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ENÏGE AANVULLINGEN EN OPMERKINGEN BETREFFENDE
IILAAG VAN DUURSWOUDEI'

DE

door

P. Houtsma
met bíj drage vAn
P. Dijkstra
De lezer gelieve deze korte schets Le beschouwen als een hommage
aan mijn vriend en leermeester dr. Assien Bohmers, wetenschappeliik medewerker aan het Biologisch Archeologisch ïnstituut te
Groningen en aan mijn vriend wijlen tfmeesLerft Jan Schilstra,
onderwijzer te'l{askemeer, de man meL het scherpe oog en de gouden
handen.

INLEIDING

Tussen L954 en 1959 zíjn door Bohmers, Hout,sma en na 1956
Schilstra voor het B.A.I. een drietal opgravingen gedaan op de
heide van Duurswoude. ze zíjn door Bohmers en Houtsma gepubliceerd (Bohmers en Houtsma, 1961).
Deze publicatie heefL destijds niet de aandacht gekregen die ze
m.i. eigenlijk we1 verdiende. A1s ik rnij goed herinner zíjn het
Lanting/Mook (L977) en F. van Noten (r978), die er in hun lireratuurlijbten voor het eerst pas rnelding van maakten, later gevolgd

door Stapert
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DUURSWOUDE-OUD LEGER

De opgravingen worden a1s volgt aangeduid:
A. Duurswoude trOud Legertt
B. Duurswoude II Hamburgien Haveltergroep
C. Duurswoude IV Hamburgien Haveltergroep
De locaties zijn op voorgaand kaartje aangeduid (fÍe, I),

Het hier volgende kan dienen als aanvulling op onze waarnemingen,
zoals die dèstijds zíjn gepubliceerd en als resultaat van een nadere bestuderÍng van de profielen en het vondstenmateri-aa1.
2.L

DUURSI^/OUDE

''OUD LEGER''

A. De artefaktengroep van Duurswoude tt0ud Legertt bevond zích
tussen twee vegetatie-horizonten, r{raarvan de bovenste de laag van
Usselo is uit het Allerdd interstadiaal (zíe asterix op Pl. II,
prof iel 1 ) . Van deze vindplaaLs, gelegen ten oosten van t'laskemeef ,
zijn twee 14C-dateringen beschikbaarz
1. GrO 607z 10.800 + 230 BP
2. GrO 4O7L: 11.150 + 190 BP
Het houtskool voor datering 1 is geleïerd door dr. Bohmers, terwijl het houÈskoo1 voor datering 2 door mijzelf
werd aangebracht.
Bij deze tweede meting heb ik aangetekend: tfDit is een tweede
metíng, gedaan door dr. Vogel in de zomer van 1966 van kool die
ikzelf (bij het weggraven van de profielwanden) verzameld had en
bewaard. Deze kool lag meer geconcentreerd dan die van
dr. Bohmersrt.
A1s l,íij aannemen dat het Allerdd heeft geduurd van 11.800-11.000
BP, dan valt deze tweede meting nog juist in het laatst van dit
interstadiaal. 0ndanks het weinige materiaal rekende Bohmers op
typologische gronden de kultuur tot de Tjongertraditíe.
2,2

HERNIEUI{ID ONDERZOEK EN BESCHRIJVING VAN DUURSI./OUDE
''OUD LEGER''

Bij het bestuderen van het materiaal werden nog een aantal genodificeerde artefacten aangetroffen, die mogelijk bij het eerste
onderzoek nieL waren opgemerkt. 0ok konden een aantal stukken aaq
elkaar worden geplakt tot steenreconstructies (joints). De resultaten van dit aanvullend onderzoek werden opgenomen in de nieuwe
tekening (zíe plaat 1 ) .
BESCHRIJVING VAN DE ARTEFACTEN

