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Van de redactie 
 

Er ligt weer een nieuw nummer van Archeologie in 
Limburg voor u. We zijn er trots op! Met dank aan 
de auteurs (A. Bosman, N. Warmerdam, R. Roggen, 

G. Tichelman, D. Beckers en J.P. de Warrimont) 
kunnen we u meenemen van de vroegste prehistorie 
tot aan de Tweede Wereldoorlog. U kunt een uitvoe-
rig exposé lezen over de oudste werktuigen uit onze 

contreien, de immer enigmatische vuistbijlen of in 
de recentere geschiedenis van bunkers en versper-

ringen duiken. Verder wordt de wondere wereld van 

luchtfoto’s geopend. Ook voor archeologisch onder-
zoek kunnen met die bronnen hele mooie resultaten 
behaald worden. In dit nummer krijgt u een eerste 

artikel hierover. We hopen u in een volgend num-
mer nog meer te kunnen tonen.   
 
Verder willen we u graag meegeven dat twee redac-

tieleden het AiL-team verlaten hebben. Patrick en 
Hilde, heel erg bedankt voor jullie tomeloze inzet. 
Bij deze dan ook een warme oproep voor nieuwe re-

dactieleden. Er is namelijk plaats voor extra redac-
tieleden. Heb je interesse, meld je dan aan via 
avl@lgog.nl onder vermelding van ‘AiL-redactie’.  

 

Wij wensen u als vanouds veel leesplezier. 
 
De redactie van Archeologie in Limburg,  

D. Beckers  
R. Paulussen  
Y. Raczynski-Henk 
A. Van de Water 
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Opgraving van een civiele schuilkelder 

uit de Tweede Wereldoorlog achter 

Voorstraat 8-10 in Brunssum 
Arjen V.A.J. Bosman1 & Nick Warmerdam2 
 
Inleiding  
Archeologie van de Tweede Wereldoorlog kan steu-

nen op een hele reeks van bronnen. De veelheid 
hiervan doet soms twijfelen of archeologisch onder-
zoek nog wel nodig is. Steeds vaker wordt echter 

duidelijk dat destijds niet alles is vastgelegd en dat 
er nog een schat aan grotere en kleinere verhalen in 
de bodem verscholen ligt. Zo kon het gebeuren dat 
tijdens de sloop van woningen in de wijk Oude Egge 

in Brunssum (afb. 1) een onverwachte ontdekking 
werd gedaan: een betonnen schuilkelder. En ook nu 
werd duidelijk dat toeval niet bestaat. Eén van de 

voormalige bewoners kwam langs om de sloop van 
de wijk zelf te zien. Het was John Hendriks, die nota 
bene als kind tijdens de oorlogsjaren een aantal ma-
len moest schuilen in die kelder nadat het lucht-

alarm had geklonken. 
 

 
Afb. 1. De ligging van de vindplaats (rode contour) 

en ligging in Nederland (rode stip) (bron: Bosman 
& Warmerdam 2020). 
 

 

 
 

 
 
 
 

Op 16 juni 2020 en op 15/16 juli 2020 hebben de 
auteurs (afb. 2) in opdracht van Stichting Weller 
Wonen een archeologische opgraving uitgevoerd 
naar die civiele schuilkelder achter de gesloopte wo-

ningen Voorstraat 8-10. Deze stonden in de mijnko-
lonie Oude Egge uit 1918-1920, ontworpen door 
architect Jan Stuyt. Gebleken is dat dergelijke 

schuilkelders hier meer voorkwamen. Ze lagen soms 

tegen de bebouwing aan, in andere gevallen lagen ze 
meer in de open ruimte van de tuin. Het grootste 
deel hiervan, wellicht alle op de onderhavige vondst 

na, is echter in de loop der jaren gesloopt. 
 

 
Afb. 2. Nick Warmerdam (links, in het noordelijke 
trapgat) en Arjen Bosman (rechts, op de schuilkel-

der) te Brunssum (foto: Bert van Ogtrop, St. Weller 
Wonen). 
 

Schuilkelders kwamen in Nederland vaker voor, 
maar dit kleine model civiele schuilkelder is nooit 
eerder archeologisch of anderszins wetenschappe-

lijk gedocumenteerd. Het gros is ongezien of onge-
merkt verdwenen door sloop. Het meest bijzondere 
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van dit onderzoek is dat tijdens het veldwerk een 

toenmalige gebruiker aanwezig kon zijn. Zo zijn uit 
de eerste hand verhalen over inrichting, gebruik en 

levensloop van de schuilkelder opgetekend. Tevens 
is er een mogelijke connectie ontdekt met het naoor-
logse fenomeen van de ‘Wenende Madonna’ van 
Brunssum. 

 
Afb. 3. Schets van de positie van de schuilkelder 
achter Voorstraat 8 en 10 op basis van zijn eigen 

herinneringen (Bron: John Hendriks). 
 
Ooggetuigenverslag van John Hendriks 

John Hendriks stond op de eerste dag van het ar-
cheologisch onderzoek opnieuw voor de toegang 
van de schuilkelder waar hij tijdens de oorlog vaker 
was geweest. Hij had voor de gelegenheid een schets 

gemaakt op basis van zijn herinneringen (afb. 3). 
Voor zijn gevoel lag de schuilkelder vooral achter 
huisnummer 10. De grootte wist hij niet exact, maar 

hij was heel zeker over de aanwezigheid van twee in-
gangen. Degene die hij gebruikte, bleek de noorde-
lijke (A) te zijn geweest, die inderdaad een toegang 
rechtsaf naar de schuilkelder verschafte in plaats 

van de eerst ontdekte toegang linksaf (B). Hij 

maakte duidelijk dat de gebruikers vooral de bewo-
ners van nummer 10 en andere omwonenden wa-

ren. Aangezien hij de zuidelijke toegang op de 
perceelsgrens tekende, is het waarschijnlijk dat deze 
op het achtererf van nr. 8 lag. De ‘omwonenden’ wa-
ren in dat geval de buren. 

Het vluchten naar de schuilkelder werd haast rou-
tine. De kleine John stond in de oorlog regelmatig ’s 
nachts aan het bed van zijn ouders omdat hij wakker 

werd van het luchtalarm of van overvliegende 

bommenwerpers. Dan was het: ‘’Snel het huis uit, de 

schuilkelder in’’. John kan zich die momenten, ook 
na 75 jaar, nog goed herinneren: ‘’De achterdeur uit, 

de deur van de schuilkelder in de tuin open maken, 
de stenen trap af en dan de kelder in’’.  
De ouders van John waren in 1937 naar Brunssum 
verhuisd om daar de coöperatiewinkel van Ons Da-

gelijks Brood (O.D.B.) in de Voorstraat 10 te run-
nen. In de Oude Egge was het voor middenstanders 
geen vetpot. De mijnwerkers hadden een goed loon, 

maar in de grote gezinnen moesten vele monden 
worden gevoed. John: ‘’Regelmatig werd op de pof 
gekocht en moesten mijn ouders zien hoe ze het geld 
weer binnen kregen’’. De dagelijkse boodschappen 

werden opgeschreven in blauwe boekjes. Als vrij-

dags het loon werd uitbetaald, moest worden afge-
rekend. Dat lukte als de vrouwen hun mannen 

hadden bereikt voordat ze de kroeg waren ingedo-
ken. Als het misging moesten zijn ouders samen met 
de betreffende vrouwen “een planning uitwerken’’.  
De winkel was als de “hoeskamer” van de buurt. 

John was toen ‘’Johnny van de Coöperatie’’, die spe-
lend achterin de winkel menig levensverhaal van de 
klandizie te weten kwam. De winkel was voor veel 

buurtbewoners de plek om hun dagelijkse sores te 
delen.3  
 

 
Afb. 4a. John Hendriks met zijn ouders op de toe-
gang van de schuilkelder achter Voorstraat 10 
(bron: John Hendriks). 

 
Op foto’s uit het archief van John Hendriks komt de 
schuilkelder en met name de afgedekte noordelijke 

toegang een aantal maal voor (afb. 4a en 4b).  
 



7 

 

 
Afb. 4b. John Hendriks met een vriendin op de toe-

gang van de schuilkelder achter Voorstraat 10 
(bron: John Hendriks). 
 

Over de trap liggen twee delen van mogelijk een pa-
neeldeur of kastdeur. Het is logisch dat een paneel-
deur is gebruikt, aangezien deze waarschijnlijk van 

iets dikker hout is vervaardigd dan de eind jaren 30 
in opkomst zijnde standaard Bruynzeeldeuren. Het 
dikkere hout kan voor meer veiligheid hebben ge-
zorgd.  

Ook valt de heuvel op die op de schuilkelder ligt. 
Deze is van de uitgegraven grond uit de bouwput. 
Het gronddek vormt een extra scherfwerende laag. 

Helaas zijn er geen foto’s bewaard gebleven van het 

interieur van de schuilkelder. 
Brunssum werd op 19 september 1944 door de Ame-
rikanen bevrijd. De strijd leek gedaan, maar de oor-

log was nog niet voorbij. De Geallieerden wachtte 
daarna nog een lange strijd richting Duitsland. De 
schuilkelder werd na de bevrijding echter nauwe-

lijks meer gebruikt. Brunssum werd gedurende ze-
ven weken het hoofdkwartier van de 2nd Armored 
Division (afb. 5). Op 11 november 1944 verlieten de 

Amerikanen Brunssum pas weer. 
  

 
Afb. 5. Amerikaanse manschappen van de 2nd Ar-
mored Division eten aan een lange tafel op straat 
voor het pand Voorstraat 10. Uit het raam hangt 
de zeer geïnteresseerde ’Johnny van de Coöperatie’ 

(bron: John Hendriks). 
 
De ‘Wenende Madonna’ 

Het tweede historische element dat aan de vind-
plaats te koppelen is, is de ‘Wenende Madonna’ (afb. 
6).  
 

 
Afb. 6. Gerda Coumans toont het wenende beeldje, 
1995 (bron: Collectie St. Benedictusberg, Mamelis). 

 
Dit fenomeen heeft plaatsgevonden in het pand 
Voorstraat 8 te Brunssum. Jona Lendering be-
schrijft het op zijn kenmerkende manier op zijn blog 

Mainzer Beobachter4: “Op dinsdag 27 juni zagen de 

bewoners dat er bloeddruppels vloeiden uit de ogen 
van het beeldje dat zij thuis hadden. De pastoor 

werd erbij gehaald en hoewel die probeerde de rede 
te laten prevaleren, was de pers er al achter geko-
men. Die was minder nuchter. 
Het NOS-journaal interviewde de vrouw die het 

beeldje bloed had zien wenen – en dat was eigenlijk 
behoorlijk schokkende TV. Ze vertelde dat ze wist 
waarom het beeldje had gehuild: er was veel ver-

driet geweest in haar leven. (…). Natuurlijk kwam 
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uiteindelijk uit dat het beeldje niet echt had gehuild. 

Het zal wel gesmolten rode lijm zijn geweest.” 
De familie Coumans bleef in Brunssum achter met 

hun beeldje, toen de buurtbewoners en zigeuners 
niet meer langskwamen, en in augustus 1995 zelfs 
de ruiten werden ingegooid. 
 

De opgraving van de schuilkelder5 

 
Afb. 7. Alle sporenkaart (bron: Bosman & Warmer-

dam 2020). 
 

 
Afb. 8. De zuidelijke toegang en de bouwput van de 
schuilkelder gevuld met geel zand (foto: Military 

Legacy, Dordrecht). 
 

Het onderzoek heeft zich enkel op de kelder zelf ge-

richt, waarvoor één werkput is aangelegd (afb. 8). 
Uit de opgravingsgegevens blijkt dat de constructie 

van de schuilkelder eenvoudig was. Het schuilge-
deelte bestaat uit drie ronde riool- of putringen met 
een diameter van 150 cm en een lengte van 95 cm 
(s10036) die in een 2,7 x 4,8 m grote kuil waren ge-

plaatst (s1002, afb. 9). Deze ringen zijn in elkaar ge-
schoven, waarna de naden aan de bovenkant met 
cement en teer/bitumen zijn bedekt om lekkage te 

voorkomen. De binnenzijde is alleen met cement af-
gesmeerd. Aan de onderzijde van de buizen is aan 
de binnenkant van de naden een ca. 36 cm hoge 
voetsteun van rood machinaal vervaardigde bak-

steen (21 x 10 x 5 cm) en cementmortel gemetseld 

(afb. 12). Hierop lag ooit een houten zitplank. Meer 
was niet nodig voor het kortstondig verblijf tijdens 

een luchtalarm. Dat ze exact op de locatie van de 
aanhechting van de buisdelen zijn opgemetseld, 
heeft wellicht ook tot meer stevigheid van de con-
structie geleid. 

 

 
Afb. 9. De ineengeschoven en aangesmeerde riool-

buizen van de schuilkelder, opname richting ZW 
(foto: Military Legacy, Dordrecht). 
 

Het bouwwerk kon via twee portalen worden betre-
den of verlaten. Beide staan haaks op de rioolbuizen 
en de uitgangen staan op de huizen gericht. Dit is de 
meest logische plaatsing bij een noodsituatie. Bo-

vendien konden de huishoudens van zowel nr. 10 als 
nr. 8 vanuit hun eigen tuin de kelder invluchten.  
 

Beide portalen (afb. 10 en 11) hebben min of meer 
dezelfde opbouw. De trap in de zuidelijke ingang is 
opgebouwd uit prefab betonelementen met in het 

midden blokken van 38 of 44 x 30 x 20 cm en hier-
langs aan weerskanten een blok van 25 x 30 x 20 cm 
(s1016). Het beton is direct op de leem gefundeerd. 
Het is opvallend en onduidelijk waarom de treden 

niet uit een stuk beton zijn opgetrokken, maar uit 
losse, tegen elkaar aan geplaatste stukken. In het 
bouwwerk zijn wel grotere delen van deze voorgego-

ten stukken aanwezig. Bij de trap van de noordelijke 
ingang is tevens gebruikgemaakt van eerder ge-
noemde betondelen (s1018). Opnieuw waren de 
prefab delen te kort. Het gat is hier dichtgezet met 
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machinaal vervaardigd baksteen met een formaat 

van 5 x 10 x 21 cm. Voor de wanden is gebruikge-
maakt van drie verschillende constructiemethoden 

en -materialen. Direct ter hoogte van de ingang tot 
de rioolbuizen bevindt zich een L-vorige muur die 
uit losse, prefab stukken beton met een afmeting 
van 40 x 20 x 17/20 cm (s1006 & 1015). De muur is 

aan de binnenzijde relatief strak afgewerkt.  
 

  
Afb. 10. Het noordelijke en het zuidelijke trappor-

taal (foto: Military Legacy, Dordrecht). 
 

 
Afb. 11. Beeld vanuit de schuilkelder richting het 
zuidelijke trapportaal (foto: Military Legacy, Dor-

drecht). 

Aan de buitenkant steken de blokken uit en is ce-

mentmortel zichtbaar. Half voor de ingang tot het 
schuilgedeelte stond een muur van betonbanden 

met een afmeting van 6 x 15 x 75 cm (s1012 & 1019). 
De rest van de wanden van de trap zijn opgetrokken 
uit ter plaatse gegoten stampbeton (s1005 & 1014). 
De muur is zeer ongelijk en niet strak gegoten. De 

bekisting was waarschijnlijk snel in elkaar gezet of 
niet stevig genoeg, omdat er voor het gieten geen 
volledige houten bekisting was aangelegd. De na-

tuurlijke leembodem is zo stabiel dat de ingang is 
ingegraven en deze aan de buitenzijde van de wan-
den tevens als bekisting kon dienen. Het beton is 
aan deze zijde dan ook zeer ruw of niet afgewerkt. 

Voor de binnenzijde is wel gebruikgemaakt van be-

kisting. Afdrukken van planken zijn nog vaag zicht-
baar.  

Het zuidelijke trapgat is tijdens de asbestsanering 
op 15 juli grotendeels vrijgegraven; het laatste restje 
de dag erna. Onderaan de trap is een ijzeren plaat 
met een afmeting van 80 x 48 x 0,3 cm gevonden. 

Het is niet duidelijk of dit een afdekking van de bo-
dem was of dat de plaat als afdichting van de toe-
gang van de schuilkelder zelf heeft gediend. Voor 

bodemafdekking pleit dat het beton hier relatief 
zacht is. 
 

 
Afb. 12. Complete voet van de zitbank  (foto: Mili-

tary Legacy, Dordrecht). 

 
De ingangen waren tijdens de oorlog deels afgedekt. 

