ontstaan: maar deze lopen 
enigszins rond maar niet parallel aan elkaar…. Ook het vlak tussen deze 
‘ribben’ is niet ‘hol’ maar licht gebold. Dit doet vermoeden dat deze 
afslag mogelijk gemaakt is van een groter stuk ( afslag) en dat deze ribben 
eigenlijk slaggolven zijn en dus de ventrale zijde van dat grotere stuk. 
Maar ook is mogelijk dat het originele stuk een vorstsplijtstuk was; door 
de vaagheid van de ribben is er geen zekerheid te geven en moeten we 
het bij deze vooronderstellingen houden.



  

Vuursteen 2, midden-paleoliet,  de 2 zijden

slagbobbel



  

Vuursteen 3, veld 1, 52.253430°/5.152640°

Mooi stuk vuursteen van een goede kwaliteit, geen resultaat van een bewerking, maar een natuurlijk stuk. 



  

Vuursteen 4, veld 2, 52.253430°/5.152640°

De mooie bolling op het linker vlak doet iets vermoeden, maar deze vorm en de ringstructuur is het gevolg van 
vorstsplijting……en is dus natuurlijk ontstaan. Mogelijk dat iemand er toch een speudo in ziet……In de prehistorie 
werden dergelijke stukken wel gebruikt en bewerkt, maar dat is van dit stuk niet te zeggen.  



  

Vuursteen 5, veld 1, 52.254120°/5.152810°

De witte patina is ontstaan door uitdroging/dehydratie; de vuursteen zelf kan een andere kleur hebben. Het is een 
plat stuk wat je zo voor een afslag zou kunnen houden als er de juiste kenmerken op te vinden zouden 
zijn…….Het is weer zo’n twijfelgeval van de natuur. Ik bewerk ook vuursteen en vaak komen er stukken vanaf die 
ook geen enkel kenmerk vertonen, maar ik weet dus wel dat ze afgeslagen zijn……..het zou dus kunnen….



  

Een slagsteen of toch verwering?

Dit zou zomaar een slagsteen kunnen zijn, 
maar dat zou door meerderen bevestigd 
moeten worden. Slag/klopstenen van 
vuursteen komen niet veel voor maar de 
oppervlakte structuur van dit stuk lijkt de 
goede kenmerken te hebben. Nader 
bestuderen! 

( zie bijlage 1)



  

Vondsten Marc Camfferman

Veld 1 

2 vuurstenen

Veld 2 

2 vuurstenen

1 steen onbekend

deel van een pijpekop

lakenloodje



  

Vuursteen / veld 2
Een prachtig stuk vuursteen, waarop heel goed de ‘slaggolven’ 
zijn te zien die helemaal rond lopen in een cirkel! Een 
‘schoolvoorbeeld’ van een vorstsplijtvlak ( ook wel podlid 
genoemd)

Water dat in een scheur gekomen en daarna bevroren is heeft 
met een grote kracht dit stuk doen afspringen, waarbij ook 
kenmerkende ringen ontstaan. Natuurlijke ringen hebben 
echter meestal scherpere randen ( hier redelijk goed te zien) 
dan de slagringen die ontstaan bij een slag veroorzaakt door 
de mens….. 

twee aanzichten van de middenpaleolithische schaaf uit Hoogeveen. De schaaf is 
gemaakt op een natuurlijk splijtstuk en niet op een afslag, zoals meestal het geval 
is. Onder: de achterkant en een zijaanzicht van de schaaf. Deze zijde is sterk 
gewindlakt en vertoont diverse vorstscheuren.

foto’s : Archeoforum, Frans de Vries 



  

Loodje / veld 2



  

deel van een pijpekop / veld 2



  

In deze bijlage heb ik  vuursteen als klop/slagsteen nog eens nader bekeken. 

De aanleiding hiervoor is de vondst van een stuk vuursteen in het Spanderswoud, 
die o het eerste gezicht wel eens gebruikt zou kunnen zijn als klopsteen……

Mijn conclusie na deze ‘studie’ is dat dát waarschijnlijk niet het geval geweest is…..

Maar zoals het met zoveel vondsten van vuursteen gaat blijft er gelukkig nog ruimte 
voor andere interpretaties….en interpretaties van anderen…… 

                                              ruudvanminnen@gmail.com

Over Klopstenen van vuursteen

Bijlage 1

mailto:ruudvanminnen@gmail.com
mailto:ruudvanminnen@gmail.com
mailto:ruudvanminnen@gmail.com


  

Een klopsteen uit het spanderswoud ?(1-4-2012)



  

klopsteen Le grand Pressigny (coll. Elly Dumaine)

Dit is en echte klopsteen uit de streek in Frankrijk waar in de prehistorie veel vuursteen is 
gewonnen en waar zeer veel bewerkte en onbewerkte vuursteen gevonden wordt. Hij is ca. 5cm 
groot en vertoont aan twee zijden duidelijk sporen van gebruik als slagsteen



  

Beschrijving Klopsteen van vuursteen.
Inventarisnummer Q 1905/7.6
Afdeling Oud Europa
Objectnaam Klopsteen
Materiaal steen ; vuursteen
Afmetingen 7,8 x 6,3 x 3,5 cm
Vindplaats België,Rullen
Literatuur III.39. 