Nr. L: Tjongerspits, Dr. 2,7, 12z RA-steker op kling, nr.8:
A-steker op kling, or.9: dubbele A-steker op kling, nr.3: beksteker, nr. 4z burin à plan, nr. 13: korte eindschrabberr f,Í. L4,
15: afslagschrabber, nr. 16: gebroken schrabber, nr. 5: geretoucheerde klingr Dr. L7: gebroken geretoucheerde kling, nr. 6, 20,
2Iz klihgen met gebruiksretouche.
Vergelijken we de tekening plaat 1 net die van Bohmers/Houtsma
196I, dan constateren we de volgende verschillen:
1. Kling nr. 1 blijkt. geen steker te zíjn, maar een gebroken
k1ing.
2. Het artefact nr.
6 had door Bohmers misschien beter ttkling met
ftgeretoucheerde
(
retouchett of
klingtt ) kunnen worden genoemd.
3. Schrabber nr.9 is door een aanpassing (5oint) groter geworden.

Bovendien zíjn,
voegd.

zoals opgemerkt, nog een aantal werktuigen toege-

De door Stapert geuite twijfel

aan de juistheid van Bohmersf
diagnose (stapert 1986, bl-z. 17) berust waarschijnlijk rnede op
het feit, dat hij het volledige materiaal niet kende. voor drie
van de víer schrabbers geldt dat ze van afslagen zijn gemaakt;
ook van de vierde is dat mogelijk. A1le vier zíjn trát korte
schrabbers met een stompe schrabberkap, waE in tegenstelling tot
de opvatting van Stapert kan pleiten vóór een Tjonger-toewij zíng.
Bovendien is er ook een Tjongerspits aanwezig (praát r, nr. 1).
!Íe1nu, Stapertts suggestie van verwantschap met het Hamburgien
lijkt mij niet bewezen.
De vondsten van Duurswoude tt0ud Legertt waren niet, zoals gebruikelijk voor de Tjongertradit,ie, in of op de usselo-laag gesitueerd, maar zo'n 20 à 25 cm daaronder (zíe asterix op piofiel r,
plaat rr). Het Ís dan ook duidelijk dat de arrefacten!roep, die
van zeer goede kwaliteit is, in ruirnte en tijd kan afwijken van
wat gebruikelijk is voor in situ vondst,en uit de A11erdá-osci11atie. HeÈ is dan ook mogelijk, dat we hier met een andere EpiGraveÈtiengroep te maken hebben.
DUURSWOUDE

II

HAMBURGIEN-HAVELTERGROEP

B. De opgraving van Duurswoude rr (Hamburgien-Haveltergroep) leverde juist voldoende hou.tskool voor een 14C-datering, t.r,r. Gr0
1565-11.090 + 90 BP, dus nog juist Legen het eind u.n het Allerdd.
De vondsten Tagen boven een vegeÈatieÍaag en de ouderdom is pt"Ltisch gelijk aan dÍe van Duurswoude ttoud Legertr. Het is dan ook
waarschÍjnlijk dat de vegetatielagen uiL ongeveer dezelfde tÍjd
zíjn. De vindplaatsen liggen nog geen kilometer van elkaar u.ndaan en zíjn geologisch goed met elkaar vergelijkbaar. Men zou
hieruit kunnen concluderen, daL in het dekzánd u"n de Duurswouder
Heide Epi-Gravettien en Hamburgien ongeveer op hetzelfde niveau
voorkomen en bovendien eenzelfde ouderdom hebben, n1. de Allerddrij d

F:.g.2 Hamburgien van Duurswoude Iï

Ook in 01deholtwolde, dat volgens Stapert tot de jongere Hamburggroep behoort, 1ag diL Hamburgien enkele decineters (gemiddeld

Usselo-laag, dus st,ratigrafisch verge30 cn) onder de top van de
lijkbaar met Duurswoude ttOud Legertt. De 14C-datering ervan, GrO
LO.274-11.540 + 270 BP, levert een verschil op van 400 jaar, maar
ze valt nog wel in het Allerdd int,erstadiaal
A1 deze feiten naken duidelijk dat het Hamburgien in zíjn jongste
fase (Teltwischgruppe, Haveltegruppe en tíoutersf Hamburg IV) in
Noord-Nederland anders moet worden gesitueerd dan Bohmers dacht.
De Lekening afb. 1 op bLz. L28 in Bohmers./Houtsma 1961 plaatst de
veronderstelde hori zont van de HamburgkulLuur vóór de Bdllingtijd, maar in werkelijkheid zou dat in de Bdlline of tussen
te zíjn. Zie in dit verband de profielBdlling en Allerdd dienen
tekening plaat 2 a1-inea t'De 14C-dateringen van 01deholtwolde en
en niet in "the Early
Duurswoude vallen binnen de Allerdd-tijd
Dryasrr, zoaLs Stapert vermeldt (Stapert, 1986). ft
DUURSIIIOUDE