Van deze afdekking zijn tijdens het onderzoek geen 
sporen aangetroffen. Wel zijn er kleine stukken be-
ton en asbest in de opvulling aanwezig die er moge-
lijk op kunnen wijzen dat dit wellicht resten van die 

afdekking zijn. Er zijn geen sporen gevonden van 
het hekwerk dat zichtbaar is op de foto’s uit het ar-
chief van John Hendriks. Indien dat verbonden is 

geweest met de betonnen wanden van de trapgaten, 
dan zullen de aanhechtingssporen in de bovenkant 
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hiervan wellicht verdwenen zijn met het nivelleren 

van de tuin.  
 

Vondsten  
Bij het uitgraven van de schuilkelder zijn geen vond-
sten uit de oorlogsjaren aangetroffen. In het zuide-
lijke trapgat is wel veel afval uit de jaren 1950 tot 

1970 gevonden. Dit materiaal is hier met het dicht-
gooien in gestort. Het betreft veel plastic, aarde-
werk, glas, metaal en bouwmateriaal. Bij het plastic 

zijn veel verpakkingen en draagtasjes. Het bouwma-
teriaal bestaat vooral uit baksteen, resten beton, 
rode dakpannen en eterniet (asbest) golfplaat. Van 
vrijwel iedere vondstcategorie is een selectie ge-

maakt. Hierbij is vooral op tekst, afbeelding en typi-

sche vorm gelet. Van de rest van de 
(gedeselecteerde) objecten zijn enkele foto’s ge-

maakt, waarvan er eentje afgebeeld is (afb. 13).  
 

 
Afb. 13. Gedeselecteerde plastic voorwerpen uit het 
zuidelijke trapgat  (foto: Military Legacy, Dor-
drecht). 
 

Voorbeelden zijn onder andere draagtassen van 
Edah, V&D, een Dubro afwasmiddelfles, een auto-
ped, flessen, potten en aardewerk. Andere vondsten 

uit het trapgat betreffen frisdrankflessen (waaron-
der Herschi), een 5 cent muntstuk uit 1976, speel-
goedauto’s (van het merk Matchbox en Corgi), 

boerenbont aardewerk (van P. Regout & Co. uit 

Maastricht) een wijwaterbakje en een parafinekaars 
met afbeelding van Maria en Jezus. De laatste twee 
vondsten zijn opmerkelijk, zeker tegen het licht van 

de later in nr. 8 ontstane devotie van de ‘wenende 
Madonna’. Uit dat huishouden is immers dit 
vondstcomplex afkomstig. 

 

 
Afb. 14. Nog niet geheel ontgraven interieur van de 
schuilkelder, met duidelijk zichtbaar de voeten, na-
den van de buizen de kolenlaag op de bodem en de 
dichtgemetselde noordelijke toegang  (foto: Mili-

tary Legacy, Dordrecht). 
 
In de buisvulling is op de bodem een ca. 20 cm dikke 

zwarte laag gevonden (afb. 14). Het is steenkool-
gruis. Dit is een aanwijzing dat de kelder is gebruikt 
voor kolenopslag. Bij het graven in de schuilkelder 
zelf is gebleken dat alle vondsten op één na in het 

trapgat lagen. De enige uitzondering is een kleur-
loos glasfragment van een fles (afb. 15 links). Op het 

oppervlak zijn enkele in doorsnede halfronde hori-

zontale ribbels aanwezig. Waarschijnlijk is het een 
fles Santé van De Hengelosche Bierbrouwerij uit de 
jaren 50 (afb. 15 rechts).  Deze frisdrank had een 
7Up-achtige lemonsmaak. 

 

  
Afb. 15. Links: Kleurloos glas wandscherf van een 
fles; 8,5 x 5,5 cm (foto: Military Legacy, Dordrecht) 
en rechts: een complete Santé fles (bron: fles-

sen.jouwweb.nl/frisdrank-blank). 
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Afb. 17. Detail van het voorblad van het Lim-
burgsch Dagblad van 6 juli 1949 (bron: www.del-
pher.nl). 
 

Een onverwachte vondst is een betonplaat met 
daarop stukken tekst (afb. 16). Deze plaat is tijdens 
de opgraving op de treden van de noordelijke toe-

gang aangetroffen. Het betreft één krantenblad met 
nog vaag de plaats Batavia, in combinatie met ‘In-
donesische’ en een artikel over de pogingen tot ka-
binetsformatie in België door Van Zeeland en Van 

Cauwelaert op 5 juli. Het blijkt het voorblad van het 

Limburgsch Dagblad van 6 juli 1949 (afb. 17). Hier-
mee dateert de betonnen plaat ná de bouw en het 

primaire gebruik van de schuilkelder. Het zal zijn 
gebruikt ter afsluiting van deze toegang.  
 
In het zuidelijke trapgat is bovenin een groot aantal 

fragmenten van machinaal vervaardigde rode dak-
pannen aangetroffen (afb. 18). Enkele zijn van een 
tekst in hoogrelïef voorzien. In drie regels onder el-

kaar staat er: PATENT / No / 14059 (afb. 17 detail). 
 

Afb. 16. Twee fragmenten van de betonplaat uit het 
noordelijke trapgat met tekst op het oppervlak 

(foto: Military Legacy, Dordrecht). 
 
De dakpannen zijn gemaakt bij Dakpannenfabriek 

de Valk / J. Meuwissen in Echt (L). 7 Aangezien N.V. 
ontbreekt zijn de pannen te dateren in de periode 

1900-1923 en stammen dus uit de periode van de 
bouw van de wijk Oude Egge.8  

 
 

 
Afb. 18. Concentratie dakpanfragmenten (S 1004) 
in de zuidelijke toegang en een detail van een stem-
pel (foto’s: Military Legacy, Dordrecht). 
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Vergelijking met andere schuilkelders 

De opgraving achter de panden Voorstraat 8-10 
heeft meer inzicht gegeven in de bouw, gebruikte 

materialen en positie van een klein model civiele 
schuilkelder in Nederland. Er blijven wel vragen on-
beantwoord. Zo is nog onbekend wie de opdracht-
gever was voor de schuilkelders in de wijk. 

Aangezien er meer van dit model in de Oude Egge 
zijn geweest, kan verondersteld worden dat dit een 
gecoördineerde actie is geweest, bijvoorbeeld door 

de wijkbeheerder, corporatie of de luchtbescher-
mingsdienst. Verder is nog niet duidelijk wie de fi-
nanciering heeft verzorgd en het werk heeft 
uitgevoerd. Het zal alleen al bij de panden Voor-

straat 8 en 10 een hele toer zijn geweest om de be-

tonnen buizen in de achtertuin te krijgen. Er was 
ook toen, zo blijkt van contemporaine foto’s en 

(staf)kaarten geen directe achterom die breed ge-
noeg was. Of de buizen over het dak zijn getild door 
middel van een kraan is de vraag. Destijds beston-
den dergelijke hoge kranen alleen op specifieke 

plaatsen, zoals in havens om schepen te lossen. 
In 1936 is de Wet betreffende bescherming tegen 
luchtaanvallen aangenomen en op 29 april van dat 

jaar in werking getreden. Nederland werd hiermee 
ingedeeld in drie gevarenklassen, waarbij de 1e 
klasse het meeste gevaar zou lopen (bijvoorbeeld 

Amsterdam, Dordrecht en Velsen). Ook vielen de 
landelijke maatregelen onder het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken, er werd ook geregeld dat de 
burgemeesters in hun gemeenten de luchtbescher-

ming onder hun verantwoording kregen. Hij diende 
een luchtbeschermingsdienst te initiëren. Binnen 
die wet werd middels art. 12 iedere burger tot per-

soonlijke medewerking verplicht. Het was daarmee 
een zaak van iedereen. Letterlijk is de ‘taak der bur-
gerij’:  

a. Het helpen uitvoeren van de door de over-

heid in het algemeen belang voorgeschreven 
maatregelen; 
b. Het treffen van de noodige voorzorgen in 

het belang van zichzelf (zelfbescherming).9  
 

Indien mogelijk moest men dus in of nabij het 
woonhuis een schuilgelegenheid inrichten, zeker als 

er geen gemeenschappelijke schuilplaatsen in de 
buurt waren. Om zaken meer te stroomlijnen en in-
formatie te delen met de bevolking werd de Neder-

landsche Vereeniging voor Luchtbescherming in 
Den Haag opgericht. Zij hebben vele vlugschriften 
gepubliceerd.10 Diverse gemeentes zoals Rotterdam 

en Amsterdam brachten ook brochures uit. In een 
publicatie van de laatste staan bijvoorbeeld de eisen 

waaraan openbare en particuliere schuilplaatsen 

moeten voldoen.11  
 

Onder het kopje De schuilplaats in particuliere wo-
ningen staat letterlijk: Een schuilplaats in of bij een 
particuliere woning moet, zoo enigszins mogelijk, 
in de eerste plaats aan de volgende 4 eischen vol-

doen: 
1e bescherming bieden tegen scherven van 
bommen;     

2e bescherming bieden tegen een buiten de 
schuilgelegenheid uitgebroken brand; 
3e instortingsvrij zijn, hetgeen zeggen wil, dat 
de schuilgelegenheid niet vernield wordt, 

wanneer het gebouw, waarin of waarbij zij ge-

legen is, instort; 
4e bescherming bieden tegen gassen. 

 
Deze eisen komen in diverse publicaties voor, en 
zijn daarmee niet specifiek voor Amsterdam. Ook in 
Brunssum zullen ze gegolden hebben. In feite is er 

ook aan voldaan, mits gasmaskers voorhanden wa-
ren om aan de vierde eis te kunnen voldoen.  
 

 

 
Afb. 19.  Advertenties voor bestanddelen voor 
schuilkelders (bron: collectie Military Legacy, Dor-

drecht). 
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De bovengenoemde vereniging bracht tevens het 

maandblad Luchtgevaar, Tijdschrift voor Gezins-
bescherming uit. Hierin staan diverse tips en ook 

vele advertenties die alle mogelijke zaken aanbieden 
om schuilkelders te bouwen en in te richten, van sta-
len bekistingen tot gasdichte lampen. Voor het bou-
wen met beton en staal zijn er diverse aanbieders 

zoals deze in respectievelijk de nummers van no-
vember 1939 en januari 1940 (afb. 19). 
 

Het gebruik van betonnen ringen zoals in de adver-
tentie hier rechtsboven is ook fotografisch vastge-
legd. In de dijk ter hoogte van het stadskasteel 
Zaltbommel wordt een schuilplaats opgebouwd met 

aaneengeschakelde rioolbuizen (afb. 20). De date-

ring bij de foto is 1945, maar dat zal waarschijnlijk 
een vergissing zijn. Overigens valt hierbij op dat de 

betonnen delen met mankracht worden geplaatst, 
althans een kraan ontbreekt op de foto.  
 

  
Afb. 20.  De aanleg van een schuilkelder in de dijk 
bij stadskasteel Zaltbommel (bron: data.europe-
ana.eu/concept/base/48). 

 
Het gebruik van ronde betonnen vormen is niet tot 
de Tweede Wereldoorlog beperkt gebleven. Ook als 

atoomschuilplaatsen zijn bijvoorbeeld in Zeeland in 
1962 aaneen te schakelen betonnen pijpen ge-
maakt.12 Dat beton is echter wel in een dikkere uit-
voering dan de rioolbuizen van Brunssum. Tot het 

eind van de Koude Oorlog in 1991 zijn dergelijke 
schuilkelders op diverse Defensieterreinen aange-
legd, zoals op de vliegbases Leeuwarden, Soester-

berg, en Valkenburg (ZH). 
Voor de banken worden diverse soorten materiaal 
gebruikt. Soms is het een grondbed, zoals in de open 
schuilloopgraven of zijn het houten banken opge-

bouwd uit balken en ligplanken. In zeldzame geval-
len is de bank van beton. 
 

 
Afb. 21.  De aanleg van een openbare schuilkelder 

in het Julianapark te Nijmegen met een grondbed 

als zitbank (bron: Nijmegen-oost.nl). 
 
Vergelijkbare privéschuilkelders zijn in Nederland 
uiterst zeldzaam. Tijdens het onderzoek zijn er 

slechts een handvol gevonden, en geen is hetzelfde 
als die te Brunssum. In Dordrecht staat achter Vrie-
seplein 3 een kleine 3 m lange uit bakstenen opge-

metselde en van een betonnen puntdak voorziene 
schuilkelder. In Krommenie is een ongeveer even 
grote schuilkelder opgebouwd uit betonplaten. Ove-
rigens heeft ook deze een puntvormig dak.13 Beide 

staan nog en hebben een ander gebruik gekregen. 
Archeologisch is het fenomeen schuilkelder nog 

maar zelden aangeroerd. Interessant is om hier ook 

een vergelijking te maken met enkele andere tot nu 
toe onderzochte schuilkelders in Nederland. Schuil-
kelders die door militairen zijn aangelegd, zijn wel 
al een aantal malen in Nederland onderzocht. Van-

wege hun aard en grootte zijn ze slecht met de kleine 
civiele kelders te vergelijken. Voorbeelden van on-
derzochte militaire schuilkelders zijn die op de Fre-

derik Hendrikkazerne in Blerick14 en naast de 
voormalige Villa Heselbergh te Arnhem-Noord15 
(afb. 22).   

 

 
Afb. 22. Overzicht van de vrijgegraven schuilkelder 
naast Villa Heselbergh te Arnhem (foto: Military 
Legacy, Dordrecht). 



14 

 

Conclusie 

Archeologische onderzoek naar de Tweede Wereld-
oorlog heeft zich logischerwijs de afgelopen jaren 

veelal op militaire complexen en handelingen ge-
richt. De gevolgen en invloed van de oorlog op de 
burgermaatschappij komen tot op heden slechts zij-
delings aan bod.16 Dit verklaart de onterecht geringe 

aandacht voor de civiele luchtbescherming. Deze 
opgraving was een belangrijke eerste stap in het on-
derzoek hiernaar en naar de invloeden van een oor-

logsdreiging op de Nederlandse samenleving. Naast 
de archeologische resten is hier bovendien de on-
schatbare waarde van de informatie van een toen-
malige gebruiker. Hierbij moet wel worden 

opgemerkt dat 75 jaar na dato herinneringen niet al-

tijd precies meer zijn en dat archeologisch onder-
zoek kan worden ingezet om die herinneringen te 

staven met meetbare feiten. Het onderzoek heeft 
nieuwe inzichten opgeleverd hoe civiele en klein 
model schuilkelders uit de periode van de Tweede 

 
1 Dr. A.V.A.J. Bosman is specialist modern oorlogserf-
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oorlog bij BAAC: n.warmerdam@baac.nl.  
3 www.mijnwater.com 
4 https://mainzerbeobachter.com/2015/07/08/maria-
in-brunssum/ 
5 Opgravingsinformatie is terug te vinden in: Bosman 
A.V.A.J. & N. Warmerdam, Brunssum - Voorstraat 8-10, 
Opgraving van een schuilkelder uit de Tweede Wereld-
oorlog, Archeologisch opgraving, variant archeologische 
begeleiding, Military Legacy rapport 93 / Bosman, 
A.V.A.J., 2020, Programma van Eisen Brunssum - De 
Oude Egge, Archeologisch onderzoek van een schuilkel-
der uit de Tweede Wereldoorlog, Military Legacy rapport 
90, Dordrecht / Emaus, A., N. Warmerdam & A.V.A.J. 
Bosman, 2020, Plan van Aanpak Project: A-20.0194 / 
ML 267 Brunssum, Schuilkelder, Onderzoeksmeldings-
nummer (Archis): 4868006100, Den Bosch en Dor-
drecht / Ogtrop, B. van, 2020, Over een pas ontdekte 
schuilkelder in De Egge in Brunssum, Mijnstreek, Histo-
risch magazine voor Parkstad Limburg, No. 2, 27-29 / 
Roggen, R., 2018, Plangebied voormalige Tarcisiusloca-
tie in Brunssum; archeologisch vooronderzoek: een bu-
reau- en verkennend booronderzoek, RAAP-notitie 
6098, Weesp / Tuinstra, J.W.D., 2019, Programma van 
Eisen Onderzoeksgebied De Egge te Brunssum Ge-
meente Brunssum, Archeologische opgraving, variant 
archeologische begeleiding, RAAP-PvE 2197, Weesp / 
Verhoeven, M.P.F., 2019a, Plangebied De Egge te Bruns-
sum, Archeologisch vooronderzoek: een bureauonder-
zoek, RAAP-rapport 3714, Weesp / Verhoeven, M.P.F., 
2019b, Quickscan De Egge, Brunssum, RAAP-
adviesdocument 1044, Weesp / Vanneste, H. & M. Ver-
hoeven, 2013, Geactualiseerde archeologische verwach-
tings- en beleidskaart gemeente Brunssum, I. 
Archeologische verwachtings- en beleidskaart, vastge-
steld 1-10-2013; II. Beslistabel archeologische 

Wereldoorlog opgebouwd konden zijn.17 Het levert 

het inzicht op dat ook particulieren, individueel of 
op beperkte schaal georganiseerd, schuilkelders 

konden (laten) aanleggen. 
De opgegraven kelder was niet de enige schuilkelder 
in de wijk Oude Egge, maar is mogelijk wel één van 
de laatste die de sloop heeft overleefd. Er is een en-

semblewaarde met de wijk waarin deze is aange-
legd, de status van de wijk en het karakter van haar 
bewoners waardoor dit bouwwerk zo bijzonder is. 

