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Inleiding
In de loop der jaren is het aantal middenpaleolithische artefacten afkomstig uit het Gooi flink toegenomen, de kennis en het
inzicht eveneens. In 1997 besloten we alle tot nu toe verzamelde late middenpaleolithen te documenteren. Ook de in het
Goois museum (Hilversum) aanwezige collectie werd hierbij
betrokken. Mevrouw M. Addink-Samplonius was zo vriendelijk
deze stukken in bruikleen af te staan voor studie. Alle stukken
zijn opgemeten en beschreven en daarna getekend door Auke
Boelsma. De hier besproken middenpaleolithische werktuigen
en afslagen zijn vanaf 1969 bijeen gebracht door Jonny
Offerman-Heykens, Auke Boelsma en Ben Walet.
De belangrijkste vindplaatsen in Hilversum zijn de
Westerheide, de Aardjesberg, de Hoorneboegse heide en de
akkers in het Corversbos. Het akkercomplex het IJzerenveld en
Rijsbergen vormen de belangrijkste sites in de omgeving van
Huizen.
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Corversbos
1 convexe schaaf op mantelfslag

Corversbos
2 bifaciale schaaf convex

Voor het resultaat van ons onderzoek vragen wij in dit artikel
uw aandacht.

Corversbos
3 schaaf op afslag convex

Alle tekeningen in dit artikel zijn op
ware grootte afgebeeld.
Alle tekeningen zijn vervaardigd
door A. Boelsma.

Corversbos
4 schaaf op splijtstuk convex

Corversbos
5 schaaf op afslag convex

Corversbos
6 schaaf op afslag recht

Corversbos
7 bifaciale rechte schaaf, keilmesser?
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Corversbos
8 rechte schaaf op klingfragment

Corversbos
9 stronkvormige kling, denticulé
geretoucheerd, concaaf

Corversbos
10 rugmes op kling met natuurlijke rug

Corversbos
12 rugmes bifaciaal met
geretoucheerde rug

Corversbos
11 rugmes met geretoucheerde rug
op kling, proximaal afgebroken
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Corversbos
13 rugmes met dorsale negatieven

Corversbos
16 afslag

Corversbos
15 afslag
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Corversbos
14 afslag

Corversbos
19 kern
Corversbos
18 kern

Corversbos
17 kern

40

Corversbos
20 kleine schijfvormige kern

Corversbos
22 levallois afslag

Corversbos
21 steker op afslag

De geologie
Toen gedurende het Saalien het landijs Midden-Nederland
bereikte, werden de aanwezige rivierafzettingen van Rijn en
Maas (formaties Urk en Veghel) opgedrukt tot stuwwallen. Het
vroeger door rivieren doorsneden vlakke landschap, kreeg
hierdoor een ander aanzien en zijn definitieve vorm. De
Gooise stuwwal werd in drie fasen opgedrukt; het westelijke
deel is ontstaan tijdens de oudste fase. Het geheel is bekend
als de Utrechtse Heuvelrug. De gestuwde pakketten zijn
afkomstig uit de Gelderse Vallei en bestaan uit lagen uit de
formatie van Urk en Sterksel en aan de oostkant ook uit de
formatie van Enschede. De stuwwal strekt zich in het noorden
uit in afgekalfde vorm tot ver in het Randmeer. Het zuidelijk
deel van de stuwwal wordt begrensd door de Hollandse
Rading; het oostelijke deel door het Eemdal. Tijdens het stuwen en het afsmelten van het landijs werd de westelijke helling gevormd door waaiervormige grindrijke smeltwaterafzettingen (formatie van Drenthe ). Het aangevoerde materiaal is
van noordelijke herkomst (Midden-Zweden). Opvallend is de
rijkdom aan vuurstenen.

Corversbos
23 levallois afslag

Het Saalien werd gevolgd door een interglaciaal, het Eemien,
met jaartemperaturen die 2 graden hoger waren dan thans het
geval is. Daarna volgde weer een ijstijd, het Weichselien, dat
10.000 jaar voor heden eindigde. Het landijs bereikte
Nederland tijdens het Weichselien niet, het bleef in Noord41

Divers (1)
1 levallois-spits, proximaal
afgebroken en bijgeretoucheerd

Divers
2 kleine schaaf concaaf

(1)

Artefacten uit de categorie 'divers' zijn afkomstig van vindplaatsen in
Hilversum (Westerheide, Aardjesberg en Hoornseboegse heide) en
Huizen (Rijsbergen en het Yzerenveld)

Divers
4 rkliene klingenkern

Divers
3 rugmes met gedeeltelijk geretoucheerde rug

Divers
5 afslag met dorsale negatievenb

Divers
6 kern van paarse kleischalie
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Divers
7 rugmes gedeeltelijk geretoucheerde rug

Vindplaatsen nabij Hilversum en Huizen
De vindplaatsen Westerheide, de Aardjesberg en de
Hoorneboegse heide te Hilversum, akkercomplex het
lJzerenveld en Rijsbergen bij Huizen bevinden zich op de stuwwal. Ook hier zijn de artefacten vervaardigd van noordelijke
vuursteen. Het gaat hier om kleine aantallen Ook hier hebben
we te maken met het late middenpaleolithicum. De artefacten
zijn vergelijkbaar met die van het Corversbos. Een bijzondere
vondst is de levalloisspits van de Aardjesberg: een schaars overblijfsel van mogelijk de jacht.
Conclusies
De artefacten zijn vervaardigd van noordelijke vuursteen
afkomstig uit de grindrijke smeltwaterafzettingen van het late
Saalien.
Pas in de allerlaatste fase van het Eemien was er weer bewoning mogelijk in dit gebied rond Huizen en Hilversum.
Van de 21 werktuigen bestaat 43 procent uit convexe schaven.
Dit hoge percentage is typisch voor het late middenpaleolithicum. 19 procent van de werktuigen bestaat uit stronkvormige
klingen. Zij komen ook voor in het Acheuléen, maar in lage
percentages van het geheel (Bordes 1989).
De rugmessen zijn grof en ook bij de afwerking van de andere
werktuigen ontbreekt verfijning.
Overzien we alle gegevens, dan hebben we te maken met een
vroege fase van het late middenpaleolithicum, de Atlantische
vorm met wortels in het Acheuléen. De datering is laat-Eemien
tot vroeg-Weichselien, 100.000 tot 90.000 jaar voor heden. Ook
voor de andere laat-middenpaleolithen uit het Gooi is deze
datering van toepassing.
Jonny Offerman-Heykens
Gabrielgaarde 44
1241 AM Kortenhoef
Divers
8 levallois-kling

Divers
9 schaaf op afslag met kerven
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