IV

HAMBURGIEN-HAVELTGROEP

C. Tenslotte nog de opgraving van Duurswoude IV, uiLgevoerd in
L957. Het betreft een Hamburgien van de Haveltergroep. Hier was
geen houtskool beschikbaar voor een 14C-daterÍng. Stratigrafisch
kan gezegd worden dat de artefacten gedeeltelijk in een vegetatie-horizonlu 1agen, die wat verder op door podsolerÍng of bioturbatie onherkenbaar was of ontbrak.
Interessant was, dat zích op een kleine 50 meter oosteliik van de
opgraving een slootwand bevond, waar het profiel heel goed kon
worden bestudeerd. Helaas bevatte het geen artefacLen. Enkele decimeters onder de laag van Usselo tekende zich een tweede vegetatie-hori zont df, die wij de laag van Duurswoude zouden willen
noemen (zíe profiel 2, plaat II). Deze laag verschilt duidelijk
van die van Usselo z ze ligt lager, bevat weinig houtskool en is
soms wat lemiger of ze gaat over in een waË bredere leembandzone.
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Hamburgien van Duurswoude IV
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DUURSI,\7OUDE

Profiel 2
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VERGELIJKING MET ANDERE SITES EN/OF PROFIELEN
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Behalve bij Duurswoude IV (1,957) troffen we in Bakkeveen bij de
Harmsdobbe en in Havelte bij de zgn. Derde Kuil (een bekende site
van Voerman) Hamburgien aan in een vegetatielaag (Profiel nr. 3
plaat II). Bij het maken van een proefkuil ter bestudering van de

vegetatielaag in Havelte troffen lil. Wijkel en de 1e auteur een
kerfspits van het Havelte-type aan (zíe fig. 4)]
Het herhaaldelijk voorkomen van Hamburgien in een vegeLatielaag
(zíe ook kleurenfoto) kan niet louter toeval zíjn. Het is dan ook
niet ondenkbaar dat d.eze ttlaag van Duurswoudert is ontstaan i-n de
late BóLL1ng-periode of neL daarna. Uit recent onderzoek van po1len en fauna blij kt dat er in Nederland in
de tij d tussen Bótling en All eród goed te
leven viel en dat de koudeterugslag minder
streng was dan altijd
is gedacht.
Blijkbaar komt dezelfde laag ook voor in
Zuid-Nederland, waar het bovenste deel van
de Bótlin g-zone een dun vegetatielaagj e
bevat ( Dij kstra-Kuenen I9B4).
CONCLUS

I

E

Gezien het bovenstaande 1ij kt het ons zLnvol , zoals ook Wouters dat doet in zLJn
overz:_cht in Archaeologische Berichten
(lnlouters 1982), ê1 deze kultuurtradities
aan het einde van het laat-g1aciaa1,
die
Fig.4Havelterspits
gevonden in proefkuil 3.HAVELTE

1

Deze is later door de Heer Wijkel
auteur geschonken.
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aan de 1e

elkaar ten dele overlappen en/of soms gedeeltelijk Ín elkaar
overgaan, samen te vatten in éên groep, het Epi-Gravettiencomplex, kortweg het E.G.c., (DÍjkstra 1983), waarvan dan hier
plaatse de Tjongergroep van dr. Bohmers, tê weten Duurswoude
!er
tt0ud Legertt en
het Creswellien van SÍegerswoude Iï, komponenten
zíjn.
De eerste auteur dankt P. Dijkstra

die behulpzaan was met de
teksten vanaf 2.2 t/n 5 en tevens de tekeningen van de artefakten
en profielen vervaardigde.

tr{askemeer, 1989.
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