Het betreft hier een synchrone context uit de oor-
logsjaren. Maar er is ook sprake van een diachrone 
contextwaarde als het verhaal van de ‘Wenende Ma-
donna’ wordt meegewogen. Kortom: een object met 

een rijke geschiedenis, dat het meer dan waard is 

om voor behoud in situ in aanmerking te komen. 
Het kan zo op kleinschalige manier het verhaal van 

de Brunssumse burgers in oorlogstijd blijvend illu-
streren.  
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Door droogte ‘blootgelegd’. Nieuwe ar-

cheologische informatie aan de hand 

van luchtfotografie in Zuid-Limburg  
Roel Roggen1 & Gerard Tichelman2 
 
Na lange droge perioden in 2018 en 2019 werden 
met de jaarlijkse luchtfoto’s van Nederland niets-

vermoedend ook delen van de vicus van Rimburg 
vastgelegd. Verrassende nieuwe informatie werd 
ook ontdekt bij enkele andere archeologische monu-

menten. 
 
Inleiding  

Naar aanleiding van de droogterecords van 2018 en 

2019 zijn door Roggen, de eerste auteur van dit ar-
tikel, talloze lucht- en satellietfoto’s van Zuid-Lim-
burg afgespeurd naar crop marks van 

archeologische resten. Crop marks zijn lokale, 
zichtbare veranderingen in de vegetatie, die op een 
structuur in de ondergrond wijzen. Zo kan de vege-
tatie slechter zijn ontwikkeld boven muurwerk en 

juist beter boven een humusrijke gracht of sloot. In 
dit artikel worden drie zeer verschillende voorbeel-
den gepresenteerd, die de potentie van het  

 

 

 
 

 
 

 
onderzoek met behulp van deze opnamen aangeven. 
Als eerste voorbeeld worden de waargenomen crop 
marks van de vicus van Rimburg toegelicht en geïn-

terpreteerd, daarna volgen restanten van een graf-
veld in Itteren-Bijwinkel en sporen die gerelateerd 
zijn aan de Tachtigjarige Oorlog rondom Maas-
tricht.3  

 
De vicus van Rimburg 

De vicus (Romeinse burgernederzetting) van Rim-

burg ligt langs de Romeinse weg van Boulogne-sur-
Mer naar Keulen (Via Belgica), waar deze het rivier-
tje de Worm oversteekt, die de landgrens vormt tus-

sen Nederland en Duitsland. De sporen van het 
Romeinse straatdorp bevinden zich onder de akkers 
aan beide zijden van de grens. De akkers aan Neder-
landse zijde vormen het rijksmonument 45650.4 

Aan Duitse zijde is het terrein opgenomen als Bo-
dendenkmalnummer HS 081.5 Het is binnen het 
monumententerrein aan Nederlandse zijde dat op 

de PDOK-
luchtfoto’s van 
2018 en 2019 de 

meeste sporen 

van de vicus in de 
vegetatie zicht-
baar zijn.6  

 
 
 
 

 
 
Afb. 1: Ligging 

van het rijksmo-
nument (paarse 
stippellijn) en lig-

ging van de op-
gravingslocaties 

(rood = Mayer; 
geel = Brunsting; 

blauw = Bloe-
mers; grijs gear-
ceerd = 

grondradaron-
derzoek in Ne-
derland) (bron: 
auteurs). 
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Eerder uitgevoerd onderzoek 

Bijna honderd jaar geleden vonden de eerste opgra-
vingen plaats te Rimburg. Onder leiding van Mayer 

werden in de periode 1925-1929 aan Duitse zijde 
van de Worm twee opgravingsputten aangelegd 
(afb. 1, rood). De resultaten werden niet gepubli-
ceerd, maar er verschenen wel enkele vermeldingen 

in het Algemeen Handelsblad (1926), Germania 
(1926) en de Maasgouw (1927 en 1928).7 In 2017 
zijn de resultaten van deze opgravingen door Schrö-

der uitgewerkt en gerapporteerd.8 Uit dit rapport 
blijkt dat in de noordwestelijk gelegen opgravings-
put resten werden blootgelegd van een brug over de 
Worm en een watermolen. In de zuidoostelijk gele-

gen put werden een vierkante waterput en funde-

ringsresten van enkele haaks op de weg staande 
Streifenhäuser vastgesteld, de karakteristieke lang-

werpige vicushuizen. Aan de zuidzijde van één van 
de huisplattegronden werd een Romeinse potten-
bakkersoven uit een jongere fase opgegraven.  
In de periode 1947-1949 werd voor het eerst een op-

graving aan de Nederlandse zijde van de Worm uit-
gevoerd. Onder leiding van Brunsting werden een 
aantal smalle zoeksleuven en één grotere opgra-

vingsput van 14 bij 35 meter aangelegd (afb. 1, geel). 
Ruim twintig jaar daarna vond in het voorjaar van 
1970 de tot heden omvangrijkste opgraving op het 

vicusterrein plaats. Bij deze noodopgraving werd 
onder leiding van Bloemers een put van ongeveer 8 

bij 168 meter in zes vlakken opgegraven (afb 1, 
blauw). Beide opgravingen zijn in 2014 door Veld-

man uitgewerkt en gerapporteerd.9  
Van de opgraving door Brunsting is alleen een en-
kele vlaktekening bekend. Uit deze vlaktekening 

blijkt dat stenen funderingsresten van minstens 
twee gebouwen aanwezig zijn. Deze langwerpige ge-
bouwen liggen ten noorden van de Romeinse weg en 
zijn hier haaks op georiënteerd. 

In de opgravingsput van Bloemers zijn resten van de 
Romeinse weg en gebouwen in verschillende vlak-
ken en het putprofiel vastgelegd. Tot ongeveer 40 

meter ten zuiden en 65 meter ten noorden van de 
weg werden sporen van gebouwen gedocumenteerd. 

Op de ingekleurde vlaktekeningen heeft Veldman in 
totaal 18 structuren gereconstrueerd en beschreven. 

De meeste structuren betreffen delen van gebouw-
plattegronden uit hout- en/of steenbouw, waarvan 
enkele elkaar in het verloop van de tijd hebben op-

gevolgd. Een algemene tendens is dat de houtbouw 
de oudste fases vertegenwoordigen en de steen-
bouwfasen van jongere datum zijn. De plattegron-

den zijn overwegend haaks op de weg georiënteerd. 
Op basis van oversnijding van structuren, het aan de 
structuren geassocieerde vondstmateriaal en een 

aangenomen levensduur van gebouwen van circa 25 

jaar, gaat Veldman uit van zeven bewoningsfasen 
tussen 50 en 225 na Chr. 

In de opgravingsput van Bloemers werd, ongeveer 
80 meter ten noorden van de Romeinse weg, ook 
nog een greppel blootgelegd. Aangezien deze grep-
pel evenwijdig loopt met de weg veronderstelt Veld-

man dat deze greppel de noordgrens van de vicus 
vormt. 
In 2005 is het Duitse deel onderzocht met een mag-

netometer. Op het hierbij gegenereerde beeld zijn 
het verloop van de Romeinse weg, de locatie van de 
brug, enkele vicusgebouwen en een eventuele pot-
tenbakkersoven herkenbaar. In 2017 werd op het 

Nederlandse deel een opname gemaakt met een 

grondradar (afb. 1, grijs). Op deze in omvang en in 
resultaat beperktere opname zijn echter alleen een 

deel van de weg en slechts een klein aantal muren 
ten noorden van de weg zichtbaar.10  
 
De luchtfoto’s van 2018 en 2019 

Op de luchtfoto van 2018 zijn aan de Nederlandse 
zijde van de Worm de oost-west georiënteerde Ro-
meinse weg en de noord-zuid georiënteerde opgra-

vingsput van Bloemers duidelijk zichtbaar (afb. 2). 
Op de akker tekenen zich ten noorden van de Ro-
meinse weg verschillende haaks op de weg gelegen 

gebouwstructuren af. Ten zuiden van de weg zijn 
nauwelijks crop marks waarneembaar. Aan de 

Duitse zijde is in 2018 alleen de Romeinse weg als 
een noordwest-zuidoost georiënteerd patroon her-

kenbaar. 
 

 
Afb. 2: PDOK-luchtfoto 2018 (bron: https://geo-
data.nationaalgeoregister.nl). 

 
Op de luchtfoto uit 2019 is de Romeinse weg aan 
Duitse zijde veel beter zichtbaar (afb. 3), maar wor-

den juist aan de Nederlandse zijde minder patronen 
vastgesteld. Alleen ter hoogte van de opgravingsput 



18 

 

van Brunsting wordt het beeld van 2018 aangevuld 

met enkele extra lijnen. 
Opvallend is dat aan weerszijde van de huidige 

Worm de weg over enige afstand niet zichtbaar is 
(afb. 2 en 3). Dit kan met een minder droge zone 
langs de huidige Worm verband houden, maar ook 
met een andere hoedanigheid van de weg op deze 

locatie. Dit vegetatiebeeld bevestigt mogelijk de ver-
onderstelling dat de weg in het winterbed van de 
Worm niet uit een grindpakket bestaat, maar uit een 

brug met een houten fundering en een grotendeels 
houten wegdek.11  
  

 
Afb. 3: PDOK-luchtfoto 2019 (bron: https://geo-
data.nationaalgeoregister.nl). 
 

Een voorzichtige analyse 

De resultaten uit de luchtfoto’s zijn hieronder in af-
beelding 4 en 5 bij elkaar gezet. Zichtbare structuren 

zijn lichtgrijs ingetekend, waarbij alleen duidelijk te 
begrenzen structuren een andere kleur en een struc-
tuurnummer hebben gekregen.12  

 
Hoofdstructuur van de vicus 
De luchtfoto’s uit 2018 en 2019 bevatten veel 
nieuwe informatie over de vicus aan de Nederlandse 

zijde van de Worm, maar geven helaas weinig prijs 
van de Duitse zijde. Daar is alleen de Romeinse weg 
goed zichtbaar (oranje stippellijn in afb. 4).  

 
De weg aan de Duitse zijde kan met een breedte tus-

sen 3 en 18 meter over een afstand van 144 meter 
vervolgd worden en loopt in een rechte lijn naar het 

zuidoosten. Op de luchtfoto uit 2019 wordt de weg 
tweemaal onderbroken door een groene strook. 
Deze verkleuringen duiden mogelijk de oude noord-

west gelegen opgravingsput van Mayer aan en/of 
oude beeklopen van de Worm. Haaks op de Via Bel-
gica zijn enkele smalle langwerpige sporen zicht-
baar, waarvan het merendeel wellicht de locaties 

van muurfunderingen aanduiden. Enkele van deze 
sporen kunnen echter ook op zijwegen of inritten 

naar achterterreinen wijzen. Lichte verkleuringen 

in het westen, op de zuidelijke oever van de Worm, 
kunnen niet direct verklaard worden. Vanwege de 

schuine oriëntaties op de Romeinse weg aan Duitse 
zijde lijken ze niets met de vicus van doen te hebben.  
 

 
Afb. 4: Interpretatie van de crop marks op het 

Duitse deel van het vicusterrein (bron: auteurs). 
 
Aan de Nederlandse zijde is de Romeinse weg tus-
sen 6 en 15 meter breed en zichtbaar over een af-

stand van circa 140 meter, flauw afbuigend naar de 
Worm (afb. 5). Opvallend langs de noordzijde van 
de Romeinse weg is dat de rooilijn van gebouwen, 

de lijn van vanaf waar gebouwd mag worden (in de 
regel de voorgevel), enkele keren verspringt en één-

maal onderbroken wordt (blauwe stippellijn op afb. 
5). Met het verspringen van de rooilijn wordt de 

flauwe bocht in de weg gevolgd, waardoor de gebou-
wen niet te ver van de weg liggen. Direct ten westen 
van structuur 6 valt een onderbreking in de rooilijn 

op van circa 2,8 meter. Hier tekent zich een lang-
werpig strook af van 22 meter bij 2,8 meter, haaks 
op de Via Belgica, die in het noorden overgaat in een 

omvangrijkere zone. Hoogstwaarschijnlijk gaat het 
hier om een zijweggetje of inrit naar het achterter-
rein van structuur 6, met achter structuur 6 een ver-
hard achtererf of binnenplein. 

Ten noorden van de Via Belgica valt een veelvoud 
aan patronen op, over een breedte van ruim 125 me-

ter en tot circa 70 meter ten noorden van de weg. 

Het merendeel van deze sporen zal onderliggende 
muurfunderingen aanduiden van haaks op de weg 
georiënteerde gebouwen, maar het kan ten dele ook 
om (perceel)greppels gaan. Ten zuiden van de weg 

zijn nauwelijks patronen zichtbaar. Aangezien de 
opgraving van Bloemers hier wel degelijk structuren 
heeft opgeleverd, bevinden deze resten zich moge-

lijk wat dieper onder het maaiveld. Alleen iets ten 
oosten van de opgravingssleuf van Bloemers  
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Afb. 5: Interpretatie van de crop marks op het Ne-

derlandse deel van het vicusterrein, met opgra-
vingstekening Bloemers vlak 2 en 3 (bron: 

Veldman, 2014: Afb 3.6e).13  

 
tekenen zich een aantal lijnvormige sporen af, die 
op afbeelding 5 met lichtgrijze lijnen zijn aangeduid. 
De veronderstelde muurfunderingen komen in een 

bandbreedte van 27 meter voor, tot 14 meter ten zui-
den van de Via Belgica. De sporen markeren wel-
licht de ligging van minstens drie langwerpige 

gebouwen, welke haaks op de weg zijn georiënteerd. 
 
Gebouwstructuren 
Van vier gebouwplattegronden (structuren 6, 19, 20 

en 21) kunnen de volledige contouren opgetekend 
worden (in roze in afb. 5). Structuren 6, 19 en 20 lig-

gen direct ten noorden van de weg. Delen van deze 

rechthoekige gebouwen zijn reeds eerder in de op-
gravingsput van Brunsting of Bloemers vastgesteld. 
Structuur 21 ligt 50 meter ten noorden van de weg 

en was nog niet eerder aangetoond.  
De zuidoosthoek van structuur 6 is in de opgra-
vingsput van Bloemers in vlak 2 en 3 gedocumen-
teerd. Aangezien slechts een hoekje van het gebouw 

was vrij gelegd kon destijds weinig gezegd worden 
over het gehele gebouw (donkerpaars in vlakteke-
ning     Bloemers    op    afb.    5).    De    blootgelegde  

 

funderingen bestaan uit grind of brokken natuur-
steen en zijn ongeveer 50 centimeter dik.14 Binnen 

de opgravingscontext van Bloemers plaatst Veld-

man structuur 6 in de vijfde bewoningsfase, met een 
veronderstelde datering tussen 125 en 150 na Chr.15 
Uit de luchtfoto’s blijkt dat structuur 6 een recht-
hoekige plattegrond van 16,25 bij 8,8 meter vormt. 

De breedte van het gebouw is niet helemaal duide-
lijk, omdat de westelijke grens door een klein weg-
getje wordt begrensd. De rooilijn waaraan het 

gebouw ligt, sluit niet aan op de rooilijn van de 
zichtbare gebouwen ten westen van structuur 6. In 
het zuiden van structuur 6 zijn verschillende bin-
nenmuren aanwezig, die het gebouw in kleinere 

rechthoekige en vierkante ruimtes verdelen. 
Structuren 19 en 20 betreffen twee, bijna identieke 

aaneengesloten rechthoekige gebouwplattegron-

den. De lijnvormige sporen van deze gebouwen ge-
ven hoogstwaarschijnlijk de fundamenten van de 
buitenmuren aan. Delen van deze fundamenten zijn 

eerder in zoeksleuven van Brunsting blootgelegd en 
opgetekend. Het gegeven dat ze nu nog zo goed her-
kenbaar zijn, geeft aan dat Brunsting de muren in 
ieder geval niet verwijderd heeft. Hoe deze stenen-

fundamenten zijn opgebouwd en hoe diep ze zijn be-
waard, is echter onbekend. Aan de hand van de 
luchtfoto’s lijken de fundamenten ongeveer 70 
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centimeter breed. Structuur 19 betreft een gebouw 

dat aan de buitenzijde een omvang heeft van 23,8 
bij 7,8 meter. Structuur 20 heeft buitenmuurse af-

metingen van 23,3 bij 7,5 meter. Onmiddellijk ten 
oosten van deze structuren zijn sporen zichtbaar 
van één of meerdere rechthoekige gebouwen, waar-
van de rooilijn 1,5 meter zuidelijker ligt. Delen van 

deze plattegronden zijn ook door Brunsting opge-
graven en opgetekend en blijken eveneens nog goed 
bewaard. 