Beschrijving Vuurstenen klopsteen.
Inventarisnummer R 1998/8.12
Afdeling Oud Europa
Objectnaam Klopsteen
Materiaal steen ; vuursteen
Afmetingen 6,2 x 5,3 x 4,4 cm
Vindplaats Frankrijk , Mareuil

Klopstenen archief RMO-Leiden 1



  

klopsteen vergelijking

Wanneer we de oppervlakten van de steen uit het Spanderswoud vergelijken met die uit Pressigny (rechts) valt op dat 
de steen rechts veel meer een ‘scherpere/hoekige’ textuur heeft.  Er zijn duidelijk stukjes uit gesprongen dooe het 
slaan. De steen uit het Spanderswoud is gladder en heeft een ‘ronde’ plooitextuur waar wel wat stukjes uit gesprongen 
zijn, maar het geheel is veel gladder en minder ‘pokdalig’ dan de steen uit Pressigny. De exemplaren uit het RMO zijn 
te vergelijken met de steen uit Pressigny..



  

Klopsteen vuursteen ? Posterholt

“Vandaag vond ik een klopsteen die gemaakt is van een kern of 
mogelijk zelfs van een stuuk van een halffabrikaat bijl (van de 
snede)”  http://archeologieposterholt.weblog.nl 

De kenmerken van een klopsteen zijn hier moeilijk te 
zien, maar aan de randen zullen wel littekens zitten van 
een verbrijzelde en brokkelige  oppervlakte textuur….

http://archeologieposterholt.weblog.nl/
http://archeologieposterholt.weblog.nl/


  

Klopsteen vuursteen Dordogne

http://www.kijkeensomlaag.nl 

Een klopsteen uit het Midden 
Paleolithicum –

Neanderthalerperiode.

Mogelijk een kern die na deels 
gebruikt te zijn een klopsteen 

werd…….

Het slagoppervlak is op deze foto 
niet zo goed te zien zodat dit niet 
goed te beoordelen valt. 

Een reeds door de natuur 
gebutst oppervlak geeft ook al 
een aanleiding om zo’n steen als 
slagsteen te gebruiken. Het is 
niet te verwachten dat van zo’n 
steen snel schilfers zullen 
afspringen wanneer er mee 
wordt geslagen. Het oppervlak is 
deels verkruimeld en gebarsten 
en deze laag zal daarom 
verzachtend/dempend kunnen 
werken tijdens een slag.

http://www.kijkeensomlaag.nl/


  

Klopsteen archief RMO-Leiden 2
Een natuurlijk gevormde ‘ronde’ steen die 
eigenlijk al was ‘voorbewerkt’en dus prima 
gebruikt kon worden. Deze steen was 
waarschijnlijk al erg verweerd ( is op deze 
foto lastig te zien) met een ruw oppervlak. De 
ouderdom en verwering maken hem daarom 
niet geschikt om als grondstof te dienen voor 
een bewerking tot werktuig. 

Beschrijving slagsteen
Inventarisnummer l 1959/12.408_1
Afdeling Prehistorie
Objectnaam klopsteen
Materiaal steen ; vuursteen
Vindplaats Nederland, Limburg, Sittard-Geleen, Sittard, 
Stadswegske
Literatuur P.J.R. Modderman. Die bandkeramische 
Siedlung von Sittard.
 Palaeohistoria VI-VII, p. 33-120, Taf. II-XVI, Abb. 10-77 ;
 A. Bohmers und A. Bruijn. 
Statistische und graphische methoden zur unterzuchung 
von flintkomplexen.
 Palaeohistoria VI-VII, Taf. XXV:2 



  

Titel: klopsteen
Trefwoord: Limburg   (locatie)
Verv.jaar: van -4000 tot -2000
Periode onderwerp: van -4000 tot -2000
Object: klopsteen
Afmeting: diameter: 5,6 cm
Bron: signatuur: l 1976/11.48 
(klopsteen; prehistorie), 
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Copyright: voor informatie: 
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

  klopsteen archief RMO-Leiden 3
Weer een natuurlijk gevormde ‘ronde’ steen 
die ook al min of meer was ‘voorbewerkt’ en 
dus prima gebruikt kon worden. Deze steen 
is mogelijk wat verser geweest omdat er 
enkele afslagen vanaf zijn gehaald, 
misschien om de steen wat handzamer te 
maken. Maar het is ook mogelijk dat de steen 
eerst een kern was die daarna slagsteen 
werd…Het zou leuk zijn om dit aspect eens 
nader te kunnen bestuderen!



  

http://steentijd.forumup.nl/about139-steentijd.html

  een klopsteen van vuursteen uit Mons

Deze mooie klopsteen van gele 
vuursteen komt uit Mons, 
provincie Henegouwen, België.

Duidelijk is het beschadigde 
oppervlak te zien waarmee 
geslagen is. Het heeft een 
kenmerkende ‘hakkerige’ textuur 
gekregen doordat er kleine stukjes 
van het oppervlak weggesprongen 
zijn.

Bij het bewerken van een 
vuursteen schampt men a.h.w. 
langs een scherpere rand van de 
vuursteen steen en neemt dan te 
samen met de afslag ook een 
klein deel van de slagsteen mee.  

http://steentijd.forumup.nl/about139-steentijd.html
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