Ook op de achterterreinen van structuur 19 en 20 
zijn rechthoekige structuren herkenbaar. Het is de 
vraag of het hier om muurfundamenten van bijge-
bouwen gaat, of (ten dele) om perceelgreppels? 

Deze structuren tekenen zich in ieder geval af tot 46 

meter ten noorden van de weg.  
Structuur 21 ligt ongeveer 28 meter ten noorden van 

structuur 6 en heeft een gelijkaardige oriëntatie als 
structuur 6. Beide structuren liggen echter niet pre-
cies op één lijn. Structuur 21 heeft aan de buiten-
zijde een omvang van 19 bij 8,8 meter. Aangezien 

deze structuur niet eerder middels gravend onder-
zoek is onderzocht, is de aard van het onderliggende 
spoor onbekend. De met structuren 6, 19 en 20 ver-

gelijkbare aftekening doet vermoeden dat het ook 
hier om stenen muurfunderingen gaat, die op basis 
van de luchtfoto van 2018 50 tot 60 centimeter 

breed lijken te zijn. De achterzijde van deze struc-
tuur correspondeert met de oost-west georiënteerde 

greppel uit de opgravingsput van Bloemers (blauwe 
lijn in het noorden van de vlaktekening van Bloe-

mers op afb. 5), die wellicht de noordelijke begren-
zing van de vicus aangeeft. 
 

Een mogelijk grafveld ten noorden van de vicus? 
Verrassend zijn drie cirkelvormige structuren ten 
noordwesten van de overige crop marks, op de over-
gang van de zuidelijke met de noordelijke akker 

(afb. 5, o.a. structuur 22). De kans lijkt reëel dat 
deze sporen grafcirkels betreffen van een noordwes-
telijk van de vicus gelegen grafveld, dat gezien de zo-

juist genoemde oost-west georiënteerde greppel van 
Bloemers buiten de vicus ligt. De aard en datering 

van de sporen zijn onbekend. De sporen duiden wel-
licht op de locatie van een kringgreppel of fundering 

rond een grafheuvel. Enkel aan het duidelijkste 
spoor is een structuurnummer toegekend. De ver-
onderstelde kringgreppel van structuur 22 heeft een 

diameter van 9,2 meter en is 60 centimeter breed. 
 
Het grafveld van Itteren-Bijwinkel 

In het Maasdal ten zuidoosten van de dorpskern van 
Itteren liggen de resten van de Romeinse villa Itte-
ren-Bijwinkel (Archeologische Monumenten Kaart 

15457). Het rechthoekige AMK-terrein ligt op twee 

akkers, direct ten westen van het Julianakanaal. Op 
een satellietfoto en de PDOK-luchtfoto van 2019 

waren in het graangewas op deze twee akkers spo-
ren van een grafveld zichtbaar (afb. 6).16  
 
Eerder uitgevoerd onderzoek  

In het kader van het project Grensmaas zijn de ak-
kers tussen Borgharen en Itteren reeds enkele ma-
len op de aanwezigheid van archeologische resten 

onderzocht. Bij veldkarteringen in 1998 en 1999 zijn 
vondstconcentraties met aardewerk en puin uit de 
Romeinse tijd gevonden, alsmede aardewerk en 
vuursteen uit de prehistorie.17 Het enige gravende 

onderzoek is uitgevoerd in 2010, in de vorm van een 

archeologische begeleiding tijdens de aanleg van 
een tijdelijke werkweg.18 Over een afstand van circa 

580 meter werd een werkput met een breedte van 
circa 12 meter opgegraven (afb. 7). 
Tijdens de opgraving werden drie vindplaatsen uit 
de periode late bronstijd tot en met vroege ijzertijd 

en één vindplaats uit de Romeinse tijd aangetroffen. 
In het uiterste zuidwesten gaat het om enkele onge-
ordende paalkuilen en een haardkuil uit de (vroege) 

ijzertijd die geïnterpreteerd worden als relicten van 
activiteiten buiten een nederzetting (rode zone in 
afb. 7). In het midden en het noorden van de werk-

put zijn randzones van twee afzonderlijke huisplaat-
sen uit de late bronstijd tot vroege ijzertijd 

blootgelegd. Deze vindplaatsen bestaan uit clusters 
paalkuilen - waarvan sommige tot een spieker beho-

ren - en kuilen met veel handgevormd aardewerk 
(groene en paarse zones in afb. 7). Spiekers zijn 
kleine opslaggebouwtjes voor geoogste gewassen. 

Overlappend met de prehistorische sporen ten zui-
den van het AMK-terrein zijn ook Romeinse sporen 
vastgesteld (blauw gearceerd in afb. 7).  
 

 
 
 

Volgende pagina boven: Afb. 6: Sporen van de 
werkweg en drie grafcirkels op de satellietfoto 

(links) en de luchtfoto (rechts) (bron: 
https://www.satellietdataportaal.nl en 

https://geodata.nationaalgeoregister.nl). 
 
Volgende pagina onder: Afb. 7: Resultaten opgra-

ving werkweg (bron: Loonen en Hermsen, 2013: fi-
guur 8.1) met de locatie van de middels het 
luchtfotomateriaal vastgestelde grafcirkels. Rode 

zone: off-site uit de vroege ijzertijd, groene en 
paarse zones: huisplaatsen bronstijd-vroege ijzer-
tijd, blauw gearceerd: resten uit de Romeinse tijd. 
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oriëntaties is het villaterrein mogelijk ingericht  
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In de ligging van Romeinse kuilen en paalkuilen re-

construeren de opgravers twee spiekers en twee na-
genoeg haaks op elkaar staande structuren, die 

zowel delen van grotere (houten) gebouwen als ook 
resten van omheiningen kunnen zijn geweest (de 
oriëntatie van deze structuren is met een blauwe 
stippellijn weergegeven op afb. 7). Interessant zijn 

ook een tiental kleine ovens die dicht bij elkaar lig-
gen, ten westen van de structuren. Ten slotte is nog 
een waterput gevonden. Op basis van het vondstma-

teriaal worden de gevonden sporen in de midden 
Romeinse tijd gedateerd. Behalve de haaks op el-
kaar georiënteerde structuren is tot heden weinig 
bekend over de plattegrond van het villaterrein. Zo 

zijn resten van het hoofdgebouw nog niet opgegra-

ven. Op basis van de oriëntaties is het villaterrein 
mogelijk ingericht volgens een noord noordoost - 

zuid zuidwest as en een west noordwest - oost zuid-
oost as. 
 
Patronen op de luchtfoto’s 

Op de satelliet- en luchtfoto zijn binnen het AMK-
terrein zelf geen sporen herkenbaar.19 Wel zijn in de 
directe omgeving van het AMK-terrein drie cirkel-

vormige verkleuringen en het lange spoor van de 
voormalige werkweg te zien (afb. 6). De kleinste cir-
kel (grafcirkel A) ligt 40 meter ten oosten van het 

zuidelijk deel van het AMK-terrein. Het circa 1,2 
meter brede donkergroene spoor ligt op de grens 

van twee akkers. De buitenzijde van de cirkel heeft 
een diameter van 23 meter. De grootste cirkel (graf-

cirkel B) ligt 12 meter ten zuidwesten van het AMK-
terrein. Deze circa 1 meter brede donkergroene cir-
kel heeft aan de buitenzijde een diameter van 36 

meter. Ruim 70 meter ten zuidwesten van de grote 
cirkel lijkt een derde cirkel (grafcirkel C) als verkleu-
ring in het gewas aanwezig te zijn. Deze minder dui-
delijk waarneembare cirkel heeft een diameter van 

ongeveer 30 meter. In de omgeving van deze cirkel 
zijn meer cirkelvormige kleurafwijkingen zichtbaar. 
 

Een voorzichtige analyse 
Een interpretatie als grafmonument voor de eerste 

twee cirkels lijkt haast zeker. De cirkel betreft dan 
een aftekening van een greppel die rond het graf is 

gegraven. Sporen van een grafheuvel zijn niet aan-
toonbaar en ook niet op het AHN herkend.20 Voor 
de derde, meest westelijk gelegen cirkel is de inter-

pretatie minder duidelijk. Aangezien deze cirkel op 
de spuitsporen in de akker aansluit, kunnen dit ook 
tractorsporen zijn, waarbij de tractor in een bocht 

van het ene naar het andere spuitspoor is gereden. 
Anderzijds kunnen de overige, vaag herkenbare cir-
kels eveneens op een grotere hoeveelheid 

grafmonumenten wijzen. De grafcirkels kunnen niet 

nauwkeurig gedateerd worden en passen zowel in 
een prehistorische als ook in de Romeinse periode. 

In het geval van een Romeinse datering kan in 
plaats van een greppel ook aan de fundering voor 
een muur rond de voet van een tumulus worden ge-
dacht. Romeinse grafmonumenten bevinden zich in 

de regel echter niet binnen de begrenzing van een 
nederzetting. Dit lijkt hier echter wel het geval bij 
(minstens) grafcirkel B, gezien de oost-west ver-

spreiding en oriëntaties van Romeinse sporen in de 
werkput en het Romeinse vondstmateriaal binnen 
het AMK-terrein. In het geval van dit grafmonu-
ment is een prehistorische datering derhalve waar-

schijnlijker. 

 
Vijandelijke linies rond Maastricht 

In 1632 slaagden Staatse troepen erin om de Lim-
burgse steden Venlo, Roermond, Sittard en Maas-
tricht in te nemen op de Spanjaarden. Het gevolg 
van deze succesvolle tocht langs de Maas was dat de 

strategische oost-west verbinding tussen de Zuide-
lijke Nederlanden en het Duitse rijk werd verbroken 
en dat de buffer rond de republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden werd vergroot.21 Op de 
Louwberg ten zuiden van Maastricht en ten noord-
oosten van de historische kern van Borgharen zijn 

op satelliet- en luchtfoto’s sporen van het beleg van 
Maastricht in deze periode in het veld zichtbaar.  

Onder leiding van stadhouder Frederik Hendrik 
kwamen de Staatse troepen op 9 juni aan bij Maas-

tricht. Dit leger legde kampementen aan op strate-
gische locaties rondom de stad zoals bijvoorbeeld op 
de Dousberg, de Sint Pietersberg, de Louwberg en 

bij Borgharen. Als reactie op de belegering stuurde 
de Spanjaarden twee ontzettingslegers naar Maas-
tricht. Om zich tegen deze legers te verdedigen en 
een ontzetting van de stad te voorkomen, werd door 

het Staatse leger rond de stad een zogenaamde      
circumvallatielinie aangelegd. 
Beide oevers van de Maas werden hierbij verbonden 

door twee schipbruggen, één ter hoogte van Borgha-
ren en één ter hoogte van kasteelhoeve Lichtenberg. 

Schipbruggen zijn drijvende oeververbindingen, 
waarbij het brugdek over verschillende schuiten is 

gelegd. Op deze manier kon in korte tijd een oever-
verbinding worden gerealiseerd en werd de Maas 
gesloten voor scheepvaart. Het eerste Spaanse ont-

zettingsleger, onder leiding van de Spanjaard Santa 
Croce, vestigde zich op de linkeroever van de Maas, 
ter hoogte van Neerharen. Het tweede Spaansge-

zinde leger, een Duits Rijksleger onder leiding van 
graaf Pappenheim, vestigde zich op de rechteroever 
van de Maas, ter hoogte van Amby. Tussen 17 en 21 
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augustus belegerden de troepen van graaf Pappen-

heim de vijandelijke linies tevergeefs. Na een bloe-
dige slag volgde de capitulatie van de Spaanse 

troepen en de inname van de stad.22  
 
Het hoornwerk op de Louwberg 
Ten zuiden van het grondwaterpompstation op de 

Louwberg tekenen zich op een satellietfoto uit 2019 
sporen af in een aantal akkers (afb. 9).23 De sporen 
bestaan uit een dubbele donkergroene lijn, kleurpa-

tronen die wellicht wijzen op sporen van grachten in 
de ondergrond. De sporen liggen circa 6 meter uit 
elkaar, waarbij het noordelijke spoor (de binnen-
gracht) een breedte heeft van circa 5 meter, en de 

zuidelijke gracht (de buitengracht) een breedte van 

3 meter. De grachten vormen een W-vorm, hetgeen 
kenmerkend is voor een zogenaamd hoornwerk. 

Een hoornwerk is een buitenwerk van een verster-
king en bestaat feitelijk uit twee halve bastions die 
tegen elkaar liggen. In dit geval richten de hoorn-
vormige bastions zich naar het zuiden.  

 
Afb.8: De kaart van het beleg van Maastricht in 
1632, met de circumvallatielinie en zijn verschil-

lende kampementen (bron: beeldbank RHCL). In 
blauw het kamp van Hendrik van Nassau op de 
Louwberg, in groen de circumvallatielinie ter 

hoogte van de Spekstraat te Borgharen. 

Waar beide rechte flanken van het hoornwerk in 

noordelijke richting op aansluiten, is niet zichtbaar 
op de satellietfoto. Op de PDOK-luchtfoto van 2018 

lijken de flanken aan te sluiten op een oost-west ge-
oriënteerde dubbele gracht.24  
 

 
Afb. 9: Satellietfoto uit 2019 met het W-vormig 
hoornwerk duidelijk zichtbaar (bron: 
https://www.satellietdataportaal.nl).25  

 
Het binnenterrein van het hoornwerk meet in oost-
west richting 95 meter en in noord-zuid richting 

minstens 90 meter. Zowel de ligging als de oriënta-
tie van het hoornwerk komen overeen met het zui-
delijke hoornwerk van het kwartier van prins  



24 

 

Afb. 10: Uitsneden uit de kaart van het beleg van 
Maastricht in 1632 (bron: beeldbank RHCL). Links 
het kwartier van prins Hendrik van Nassau op de 

Louwberg. Rechts een doorsnede van de door het 
Staatse leger aangelegde hoornwerken, ravelijnen, 
halve bolwerken en redouten.  
 

Hendrik van Nassau op de Louwberg, welke met een 
blauwe cirkel is aangegeven op afbeelding 8 en een 
groene cirkel op afbeelding 10.  

Op de kaart van het beleg staat ook een dwarsdoor-
snede afgebeeld van de door het Staatse leger aan-
gelegde hoornwerken, ravelijnen, halve bolwerken 

en redouten. Op deze doorsnede is een hoge aardwal 

getekend met een aarden borstwering. Tegen de 
buitenzijde van de wal ligt een brede gracht. Aan de 
binnenzijde van de wal wordt geen gracht getekend. 

Aan de hand van de luchtfoto lijkt in werkelijkheid 
echter wel sprake van een dubbele gracht. Een wal 
is op de luchtfoto’s niet aantoonbaar, maar het is 
aannemelijk dat deze op de zes meter brede strook 

tussen beide grachten lag. 
Andere verdedigingslinies van het kwartier van 
Hendrik van Nassau tekenen zich niet duidelijk af 

op de luchtfoto’s van het gebied. Wel is op de PDOK-
luchtfoto uit 2017 de circumvallatielinie tussen 
hoeve Nekum in het Jekerdal en het kwartier van 

Hendrik van Nassau als een dubbel donkergroen 
spoor over een afstand van 55 meter zichtbaar in een 
veld ten westen van de Cannerweg. 
 

De circumvallatielinie bij Borgharen 
De oostoever van de Maas rondom Maastricht is nu 
grotendeels stedelijk gebied. Enkel ter hoogte van 

Borgharen liggen nog enkele akkergronden. Het is 
op één van deze akkers dat op de PDOK-luchtfoto 
van 2018 een linie in het graangewas zichtbaar is 
(afb. 11). De desbetreffende akker ligt ten 

noordoosten van de kern van Borgharen, tussen de 
Spekstraat en de Bosveldweg. 
De sporen van de linie zijn zichtbaar over een af-

stand van 300 meter en bestaan uit twee lichtere lij-
nen, welke west noordwest - oost zuidoost 
georiënteerd zijn. In tegenstelling tot de sporen van 
het hoornwerk op de Louwberg zijn deze sporen niet 

donker, maar licht van kleur. Ter plaatse lijkt de on-
dergrond gevoeliger voor droogte. De 1 tot 1,5 meter 
brede sporen zijn daarom niet eenduidig als gracht 

te interpreteren, ze kunnen bijvoorbeeld ook duiden 
op een verharding (pad) in de ondergrond. In de 
circa 3,5 meter brede strook tussen de sporen kan 

een gracht of een wal gelegen hebben. 

 
Het meest opvallend is dat beide sporen in het mid-
den van de akker naar buiten (naar het noorden) 

springen en een puntvormig bastion vormen. Dit 
bastion is aan de basis aan de binnenzijde 43 meter 
breed en steekt aan de buitenzijde 37 meter uit de 
linie. Aangezien het bastion naar het noorden is ge-

richt, in de richting van potentiële ontzetters, is met 
zekerheid sprake van een circumvallatielinie. Be-
kend is dat Maastricht bij beleggen in 1579, 1632 en 

1673 omgeven werd met een circumvallatielinie, 
waarbij in de omgeving van Borgharen telkens een 
schipbrug werd aangelegd. Hierdoor is de toewij-

zing van de linie aan een specifieke slag lastig. Aan 
de hand van beschikbaar kaartmateriaal van deze 
slagen, lijkt het echter ook hier te gaan om de cir-
cumvallatielinie uit 1632. Zo lijkt de Spaanse cir-

cumvallatielinie uit 1579 namelijk niet te bestaan uit 
bastions maar uit stervormige forten, welke door 
rechte grachten met elkaar in verbinding staan. De 

circumvallatielinie uit 1673 is wel opgebouwd uit 
bastions. Deze linie is echter ingetekend ter hoogte 
van de uitstroom van de Nieuwe Kanjel in de Maas, 
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oftewel ongeveer 500 meter noordelijker dan de op 

de luchtfoto zichtbare linie. 
 

In afbeeldingen 8 en 12 is de huidige Spekstraat af-
gebeeld. Waar deze straat door de linie gaat, is de 
linie versterkt met meerdere bastions, ook wel een 
kroonwerk genoemd. Ten oosten van dit kroonwerk 

loopt de linie recht en is deze op regelmatige afstand 
versterkt met bastions (locatie is op de afbeeldingen 
weergegeven met een groene cirkel). Jammer ge-

noeg is ter hoogte van de Spekstraat het verloop van 
de linie met een eventueel kroonwerk niet in het 
veld zichtbaar. Wel komt de vorm van de aangetrof-
fen linie met bastion goed overeen met de getekende 

linie op de kaart van het beleg. Op deze kaart is ook 

de doorsnede van de circumvallatielinie aan de 
Wijkse zijde afgebeeld. Deze doorsnede veronder-

steld een manshoge aardwal, met aan de buitenzijde 
een mansdiepe gracht. Mogelijk vormt het donkere 
spoor tussen de twee lichtere lijnen deze gracht. 
 

Afb. 11: PDOK-luchtfoto uit 2018 met sporen van 
een circumvallatielinie ten oosten van Borgharen 
(bron: https://geodata.nationaalgeoregister.nl), 

in de blauwe ovaal zijn sporen zichtbaar van een 
oudere weg die door de circumvallatielinie over-
sneden wordt. 

Afb. 12: Uitsneden uit de kaart van het beleg van 

Maastricht in 1632 (bron: beeldbank RHCL). Links 
de circumvallatielinie met kroonwerk bij de pas-
sage van de Spekstraat.  

 
Sporen van een (Romeinse) weg? 
Ongeveer 4 meter ten oosten van het bastion is in de 
blauwe ovaal op afbeelding 11 zeer vaag een dubbel 

lijnvormig spoor zichtbaar, welke doorsneden 
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wordt door de lijnen van de circumvallatielinie. 

Deze uiterst vage sporen zijn op PDOK-luchtfoto’s 
fragmentarisch waarneembaar over een afstand van 

ruim 1.200 meter, tussen het Julianakanaal in het 
zuidoosten en de Spekstraat in het noordwesten. 
Beide greppels lijken circa 1 meter breed, terwijl de 
strook tussen de greppels ongeveer 3,5 meter breed 

is. 
Deze sporen kunnen worden geïnterpreteerd als 
zijnde bermgreppels van een historische weg, die 

ouder is dan de circumvallatielinie. Bij de opgravin-
gen van Borgharen Pasestraat26, Itteren Voul-
wames27 en Itteren Emmaus28 zijn resten van 
Romeinse wegen vastgesteld op de oostoever van de 

Maas. De resten van deze wegen bestonden bij Itte-

ren Voulwames en Emmaus eveneens uit twee 
bermgreppels en komen dus erg overeen met het 

hier vastgestelde patroon. 
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Tot slot 

Door de droge periodes van de laatste jaren blijken 
sporen van grachten en muurwerk in akkervelden 

soms goed te onderscheiden op de steeds gedetail-
leerdere drone-, lucht- en satellietfoto’s van Neder-
land. Om deze patronen beter te kunnen 
interpreteren, lijkt aanvullend onderzoek in de 

vorm van oppervlakte karteringen en (klein) gra-
vend onderzoek naar deze sporen wenselijk. Dit 
aanvullend onderzoek kan dan onder andere inzicht 

geven in de aard en conservering van de sporen, als-
mede de datering er van.  
Afsluitend kan gesteld worden dat de komende zo-
mers spannende tijden worden voor nieuwe arche-

ologische ontdekkingen door (amateur-) 

archeologen. 
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De vondst van een Nederlandse ver-

sperring uit de mobilisatieperiode te 

Hulsen 
Dwayne Beckers1 
 
Tijdens werkzaamheden aan de brug over de Noor-
dervaart te Hulsen (afb. 1) zijn er een aantal maan-

den geleden door Rijkswaterstaat resten 
aangetroffen van een betonnen structuur waarvan 
vermoed werd dat het hier zou gaan om een Neder-

landse anti-tankversperring. Daarom werd er door 
het onderzoeks- en adviesbureau BAAC een onder-
zoek uitgevoerd naar de aangetroffen resten. Het 

ging hierbij met name om het registreren van de 

aangetroffen structuur, het vaststellen of het inder-
daad ging om een versperring en indien ja, het 
plaatsen hiervan in historische context. Naar aanlei-

ding van de vondst kwam er een ware mediastorm 
op gang, waarbij de versperring zelfs het nationale 
nieuws heeft gehaald. Als gevolg van de media-aan-
dacht en de inzet van Erfgoedcommissie Neder-

weert, hetgeen getuigde van een breed 
maatschappelijk draagvlak voor behoud van de ver-
sperring, wordt er nu gekeken naar mogelijkheden 

om dit stuk mobilisatie-erfgoed in te passen in de 
 

 
Afb. 1 De ligging van de aangetroffen versperring 
(plangebied) bij Hulsen (bron: BAAC Archeologie 

en Bouwhistorie). 

 

 
 

 
 

 
nieuwe infrastructurele plannen en te ontsluiten 
voor alle belanghebbenden. 

 
Het veldonderzoek werd op 15 januari jongstleden 
uitgevoerd. Daarbij was de asfaltlaag die over de be-
tonnen structuur heen lag reeds deels verwijderd. 

Hierbij waren per ongeluk een aantal beschadigin-
gen aan de structuur aangebracht. Tijdens de eerste 
veldinspectie bleek het inderdaad om een Neder-

landse voertuigversperring te gaan, een zoge-
noemde vechtwagenversperring. In de volksmond 
worden deze versperringen ook wel asperges of as-
pergeversperringen genoemd.2  

 
Historische context 
De omgeving van de aangetroffen versperring 

vormde in de jaren 1930 het toneel van grootscha-
lige bouwwerkzaamheden in het kader van de lands-
verdediging van Nederland. De structuren binnen 

en in de directe omgeving van het plangebied be-
hoorden tot de zogenoemde Peel-Raamstelling, een 
stellingsysteem dat grotendeels is aangelegd in 1939 
en begin van 1940. De stelling bevond zich geogra-

fisch gezien achter de Maaslinie, die langs de Maas 
een eerste obstakel moest vormen voor een eventu-
ele aanval vanuit Duitsland. De Peel-Raamstelling 

vond zijn aanvang in het noorden aan de Maas bij 
Grave, en verliep verder via de Peel en de Zuid-Wil-
lemsvaart naar de Belgische grens bij Weert. De li-
nie was op een zeer tactische manier in het 

landschap gepositioneerd, waarbij de diverse kana-
len en vaarten, in combinatie met het moerassig ge-
bied van de Peel, bescherming boden tegen 

grondaanvallen. Voorts werd er geprofiteerd van 
een kunstmatig aangelegd waterlichaam, het Defen-
siekanaal. De linie zelf bestond uit een netwerk van 
gelijkmatig verspreide kazematten, prikkeldraad- 

en vechtwagenhindernissen en aarden veldstellin-
gen (zoals loopgraven). Al in 1936 werd er begonnen 
met de aanleg van verdedigingswerken langs de 

Peel, waarbij er een Peeldetachement opgericht 
werd die buiten de Vesting Holland defensieve 
structuren zou moeten aanbrengen in Brabant en 

Noord-Limburg. Het idee was om met mijnenvel-
den en inundatievelden de toegang tot Zuid-Neder-
land te blokkeren. Bij een eventuele inval zouden 
tevens alle bruggen over de Zuid-Willemsvaart ver-

nield worden.3 
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De bouw van de verdedigingslinie werd in eerste in-

stantie gericht op de aanleg van grote zogenaamde 
rivierkazematten bij de belangrijke overgangen over 

rivieren en kanalen, zoals weg- en spoorbruggen. 
Ook op een speciaal daarvoor aangelegd eilandje in 
de kanalenkruising bij Nederweert werden een aan-
tal van deze grote kazematten aangebracht. Tijdens 

een opschaling van de troepenconcentraties in Bra-
bant en Noord-Limburg in het jaar 1938, de zoge-
noemde Strategische Beveiliging (of 

voormobilisatie), kreeg ook Weert (en daarmee het 
omliggende gebied) een eigen garnizoen. Dit garni-
zoen had als taak om de in aanbouw zijnde verdedi-
gingswerken te bemannen in het geval van een 

inval, en werd deels gelegerd in de voor dit doel ge-

bouwde Van Hornekazerne in Weert. Aan het einde 
van 1938 werd er begonnen met het uitbouwen van 

de linie tussen Weert en Grave, waarbij er op grote 
schaal inundatievoorzieningen, tankgrachten en 
versperringen werden aangebracht. Rond deze peri-
ode kreeg de linie de naam Peel-Raamstelling. De li-

nie zou verdedigd worden door acht 
infanteriebataljons, die tezamen de Peeldivisie 
vormden. De directe omgeving van het gebied rond 

de aangetroffen versperring viel daarbij onder Vak 
Weert en het eerste bataljon van het 30e Regiment 
Infanterie (I-30 R.I.), en was daarmee ook onder-

deel van de passieve verdediging van de rivierkaze-
matten op het kanaleneiland. Een van de 

rivierkazematten had namelijk haar schootsveld 
langs de aangetroffen versperring, parallel aan de 

Noordervaart. De linie liep hier vanuit het zuidwes-
ten via de Zuid-Willemsvaart naar het noorden via 
het kanaal Wessem-Nederweert om vervolgens 

weer naar het noordoosten af te buigen. Tussen de 

Noordervaart en de Peel-Raamstelling kwam een 

inundatievlak te liggen. 
Binnen Vak Weert werden uiteindelijk 41 van een 

totaal aantal van 43 geplande kazematten aange-
bracht voor de zware mitrailleurs en antitankge-
schut van de Strategische Beveiliging, geplaatst met 
elkaar overlappende schootsvelden. De kazematten 

en bijbehorende betonnen elementen werden aan-
gelegd onder leiding van het Bureau Stellingbouw 
en hoofdzakelijk uitbesteed aan particulieren be-

drijven. De kazematten binnen het Vak Weert wer-
den gebouwd door de firma Albouw uit Breda. 
Omdat de aanvang van de bouw van deze structuren 
lang op zich liet wachten, begon de Peeldivisie met 

het aanbrengen van eigen kazematten en beton-

structuren op haar eigen initiatief. Hiervoor werden 
plaatselijke aannemers aangesteld, waaronder de 

firma van Gebroeders de Kinkelder. Toen de kaze-
matten van Bureau Stellingbouw daadwerkelijk ge-
bouwd gingen worden, bleken deze in veel gevallen 
op een zeer onhandige locatie te liggen ten opzichte 

van de reeds aangebrachte werken van de Peeldivi-
sie, in enkele gevallen zelfs in het schootsveld hier-
van. Het is onbekend in welke mate de later 

aangebrachte kazematten in gebruik zijn genomen, 
maar zeer waarschijnlijk werden deze niet altijd 
praktisch geacht.4 

 
Afb. 2 De situatie op 10 mei 1940, met daarop de 

Peel-Raamstelling (schuin gearceerd), de inunda-
tievlakken (horizontaal gearceerd), de Duitse aan-

valsbewegingen (rood) en de locatie van de 
aangetroffen versperring (blauw). Het plangebied 
bevind zich ten oosten van de kanalenkruising 

(bron: www.zuidfront-holland1940.nl, geraad-
pleegd januari 2021). 
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Vechtwagenhindernis te Hulsen 

Binnen het verdedigingsplan van de Peel-Raamstel-
ling was er ook een grote rol toebedeeld aan versper-

ringen, waarvan vechtwagenversperringen 
(antitankhindernissen) de meest in het oog sprin-
gend waren. Op initiatief van de Peeldivisie zijn er 
diverse soorten vechtwagenhindernissen aange-

bracht, waaronder putringversperringen, wagen-
versperringen (versperringen bestaande uit 
voertuigen) en aspergeversperringen (afb. 3). De bij 

Hulsen gevonden versperring maakt deel uit van 
deze laatsten, waarvan het doel was om aanvallende 
wagens tot staan te laten komen voordat deze de 
noordelijke over van de Noordervaart zouden kun-

nen bereiken. De plaatsing van deze versperring 

hing nauw samen met de rivierkazematten op het 
defensie-eiland in de kanalenkruising ten westen 

hiervan. Op dit eiland, dat speciaal voor dit doel was 
aangelegd, bevonden zich vier zware kazematten 
voorzien van licht geschut. Een van deze kazemat-
ten, kazemat IV, had haar schootsveld direct langs 

de zuidoever van de Noordervaart, en dus langs de 
aangetroffen versperring.5 
 

 
Afb. 3 Een voorbeeld van een vechtwagenhindernis 
tussen Meijel en Beringe, in dit geval een type 1 

(bron: collectie auteur). 
 
Uit een bestek dat op 15 mei 1937 door het 1e Com-
mandement van de Genie te Nijmegen is uitgege-

ven, wordt beschreven dat er te Nederweert negen 

funderingen voor versperringen en 22 bijbehorende 
afdaken zullen moeten worden aangelegd. De ver-

sperringen moesten bestaan uit één funderingsblok 
per fundering van gewapend beton. De te gebruiken 
materialen dienden van Nederlands fabricaat te 

zijn, waarbij de aannemer verplicht [is] aan de Di-
rectie desgewenscht bewijzen van herkomst te too-
nen.6 In het bestek worden diverse eisen gesteld aan 
de te maken versperringen en afdaken. Zo moest de 

bekisting van het te gieten beton dat niet afgedekt 
zou worden bestaan uit geschaafde houten planken, 

waardoor het aanzien van de versperring zou wor-

den verbeterd. Verder worden er allerlei eisen ge-
steld aan het te gebruiken wapeningsstaal, het 

beton, de manier van gieten en zelfs de te gebruiken 
schaftketen. De versperring in Hulsen zou bestaan 
uit 16 kokers met een diepte van 1,02 m en 18 kokers 
met een diepte van 1,18 m voor het plaatsen van de 

versperringspalen. De kokers van 1,02 m diep waren 
voorzien van een hellingshoek van 60 graden en de 
kokers van 1,18 m diep van een hellingshoek van 45 

graden. Door deze hellingshoeken stonden de ver-
sperringspalen in twee verschillende richtingen in 
de fundering (afb. 4). Vanaf de onderzijden van de 
kokers werden ontwateringsbuizen aangebracht 

naar de onderzijde van de fundering. Ook was elke 

koker voorzien van driehoekige uitsparingen.7 Deze 
uitsparingen waren bedoeld voor de weerhaken die 

aan de versperringspalen zelf zaten. De palen waren 
namelijk voorzien van een stalen wig met een veer, 
die na plaatsing in de nokken aan de zijkant van de 
koker grepen. Met een trekkoord konden deze wig-

gen ingeklapt worden en vervolgens kon de balk 
worden verwijderd. In een ernstige situatie, zoals 
een Duitse inval, kon dit trekkoord worden doorge-

knipt, waardoor de versperringsbalk niet meer ver-
wijderd kon worden.8 De kokers werden aan de 
bovenzijde afgedekt met een gietstalen putrand, 

waarin vervolgens een gietstalen putdeksel werd ge-
plaatst. Deze randen en deksel werden geleverd 

door het Rijk. Rondom de fundering waren platen 
uit gewapend beton aangebracht met een dikte van 

circa 0,15 m. Aan de straatzijde van de fundering 
werden voorts twee rijen keien aangebracht.9 
 

Buiten de versperringsfundering zelf werden er nog 
twee afdaken aangebracht aan weerzijde van de ver-
sperring. Deze afdaken, feitelijk opslagplaatsen 
voor de versperringspalen, bestonden uit een vloer-

plaat van gewapend beton en wegneembare houten 
zij- en kopschotten. Voorts werd er een overkapping 
van houten planken en dakleer aangebracht. Ter 

plekke van het plangebied werd aan de oostzijde een 
opslagplek gebouwd van 6,45 bij 1,01 m en aan de 

westzijde een van 3,70 bij 1,01 m. Op de vloerplaat 
was vervolgens een bed aangebracht van spoorsta-

ven, waarop de versperringspalen konden rusten. In 
de opslag binnen het plangebied werden in totaal 42 
versperringspalen opgeslagen. Deze werden ter 

plekke in de geschikte kleur geverfd. 
 
Het bovengenoemde project is op 27 mei 1937 aan-

besteed aan N.V. Bouwbedrijf van Gebroeders De 
Kinkelder. Aangezien de oplevering van het object 
binnen 14 weken moest plaatsvinden, kan ervan 
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uitgegaan worden dat de versperring binnen het 

plangebied tussen 27 mei en 2 september 1937 is 
aangelegd.10  

 

 

  
Afb. 4 Ontwerptekeningen behorende bij het bestek 
voor de aanleg van de versperring binnen het plan-

gebied. Van links naar rechts, boven naar beneden: 
doorsnede van de funderingsplaat inclusief kokers 
voor de versperringsbalken (stippellijn), situatiete-

kening van het object (inclusief betonplaten en af-
daken), aan te brengen kokers voor 
versperringspalen (aangepast) (bron: NA, toeg.nr. 
2.13.45, inv.nr. 4328). 

 
De gevechten in mei 1940 
Voorafgaand voor de Duitse inval in Polen werd het 

duidelijk dat Duitsland zich opmaakte voor een mi-
litair ingrijpen in Europa. Nederland kon op dat 
moment niet meer om het oorlogsgevaar heen en 
kondigde op 24 augustus 1939 de voormobilisatie 

aan, waarbij 50.000 man onder de wapenen geroe-
pen werden. Enkele dagen later, op 28 augustus, 
volgde de algehele mobilisatie. Binnen enkele dagen 

waren er 280.000 man in actieve dienst. Omdat Ne-
derland het neutraliteitsprincipe hanteerde, vonden 
er in de eerste maanden nauwelijks schietoefenin-
gen plaats. In plaats daarvan werd er verdergegaan 

met de aanleg van verdedigingsstellingen die een 
dreiging vanuit het oosten zouden moeten tegen-
gaan, waaronder de hierboven genoemde Peel-

Raamstelling.11 Uiteindelijk begon de Tweede We-
reldoorlog voor Nederland in de vroege ochtend van 
10 mei 1940. Tijdens het zorgvuldig voorbereide 

Fall Gelb overschreden Duitse troepen de 

landsgrens en landden parachutisten rond diverse 

belangrijke doelen, waaronder vliegveld Waalhaven 
bij Rotterdam en bij de Moerdijkbruggen. Op di-

verse plekken in het land hielden de zwaar onderbe-
wapende en vaak slecht getrainde Nederlandse 
troepen tijdelijk stand. Toen de Duitse opmars bij 
Rotterdam leek te stagneren, besloot de Duitse le-

gerleiding om de stad te bombarderen. Uit vrees 
voor meer bombardementen ging de Nederlandse 
opperbevelhebber, Henri Winkelman, op 14 mei 

over tot capitulatie.12 
 
Rond Hulsen vonden ook de nodige gevechtsacties 
plaats. Aan de noordzijde van de Noordervaart had 

de Nederlandse 3e compagnie van het 1e bataljon 

van het 30e Regiment Infanterie voorposten inge-
richt in tijdelijke veldstellingen.13 In de vroege och-

tend van 10 mei 1940 werd deze compagnie 
gealarmeerd en naar de gevechtsstellingen gediri-
geerd. In de middag van 10 mei kwamen de vooruit-
geschoven posten alhier in contact met Duitse 

motorrijders, waarbij een Nederlandse militair 
sneuvelde. Iets later bereikten Duitse pantserwa-
gens de Noordervaart. Omdat hier geen pantseraf-

weer aanwezig was, konden deze niet buiten gevecht 
worden gesteld. De drie langs de Noordervaart in 
Vak Weert aanwezige zware mitrailleurs werden 

vervolgens door deze pantserwagens uitgeschakeld. 
De pantserwagens en motorrijders die tegenover de 

Nederlandse verdedigers stonden, waren waar-
schijnlijk afkomstig van een Vorausabteilung van 

de 30. Infanterie Division, die reeds in de ochtend 
van 10 mei tussen Steyl en Neer de Maas over wist 
te steken. Buiten deze eenheden zijn er ook voor-

hoedes van de Duitse 59. Infanterie Division actief 
geweest.14 Op vrijdagavond volgde het bevel om alle 
Nederlandse troepen aan de Noordervaart achter de 
Zuid-Willemsvaart terug te trekken. Met achterla-

ting van drie doden voltrok deze terugtocht door 3-
I-30 R.I. zich volledig voordat de laatste brug over 
de Zuid-Willemsvaart werd gesprongen. De kaze-

matten op het eiland in de kanalenkruising, die op 
10 mei reeds kort actie hadden gezien, werden ech-

ter niet verlaten, ondanks dat deze op 11 mei in de 
loop van de voormiddag beschoten werden door 

lichte artillerie. De bezetting van vier op het eilandje 
gelegen rivierkazematten werd geleverd door 1-I-30 
R.I. en de Politietroepen. Zeer mogelijk werd vanuit 

deze rivierkazematten een Duits pantservoertuig 
uitgeschakeld op de zuidoever van de Noordervaart. 
Op zondag 12 mei werden de wapens neergelegd 

door de laatste verdedigers van Vak Weert.15 
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Resultaten van het veldonderzoek 

Op vrijdag 15 januari 2021 is er door BAAC een on-
derzoek uitgevoerd naar de restanten van de ver-

sperring (afb. 5). Aangezien er niet gegraven werd 
en slechts het blootgelegde fundament werd gedo-
cumenteerd en geregistreerd, nam dit onderzoek de 
vorm aan van een bouwhistorisch onderzoek. Het 

doel was om een zo compleet mogelijk beeld te vor-
men van de staat en de opbouw van de versperring, 
om zodoende deze gegevens te kunnen gebruiken 

voor het mogelijke behoud en de ontsluiting van het 
object. De aangetroffen sporen en structuren, zoals 
putten voor versperringspalen en recente verstorin-
gen, zijn zover mogelijk schoongemaakt en middels 

GPS ingemeten en gefotografeerd. In het veld was 

slechts een gedeelte van het oppervlak van de ver-
sperring vrijgemaakt van asfalt, maar dit was vol-

doende om een representatief beeld te verkrijgen 
van de staat van het object en om de bekende histo-
rische informatie te kunnen toetsen. In totaal zijn er 
binnen dit vrijgelegde deel 18 putranden- en deksels 

aangetroffen, waarbij in twee gevallen de deksel 
ontbrak of beschadigd was.  
 

 
Afb. 5 De funderingsplaat van de versperring zoals 
deze is aangetroffen en vrijgelegd (foto: BAAC). 

 
In het veld bleek dat de versperring geheel conform 
het bestek aangelegd is, inclusief de vereiste dikten 

van het wapeningsstaal en het type beton. De plaat 

is monoliet (in een stuk) gegoten, en is aan de wa-
terkant voorzien van een rechte zijde over de gehele 
dikte. Aan de overige drie zijden bevond zich halver-

wege de plaat een schuin vlak naar buiten toe. Dit 
schuine vlak was een gebruikelijk profiel voor der-
gelijke versperringen, aangezien de kracht vanuit 

een eventuele voertuig dan afdoende verspreid werd 
om deze tegen te kunnen houden. Het feit dat de 
funderingsplaat aan drie kanten een dergelijk vlak 
heeft, duidt in combinatie met de oriëntering van de 

kokers op de mogelijkheid dat er van alle zijden een 

vijandelijke aanval verwacht kon worden, afgezien 
van de kant van de brug. De oorspronkelijk aan drie 

zijden van het funderingsblok aangebrachte beton-
platen waren tijdens het onderzoek reeds verwij-
derd. Deze platen zijn naast het werkterrein 
opgeslagen. Op Google Streetview is zichtbaar dat 

diverse platen zich in 2015, voorafgaand aan de 
werkzaamheden, nog in situ bevonden. Op fotoma-
teriaal van de gemeente die tijdens de werkzaamhe-

den zijn gemaakt zijn enkele van deze platen nog 
zichtbaar (afb. 6). 
 

 

 
Afb. 6: Boven: twee betonplaten zoals zichtbaar op 
Google Streetview. Onder: De versperringskokers 
zoals deze zijn aangetroffen tijdens het onderzoek 

(bron: Google Streetview 2015 / BAAC). 
 
De kokers zijn in twee rijen geplaatst, waarbij deze 
rijen conform verwachting een halve cirkel vormen. 

Daarmee wijkt dit type vechtwagenhindernis af van 
de reguliere typen 1, 2 en 3. Vooralsnog zijn er geen 
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parallellen met deze configuratie aangetroffen. De 

putdeksels van beide typen kokers waren voorzien 
van ‘Globe Putrand’ en Nederlands octrooinummer 

35543 (Ned. Octr. 35543). Dit octrooinummer ver-
wijst naar een octrooiaanvraag uit 1934 (en toege-
kend in 1935), aangevraagd door N.V. Jos Kurstjens 
Industrie- en Handelsmaatschappij te Tegelen.16 

Deze maatschappij was tevens eigenaar van De 
Globe, een ijzergieterij in dezelfde plaats.17 Deze 
laatste is blijkens de markering op het deksel de fa-

brikant van de betreffende putranden en -deksels. 
Bij een van de beschadigde kokers kon de binnen-
zijde hiervan geïnspecteerd worden. Duidelijk zicht-
baar zijn de twee driehoekige nokken die bedoeld 

waren ter verklemming van de versperringspaal. 

Aangezien de versperringspalen na het doorknip-
pen van het ontgrendelingssysteem niet meer op 

een reguliere manier te verwijderen waren, behalve 
met een snijbrander of slijpschijf, kan ervan uitge-
gaan worden dat het ontbreken van fragmenten van 
de versperringspalen en braaksporen erop duidt dat 

de versperring tijdens de Duitse inval in mei 1940 
niet gesteld is. Wel kan het zijn dat de versperrings-
palen wel geplaatst zijn, maar dat het ontgrende-

lingssysteem niet vernield (doorgeknipt) is. Dat 
laatste lijkt echter zeer onwaarschijnlijk. 
 

Toekomstmuziek 
Als gevolg van de binnen het plangebied uit te voe-

ren werkzaamheden aan de brug zal de funderings-
plaat van de versperring mogelijk worden 

verstoord. Na afloop van het onderzoek werd de 
vondst van de funderingsplaat uitgebreid 

gepubliceerd in lokale media.18 Dit verhaal werd 

vervolgens opgepikt door provinciale en zelfs natio-
nale media.19 Deze mediastorm, in combinatie met 

een reactie vanuit de Erfgoedcommissie Neder-
weert, zorgde voor veel positieve feedback vanuit de 
buurt en de regio. Deze reacties, waarin vrijwel uit-
sluitend gepleit werd voor behoud van de funde-

ringsplaat, laten zien dat er een breed 
maatschappelijk draagvlak is voor behoud en bre-
dere ontsluiting van dit object. Voorts zijn er in de 

omgeving van het object diverse initiatieven gestart 
voor de toeristische ontsluiting van erfgoed uit de 
Tweede Wereldoorlog, met name van resten van de 
Peel-Raamstelling. Derhalve kan er met deze funde-

ringsplaat betrekkelijk eenvoudig aangesloten wor-

den op reeds bestaande of in ontwikkeling zijnde 
toeristische netwerken. Verder blijkt het aangetrof-

fen type versperring niet veel parallellen te kennen. 
Dat wil zeggen dat dit object vooralsnog vrij uniek 
in zijn soort is, en dus een grote zeldzaamheid ver-
tegenwoordigt. Voorts maakt de versperring deel uit 

van een tactisch ensemble, waarbij de samenhang 
met de rivierkazematten op het voormalige defen-
sie-eiland, de inundatievoorzieningen langs de 

Noordervaart en de overige versperringen in de di-
recte omgeving (waaronder twee nog zichtbare ver-
sperringsfunderingen ten noordoosten van deze 

locatie) evident is.  
 

 
Afb. 7: Tekening van de funderingsplaat zoals deze 

aangetroffen is (bron: BAAC Archeologie en Bouw-
historie). 
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Het kanaleneiland is reeds geheel verwijderd, maar 

andere hiermee samenhangende defensieve wer-
ken, zoals de inundatiedoorlaten en enkele kaze-

matten langs de Zuid-Willemsvaart zijn nog 
aanwezig. De versperring is onderdeel van de Peel-
Raamstelling, een complex dat zich uitstrekt van de 
Maas bij Grave tot de Belgische grens bij Weert. 

Over de toekomst van de funderingsplaat van de 
versperring wordt momenteel overleg gevoerd tus-
sen de verschillende partijen en belangengroepen, 

waarbij door alle partijen ingezet wordt op behoud.  
 
Tot slot 
De hernieuwde interesse in resten uit de Tweede 

Wereldoorlog lijkt ook z’n neerslag te vinden in Ne-

derweert. Dat er nu een bijzondere versperring is 
gevonden in Hulsen is een mooie kans om in te spe-

len op de maatschappelijke drang naar connectie 
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De eerste vuistbijlvondsten uit Neder-

land nader bekeken 
Jean Pierre de Warrimont1 
 
In 1860 verzamelde prof. J.G.S. (Jacob) van Breda, 

conservator van Teylers Museum te Haarlem, en-
kele tientallen vuistbijlen in Saint-Acheul bij 
Amiens in Noordwest-Frankrijk. De archeoloog 

Dick Stapert van het Biologisch-Archaeologisch In-
stituut (BAI) in Groningen ontdekte dat dit de bron 
was van de twee vuistbijlen die in 1860 gevonden 

zouden zijn in Bathmen bij Deventer (Overijssel).2 
Ze stonden jarenlang bekend als eerst gevonden 
vuistbijlen in Nederland, alhoewel hieraan al langer 
getwijfeld werd.3 De twee vuistbijlen kwamen uit 

Frankrijk en bevinden zich sinds 1871 in het British 
Museum of Natural History in Londen, waar door 
verkoop een deel van de grote collectie van prof. van 

Breda terecht kwam.  
Wat er wel in Bathmen rond 1860 gevonden werd, 
was een gepolijste bijl uit het Neolithicum (7200-
4000 jaar oud). Hier is sprake van een verwisseling 

van stenen artefacten zoals we dat verderop in dit 
artikel nog tweemaal zullen tegenkomen, wat tot 
verwarring heeft geleid. 

Opmerkelijk is dat prof. van Breda al zo vroeg in 
Saint-Acheul aanwezig was om vuistbijlen te verza-
melen. Want 1859 was het jaar dat het wetenschap-
pelijk establishment in Parijs en Londen door 

steentijdpioniers als John Evans, Joseph Prestwich 
en Hugh Falconer in Zuid-Engeland en Boucher de 
Perthes, Jerôme Rigollot en Charles Pinsard in 

Noordwest-Frankrijk, overtuigd werden van het ge-
lijktijdig voorkomen van door de mens vervaardigde 
vuurstenen werktuigen en de beenderen van uitge-

storven dieren. Eind april van dat jaar bezochten 
John Evans en Joseph Prestwich met Boucher de 
Perthes grindgroeves in het dal van de Somme bij 
Abbeville, de woonplaats van Boucher de Perthes, 

om vervolgens door te reizen naar Amiens waar ze 
Charles Pinsard troffen in een groeve te Saint-
Acheul bij Amiens. Hier zagen zij met eigen ogen de 

aanwezigheid van vuurstenen vuistbijlen in grindla-

gen waar beenderen aanwezig waren van uitgestor-
ven dieren, waaronder diverse soorten neushoorns 
en mammoeten. De vuistbijlcultuur uit het Vroeg-

Paleolithicum (het Acheuléen, 500.000-300.000 
jaar oud) werd naar deze plaats genoemd. Vanaf dat 
moment heeft het paleolithisch onderzoek in beide 

landen een hoge vlucht genomen. Het duurde nog 
tot 1947 voordat door R.M.H. (Richard) Oppen-
heim, in een bijdrage aan het Gedenkboek Van Gif-
fen, de eerste vuistbijl uit Nederland werd 

gepubliceerd.4 Het betrof een  

 

 
 

 

 
vuistbijl uit Rimburg, in de toenmalige gemeente 
Ubach over Worms, die in 1932 werd gevonden.  
Vergeleken met meer zuidelijk gelegen landen in 

Europa en Zuid-Engeland zijn vuistbijlvondsten in 
Nederland schaars. In dit artikel volgt een overzicht 
van de acht vroegst bekende middenpaleolithische 
vuistbijlen uit Nederland, die vóór 1940 gevonden 

zijn. De acht vuistbijlen hebben een opmerkelijke 
vondstgeschiedenis in een tijd dat het Midden-Pale-
olithicum als tak van wetenschap in Nederland nog 

niet ontwikkeld was. Het is niet uitgesloten dat er 
vóór 1940 nog andere vuistbijlen in Nederland wer-
den gevonden, die nog onbekend zijn, die zich in 
collecties bevinden die tot nu toe niet bestudeerd 

zijn.5 De acht vuistbijlen zijn gemaakt van vuur-
steen. Dat geldt ook voor de andere steentijdartefac-
ten waarover in deze bijdrage geschreven wordt. 

Een van de redenen om hier aandacht aan te schen-
ken is het gegeven dat over deze vuistbijlen in het 
verleden veel onjuistheden zijn gepubliceerd, waar-

onder verkeerde vindplaatsen en vondstjaren. 
 
Vergeleken met de landen om ons heen is het mid-
denpaleolithisch onderzoek in Nederland pas laat 

tot ontwikkeling gekomen. Assien Bohmers was de 
eerste Nederlandse archeoloog met een gedegen 
kennis van het Paleolithicum die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog met zijn onderzoek in Nederland be-
gon. 
In 1954 werd een eerste overzicht gegeven van de 
toen bekende middenpaleolithische vondsten in Ne-

derland door Assien Bohmers en Br. Aquilas Wou-
ters in het tijdschrift Palaeohistoria van het BAI in 
Groningen.6 Hierin werden reeds vijf van de acht 

vuistbijlen gepubliceerd die hier nader toegelicht 
worden. Ook werden drie van deze vijf vuistbijlen 
genoemd in een publicatie van Br. Aquilas Wouters 
over de vroegst bekende vuistbijlen in Limburg, in 

de Publications van het LGOG in 1952-53.7 Drie 
aanvullende vuistbijlvondsten zijn beschreven door 
Wil Roebroeks8 en Dick Stapert.9 Eerst worden twee 

vuistbijlen besproken die in 1939 gevonden zijn, te 
beginnen met de vuistbijl van Wijnjeterp en een 
vuistbijl van de Kaap in Sint Geertruid. Voor de zes 

andere vuistbijlen wordt de volgorde gekozen van 
het jaar waarin deze voor het eerst uitvoerig zijn be-
schreven:  

• 1947 door R. Oppenheim voor de vuistbijl uit 
Rimburg, gevonden in 1932;    
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• 1954 door A. Bohmers van een vuistbijl uit 

Kerkrade, gevonden in 1924;  

• 1954 door A. Bohmers van een vuistbijl uit 
Maasbracht, gevonden vóór 1933;  

• 1979 door Dick Stapert van twee vuistbijlen 
uit 1938, gevonden op de vindplaatsen 

Mesch-Steenberg en bij het Grand-Atelier te 
Rijckholt-St. Geertruid;  

• 1980 door Wil Roebroeks van een vuistbijl uit 
1930-31, gevonden in Sint Geertruid. 

Waar deze vuistbijlen zich momenteel bevinden, is 
ook nagegaan (tabel 1).  
Tenslotte wordt de mogelijke ouderdom van deze 
vuistbijlen beschreven en worden gegevens verza-

meld die we daarover in onze omgeving beschikbaar 

hebben. 
 

Beschrijving van vroege vuistbijlvondsten 
De eerste buiten Limburg gevonden vuistbijl werd 
ontdekt in 1939 in Wijnjeterp in Zuidoost-Friesland 
dat deel uitmaakt van het Drents-Friese keileempla-

teau. Deze vondst inspireerde de amateur-archeo-
loog Tjerk Vermaning (1929-1987) om in Friesland 
en Drenthe op zoek te gaan naar vindplaatsen uit 

het Neanderthalertijdperk, het Midden-Paleolithi-
cum. Zijn ambitie om als eerste in Nederland Nean-
derthalerkampementen te vinden staat aan de basis 
van de affaire Vermaning. De amateurarcheoloog 

Tjerk Vermaning claimde tussen 1965 en 1972 drie 

Neanderthalerkampementen met veel vuistbijlen 
ontdekt te hebben in Drenthe, in de omgeving van 

Smilde waar hij toen met zijn woonboot lag. In 1974 
werd duidelijk dat het vervalsingen waren. Deze af-
faire die veel aandacht kreeg van de Nederlandse 

pers, heeft de aandacht voor vuistbijlen en andere 
middenpaleolithische artefacten, vooral in Noord-
Nederland, sterk vergroot. Het aantal vuistbijlvond-
sten neemt sindsdien ook gestaag toe.10 

De aannemer Hein van der Vliet, de vinder van de 
vuistbijl uit Wijnjeterp, schreef een verslag over zijn 
vondst in 1952.11 Een eerste wetenschappelijk arti-

kel hierover verscheen in 1954 door Assien Bohmers 
en Br. Aquilas Wouters, met een overzicht van twin-

tig middenpaleolithische vuursteenartefacten, 
waaronder een aantal vuistbijlen, schaven, spitsen 

en afslagen, die tot dan toe bekend waren uit Neder-
land. De meeste vondsten kwamen uit Midden- en 
Noord-Limburg, waar Wouters zijn contacten had. 

De vuistbijl van Hein van der Vliet uit Wijnjeterp 
kreeg door deze publicatie voor het eerst landelijke 
bekendheid. De artefacten werden voor een belang-
rijk deel door Wouters aangedragen, van eigen 

vondsten en van personen uit zijn grote kennissen-
kring. Dit is de bijdrage van Wouters aan deze 

publicatie geweest. De tekst is van Bohmers zelf en 

ook de tekeningen waren van zijn hand. Bohmers 
maakt gebruik van een publicatie van Wouters in de 

Publications 1952-53, waarin deze, in kort bestek, 
de eerste zes middenpaleolithische bifaces uit Lim-
burg benoemt.12 
Assien Bohmers was in de Tweede Wereldoorlog 

een omstreden aan de SS gelieerde Ahnenerbe-ar-
cheoloog die in Duitsland onderzoek deed en ook 
voor het BAI werkte. Hij kreeg in 1947 een vaste 

aanstelling als steentijdspecialist aan het BAI in 
Groningen, waar hij in 1965 geschorst werd wegens 
wangedrag.13 Wouters, amateurarcheoloog en assis-
tent van Bohmers, die als vrijwilliger vanaf 1950 

voor Bohmers werkte, verloor met het verdwijnen 

van Bohmers op het BAI hier ook zijn positie. Wou-
ters was een persoon met grote ambities die in de 

Nederlandse wereld van amateur-archeologen tot 
aan zijn dood in 2001 een opmerkelijke rol speelde, 
een rol die enerzijds gekenmerkt werd door deskun-
digheid maar ook door onbetrouwbaarheid en wan-

gedrag.14 Broeder Aquilas Wouters is, na zijn 
uittreden uit het klooster in 1961, bekend geworden 
als Ad Wouters, die met Tjerk Vermaning veel vind-

plaatsen heeft vervalst.15 
 
De vuistbijl uit Wijnjeterp 

Als eerste vondst beschrijft Bohmers de vuistbijl uit 
Wijnjeterp. De afmetingen en typologie worden be-

schreven en de resultaten van een proefonderzoek 
op de vindplaats zijn vermeld. Er wordt een teke-

ning afgebeeld op ware grootte van deze Mandelför-
miger Faustkeil die 122,5 mm lang is (afb. 1). 
 

 
Afb. 1. De vuistbijl uit Wijnjeterp Friesland. Lengte 

122,5 mm (bron: Bosinski 1967: tafel 36,216) 
 
De exacte vondstlocatie van de vuistbijl is niet be-

kend, wel is het waarschijnlijk dat deze uit het kei-
zand komt. Dit betekent dat deze vuistbijl gedateerd 
kan worden van na de ijsbedekking van Noord-Ne-
derland in de Saale-ijstijd, tussen een late fase van 
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OIS 6 en OIS 3, 150.000-40.000 jaar oud. Rond 

40.000 jaar geleden verdwijnt hier de Neandertha-
ler uit het landschap. 

Gerhard Bosinski neemt de vuistbijl op in zijn stan-
daardwerk Die Mittelpaläolithischen Funde im 
Westlichen Mitteleuropa uit 1967. Voor hem is het 
een vuistbijl uit het Jungacheuléen. In 1976 wordt 

de vuistbijl uitvoerig beschreven, getekend en gefo-
tografeerd in een artikel van Dick Stapert.17 Hij om-
schrijft de vuistbijl als een biface ovalaire. Max. 

lengte 12,27 cm; max. breedte 8,1 cm; max. dikte 4,1 
cm. Gewicht 376,2 g. In 1991 verscheen er een boek 
over deze vuistbijl naar aanleiding van een bericht 
dat Hein van der Vliet niet de vinder van deze vuist-

bijl was geweest. Dit was gebaseerd op foute infor-

matie waarbij twee Friese vondsten door elkaar 
werden gehaald. Herman, de zoon van Hein van der 

Vliet, schreef het boek met de titel: De strijdbijl van 
Wijnjeterp. Over de vuistbijlvondst van Hein van 
der Vliet en de beschuldigingen van vindplaats- en 
vinderschapsvervalsing.18 Ook in de publicatie van 

Marcel Niekus, Frans de Vries en Evert van Ginkel 
uit 2019 werd aan deze vuistbijl ruim aandacht be-
steed.19 

Een andere vondst uit de publicatie van Bohmers & 
Wouters uit 1954 is die van Jacques Thisse uit Luik 
die op de Kaap in Sint Geertruid in 1939 gevonden 

werd, die hier als tweede vuistbijl beschreven wordt.  
 

De vuistbijl van de Kaap in Sint Geertruid 
Tussen 1881 en 1954 verzamelen Luikse archeolo-

gen artefacten op De Kaap in Sint Geertruid. Dit is 
het plateau dat grenst aan de neolithische vuur-
steenateliers van Rijckholt-Sint Geertruid, die in 

1881 door Marcel de Puydt uit Luik ontdekt zijn in 
de hellingbossen tussen Rijckholt en Sint Geertruid. 
Het toponiem de Kaap wordt ook als de Hej aange-
duid. Het is de zuidwestelijke randzone van de Kaap 

waar de meeste middenpaleolithische artefacten uit 
deze vindplaats gevonden zijn.20 In 1887 publiceert 
Marcel de Puydt twee middenpaleolithische 

Moustérien artefacten (300.000-40.000 jaar oud) 
die hij op het genoemde plateau gevonden heeft.21 

In 1923 publiceert de Luikse professor J. Hamal-
Nandrin met J. Servais drie Moustérien artefacten 

waarvan er een door Marcel de Puydt in 1894-95 is 
gepubliceerd.22 Dit onderzoek van de Luikse arche-
ologen in Sint Geertruid wordt door Wil Roebroeks 

in 1980 uitvoerig beschreven.23 In de Nederlandse 
overzichten van middenpaleolithische vondsten 
staan deze artefacten niet vermeld. 

In 1942 verschijnt een artikel waarin Jean Maréchal 
en Jacques Thisse uit Luik een vuistbijl publiceren 
gevonden in 1939 op de Kaap in Sint Geertruid.24 De 

vindplaats wordt hierin uitvoerig beschreven. Ech-

ter het vondstjaar wordt hierin niet vermeld. Dit 
staat wel in een publicatie uit 1946 waarin Jacques 

Thisse hierover het volgende schrijft: “… je décou-
vris en 1939, sur le plateau dominant la Meuse en-
tre Ryckholt et Ste Gertrude, un biface triangulaire 
épais du type acheuléen, incontestablement paléo-

lithique.”25 Tevens is een tekening van het boven-
aanzicht gegeven. Het vondstjaar wordt herhaald in 
een artikel uit 1950, waarin hij vondsten beschrijft 

uit grindgroeves van Sint Geertruid en omgeving.26 
De naam van J. Thisse komt in zijn publicaties op 
verschillende manieren voor. Deze wordt ook als 
M.J. Thisse, J. Thisse-Derouette en M.J. Thisse-De-

rouette geschreven. Hij was getrouwd met Rose 

Thisse-Derouette, een Luikse componiste. Na het 
huwelijk voegde hij haar familienaam toe aan zijn 

eigen naam. In de publicatie uit 1942 staat de vind-
plaats uitvoerig beschreven. F.C. (Frans) Kraayen-
hagen, een lid van het projectteam van de 
Werkgroep Prehistorische Vuursteenmijnbouw van 

de  Geologische Vereniging - afdeling Limburg, dat 
tussen 1964 en 1972 de ondergrondse vuursteenmij-
nen in Rijckholt-St. Geertruid onderzocht, komt in 

1967 met een Nederlandse vertaling en samenvat-
ting van de tekst van Maréchal & Thisse uit 1942. 
Deze werd gebruikt om leden van de werkgroep te 

informeren over deze bijzondere vondst. Hier staat: 
”Als men de Schoone Grub ingaat langs een smal 

pad, dat spoedig stijgt langs de flank van de rechter 
helling, komt men na 15 minuten lopen uit op het 

plateau, dat volgens schrijvers zeer geschikt is voor 
bewoning. Komend van Ryckholt aangekomen aan 
de rand van het plateau ligt er een weg voor ons, 

nieuw verhard met stukken vuursteen, die recht 
naar Sint Geertruid loopt. Links liggen enkele wei-
den, gescheiden door eikenheggen, afdalend naar de 
bodem van het ravijn; rechts akkers bezaaid met 

vuursteenafslagen. Een klein veld, van ca. 10 m. 
breedte, het eerste langs de weg als men uit het bos 
komt, gelegen aan de hoogtelijn 130 van de staf-

kaart, leverde een mooie Acheuléen ‘biface’ op, in de 
hoek van het veld, bijna langs de weg (Oost 1 G 53’ 

7025; Noord 56 G 44’ 4323) in gelige leem. Het stuk 
is 113 mm lang, 64 mm grootste breedte, 31 mm 

max. dikte en weegt 203 gram. Het stuk is van vuur-
steen met een wit, licht geelachtig patina, met en-
kele blauwachtige plekken, vooral op de vlakste 

kant. Bij de punt is de bewerking zeer fijn, bij de hiel 
grover. Het oppervlak is glimmend met een licht 
porceleinachtig aanzien. Alles wijst op paleolithi-

sche oorsprong: de breuk, het patina, de vorm.” Ma-
réchal & Thisse geven een afbeelding van de boven- 
en onderzijde van de vuistbijl.  
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In de publicatie van Ad Wouters uit 1952-53 schrijft 

hij kort over deze vondst van Jacques Thisse. Hij 
noemt de publicatie van Maréchal & Thisse uit 1942 

en vermeldt de vondst van een Acheuléen vuistbijl, 
afkomstig van een akkertje langs de weg Rijckholt-
St. Geertruid. Het is een erg beknopte samenvatting 
van de vindplaats en het jaar waarin de vondst ge-

vonden is wordt niet vermeld. Vervolgens schenkt 
Bohmers in 1954 aandacht aan deze vuistbijl. Hij 
vermeldt dat de vuistbijl afkomstig was uit een 

“Schottergrube von St. Geertruid”. Hier worden 
twee vondsten van Thisse door elkaar gehaald. De 
vondst uit 1939 wordt hier verwisseld met een 
vondst die Thisse in 1950 publiceert uit een grind-

groeve bij Sint Geertruid. Het is volgens Bohmers 

een vondst uit 1937, een “Pièce amygdaloïde, d’al-
lure préchelléenne, recueillie dans les couches supé-

rieures de gravier et de sable fluviatil. (Ballastière 
no 3).”, zoals deze door Thisse-Derouette wordt be-
schreven. Dit stuk is geen overtuigend artefact, eer-
der een geofact. Wel wordt de echte vuistbijl kort 

beschreven en er is een tekening toegevoegd. Hoe 
Bohmers aan het jaartal 1937 kwam blijft een raad-
sel. 

 
Het is een jammerlijke vergissing omdat deze versie 
van de vindplaats later een eigen leven is gaan lei-

den. Een middenpaleolithische vuistbijl van een ak-
ker op het plateau van de Kaap in Sint Geertruid kan 

als Weichsel-vondst (116.000-40.000 jaar oud) 
worden beschouwd. Een vondst uit een grindgroeve 

bij Sint Geertruid moet even oud of ouder zijn dan 
het grind in deze groeve. In het geval van Sint Geer-
truid (Sint Geertruid (Ge 2) terras van de Maas) is 

dat grind ongeveer 800.000 jaar oud. 
 
Door Harry van Haaren wordt de vuistbijl van Ma-
réchal & Thisse beschreven in zijn overzicht uit 1968 

van 45 Limburgse Midden-Paleolithen.27 Hij ver-
meldt: “St. Geertruid, municipality Gronsveld: 
Almond-shaped handaxe (Biface amygdaloïde). 

Found in a heap of rubble from the St. Geertruid 
quarry. Finder: Jac. Thisse, Liège; 1937. Depot: 

unknown.” Dan volgt een beschrijving van het arte-
fact. Hij eindigt met “Almond-shaped handaxes oc-

cur in the Middle and Early Acheulian, and also in 
the Moustérien de tradition acheuléenne.” Opval-
lend hierbij is dat hij het foute vondstjaar en de 

foute vindplaatsomschrijving van Bohmers over-
neemt. 
In een artikel over middenpaleolithische vondsten 

uit de omgeving van Sint Geertruid komt Ad Wou-
ters in 1980 met de volgende beschrijving van deze 
vuistbijl: “Vuistbijl (gestrekt-amandelvormig). Het 

artefact is reeds in 1937 gevonden door Jac. Thisse 

uit de groeve in het Savelsbosch in de onmiddelijke 
omgeving van de rijke vindplaats: St. Geertruid.”28 

Ook hij baseert zich nu op het onjuiste jaartal en 
vindplaatsomschrijving van Bohmers uit 1954. Wat 
verwonderlijk is, is dat ook prof. Marcel Otte uit 
Luik in 1979 een onjuiste vindplaatsomschrijving 

geeft van deze vuistbijl.29 Uit zijn artikel is de hierbij 
gevoegde tekening overgenomen (afb. 2). Otte 
schrijft: “La pièce de la collection J. Thisse-Derou-

ette, découverte à la ballastière communale, porte la 
mention ‘Sainte Gertrude, Village, no 3’. Hij maakt 
dezelfde vergissing als Bohmers in 1954. 
 

 
Afb. 2. De vuistbijl van Maréchal en Thisse uit 1939 
van de Kaap in Sint Geertruid. Lengte 114 mm 
(overgenomen uit de publicatie van Marcel Otte uit 

1979). 
 
De vuistbijl uit Rimburg 

In 1947 verscheen in het Gedenkboek A.E. van Gif-
fen, dat deze kreeg aangeboden ter gelegenheid van 
zijn 25-jarig ambtsjubileum als directeur van het 
BAI, een bijdrage van R. Oppenheim over een vuist-

bijl uit de gemeente Ubach over Worms (L).30 In de 
collectie van kasteel Erenstein bij Kerkrade trof hij 
de vuistbijl aan uit het eind-Acheuléen of het vroege 

Moustérien. De afmetingen zijn: 8,5 cm lang; op zijn 
breedst 6,5 cm en op zijn dikst 2,5 cm. De punt is 
oudtijds afgebroken. De vuistbijl is vervaardigd van 

uitheemse izabelkleurige silex.31 Hij geeft een teke-

ning van de boven- en onderzijde en tevens het zij-
aanzicht. Oppenheim schrijft: “De vinder is de heer 
Chr. Beckers uit Rimburg. De vindplaats is gelegen 

in de gemeente Ubach over Worms, onmiddellijk 
ten zuidwesten van het kruispunt van den Akerweg 
met den Scherpenseeler weg, op een nivellering van 

het terrein. Dankzij de welwillende medewerking 
van den vinder en voorts van den curator van het 
Museum, den Heer J. Houppermans – die zo vrien-
delijk was mij het artefact in bruikleen toe te zenden 
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– was ik in de gelegenheid het zo interessante stuk 

nauwkeurig te bestuderen.”  
De geschetste vindplaats ligt in Rimburg, tussen de 

kernen van de dorpen Waubach en Rimburg die 
toen bij de gemeente Ubach over Worms hoorden, 
nu gemeente Landgraaf. 
In het Bulletin van de Historische Kring Het Land 

van Herle uit 1952 staat een kaart waarop de vind-
plaats is geschetst (afb. 3).32  
 

 
Afb. 3. De vindplaats van de vuistbijl van Rimburg 
(bron: Schobben 1952). 

 
Ad Wouters noemt de vondst in zijn artikel uit 1952-
53. Hij schrijft: “Het betreft een mooi gepatineerde 
gelig-bruine vuistbijl uit Ubach over Worms, die 

zich momenteel in de verzameling van het kasteel 
Erenstein bevindt. De silex doet denken aan die der 
Moustérien-artefacten uit Macon (Loire, Frankrijk), 

maar typologisch is dit stuk ook wel tot het Laat-
Acheuléen (130.000-70.000 jaar oud) te rekenen.” 
In Bohmers 1954 staat vermeldt: “Länge 83,3; 
Breite 63,8: Dicke 30,1 … Das Stück ist aus einer 

lössgelber mittelkörnigen Silexart hergestellt, und 
zeigt besonders an der Oberseite Windschliff … 
Beide Seiten sind gleichmässig gewölbt, sodass ein 

etwa linsenförmiger Querschnitt entsteht … Das 

Gerät könnte sehr gut zu einer Moustérienphase 

mit Faustkeilen gerechnet werden. Es ist auf einem 
planierten Gelände von J. Houppermans in der 

umgebung von Rimburg aufgefunden …” Dat 
Houppermans de vinder is dat klopt niet. In afbeel-
ding 4 is deze tekening van Bohmers weergegeven. 
H. van Haaren komt in 1968 met aanvullende infor-

matie: “Rimburg, mun. Ubach over Worms: Elon-
gated cordate handaxe (Biface cordiforme 
allongé). Found NNW of Rimburg (map ref. 60-G; 

coordin. 203.280/325.820) on the roadside where 
ground-levelling operations were being carried out 
to a depth of about 1.80 m (?); found on the surface. 
Height: c. 125 m + NAP. Soil: Loess. Finder: C. Bec-

kers, Broekhuizenstraat 37, Rimburg; autumn 

1932.” Wat afmetingen betreft geeft hij afwijkende 
maten in vergelijking met de beide vorige auteurs: 

max. lengte 83,6 mm; max. breedte 63 mm en max. 
dikte 33,6 mm. Gewicht 163,2 g. 
Hij plaatst dit type vuistbijl in het Midden en Late 
Acheuléen, mogelijk het MTA. Bovendien heeft hij 

twee zwartwitfoto’s in zijn publicatie opgenomen, 
van de boven- en onderzijde van de vuistbijl. 

 
Afb. 4. De vuistbijl van Rimburg uit 1932. Lengte 
83,6 mm. Naar een afbeelding uit Bohmers 1954. 
 

Waar deze vuistbijl zich momenteel bevindt, is niet 
bekend. Via de Heemkundevereniging Landgraaf, 
na contact met enkele oudere leden, ontstaat het 
volgende beeld: Chris Beckers, de vinder van de 

vuistbijl, had deze in bruikleen afgestaan aan J. 

Houppermans. Tot in de jaren zestig van de vorige 
eeuw lag deze in een vitrine in museum Erenstein in 

Kerkrade. Na het sluiten van dit museum ging de 
vuistbijl terug naar Beckers in Rimburg. Hij was ge-
huwd en had geen kinderen. Er was wel een pleeg-
zoon in huis. Na de dood van zijn echtgenote 

trouwde hij met Elisabeth (Ellie) Müller uit Aken. 
Ook dit huwelijk bleef kinderloos. Chris Beckers 
stierf op 2-1-1983 waarna zijn weduwe terugging 

naar Aken. Zij had een broer Franz Müller die rond 
1980 bij de Ponttor in Aken woonde. Zijn zoon – een 
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neef van Ellie – die voor een bank in Aken werkte, 

had al voor het overlijden van Chris interesse voor 
zijn archeologische collectie. Het was een aanzien-

lijke verzameling met o.a. twee vuistbijlen en een 
middenpaleolithische schaaf. Hij bezat veel Ro-
meinse vondsten uit opgravingen die hij deed in 
Rimburg en omgeving, waaronder Übach-Palen-

berg over de grens met Duitsland. Die zoon, was de 
enige erfgenaam van Ellie Müller, die na de dood 
van Chris Beckers ook veel van zijn spullen kreeg, 

waaronder antieke meubels. Aangenomen wordt 
dat hij de archeologische collectie gekregen heeft. 
Een afgietsel van de vuistbijl bevindt zich in de BAI-
collectie. 

 

De vuistbijl uit Kerkrade 
Bohmers beschrijft in 1954 een bijzonder mooie 

vuistbijl die reeds in 1924 bij een kolenmijn bij 
Kerkrade (Domaniale mijn) ontdekt werd.  
 

 
Afb. 5. De vuistbijl uit Kerkrade uit 1924. Lengte 
186,5 mm (naar Bohmers 1954). 

 
Volgens J. Houppermans werd dit stuk zeer waar-
schijnlijk op een diepte van vijf tot zes meter bij het 

uitdiepen van een ontwateringskanaal onder de löss 
op een kiezellaag aangetroffen. De vinder, W.J. Len-
nertz uit Kerkrade gaf dit artefact aan de heer J. He-
ijers uit Bleijerheide, die het zonder het te 

herkennen in zijn geologische verzameling opnam. 

Hier werd het door de heer Houppermans, beheer-
der van het museum kasteel Oud Erenstein, waar 

het zich momenteel bevindt, ontdekt. Bohmers geeft 
kenmerken van deze vuistbijl, waaronder: lengte 
188,3 mm; breedte 94,0 mm; dikte 47,3 mm. De bo-
venzijde is sterk, de onderzijde weinig gekromd, zo-

dat het artefact een D-vormige doorsnede (plano-
convex) laat zien. De rechterkant van de bovenzijde 
is krachtig getrapt bewerkt. De linkerkant is onre-

gelmatiger bewerkt. De onderzijde is daarentegen 
aan de linkerkant wat meer bewerkt, zodat het stuk 

‘wechselseitige Bearbeitung’ laat zien. De vuistbijl 

hoort typologisch in het Midden- of Vroeg-
Acheuléen. Een tekening van het artefact wordt toe-

gevoegd (afb. 5). 
Harry van Haaren schrijft in 1968 het volgende over 
deze vuistbijl: “Kerkrade: Handaxe (Limande or 
Biface amygdaloïde). Found in the vicinity of the 

Domaniale Mine (map ref.62-E: coordin. 
unknown) Height surface: c. 165 m + NAP. Length 
186,5 mm; width 93mm; thickness 49.25 mm. The 

finder is W.J. Lennerts from Kerkrade [hier met 
een s geschreven].” 
Hij geeft een uitvoerige beschrijving. Op basis van 
de afmetingen is het een limande. Van Haaren komt 

met argumenten om deze als een ‘Almond shaped 

handaxe’ te beschouwen. Ze komen reeds veelvuldig 
voor, vóór het Eem-interglaciaal  (128.000-116.000 

jaar oud). Hij eindigt met: ”The bottom layer of the 
löss present at this spot can, however, be dated 
with fair certainty to the Riss [Saale, 190.000-
128.000 jaar oud]. From the above evidence it may 

be concluded that a Riss-dating is justified for the 
Kerkrade handaxe also.” 
Deze opvallend grote, spitse, plano-convexe vuist-

bijlen zijn bekend van de Engelse vindplaats Wol-
vercote bij Oxford, die hier mogelijk een OIS 9 
ouderdom hebben.33 Ze komen ook voor in het Mi-

coquien, dat doorloopt tot in het Weichsel. 
 

De vuistbijl uit Maasbracht (afb. 6) 
In Centre Céramique te Maastricht bevindt zich de 

collectie van het Limburgs Geschied- en Oudheid-
kundig Genootschap (LGOG). Drie oude inventaris-
boeken uit de jaren dertig van de twintigste eeuw 

maken hier deel van uit. Deze werden door de toen-
malige conservator Edmond Nijst van het Provinci-
aal Oudheidkundig Museum in Maastricht 
bijgehouden. Op pag. 387 uit 1933, vermeldt hij: 

“Van de heer Frits Smeets, vroeger wonende te 
Echt, thans leeraar aan De Stedelijk Hogere Bur-
gerschool te Maastricht, kregen wij de toezegging, 

dat hij geleidelijk zijne collectie bewerkte steenen, 
allen te Echt en omgeving gevonden, aan het mu-

seum zou schenken.” De eerste ontvangen steen met 
inventarisnummer 1125-I, is: “Een steen gevonden 

in den grindgroeve te Echt. Naar alle waarschijn-
lijkheid is hij bewerkt en dateert uit het Paleoli-
thisch tijdperk”. Een boven- en zijaanzicht is 

geschetst. De bijgevoegde tekst luidt: “Bekapping 
min of meer verweerd door den stroom. Geel-
bruine kleur. Aan eene zijde lichter. Dikte (dikste 

punt) 2,5 cm. Onderkant: breedste kant 7 cm. 
Lengte 9 cm.”  
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Afb. 6. Boven- en onderaanzicht van de vuistbijl 
van Maasbracht (foto’s:  J.P. de Warrimont, 2020). 
 

De vindplaats die hier beschreven wordt als een 
grindgroeve te Echt, blijkt later de vindplaats Oud-
Klooster in de aangrenzende gemeente Maasbracht 

te zijn. 
In zijn artikel uit 1952 noemt Ad Wouters: “Een 
vuistbijl, gevonden in Echt, die zich thans bevindt in 

het provinciaal museum Bonnefanten te Maastricht, 
kan typologisch in het Laat-Acheuléen (Moustérien) 
geplaatst worden. Dit bruinig gepatineerde artefact 

vertoont m.i. echter vrij duidelijk sporen van 

transport door het water, zodat – ook al gezien de 
vondstomstandigheden – een adventieve herkomst 
niet denkbeeldig is.” Dit is alles wat Ad Wouters 

schrijft. A. Bohmers gaat hier in 1954 verder op in: 
“Länge 91,4; Breite 71,8; Dicke 19,8 … Das Gerät ist 
hergestellt aus einer braunen grobkörnigen Si-
lexart, die vom Windschliff, besonders an der Ober-

seite, sehr stark korrodiert ist. Es hat eine deutlich 
dreieckige Gestalt und einen symmetrischen lin-
senförmigen Querschnitt ... Geräte von diesem Typ 

werden meistens im Moustérien mit Faustkeilen, in 

dem sogenannten ‘Moustérien de tradition 
acheuléen’, aber auch in anderen Moustérien- oder 

manchmal auch Jung-Acheuléenphasen gefunden. 
Das Stück wurde von Herrn Fr. Smeets in der Nähe 
von Echt in einer Tiefe von etwa zwei Metern unter 
der Oberfläche gefunden und befindet sich im Pro-

vinzialmuseum zu Maastricht.” Een tekening met 
boven-, onderzijde en zijaanzicht is in zijn artikel 
opgenomen.  

Harry van Haaren die woonachtig was in Echt, vult 
deze gegevens verder aan. Hij was een student van 
prof. Modderman op het Instituut voor Prehistorie 
van de Universiteit Leiden (IPL). Duidelijk is dat hij 

in het verleden contact heeft gehad met Frits 

Smeets, de vinder van de vuistbijl. Hij komt met veel 
aanvullende gegevens: “’Oud-Klooster’; mun. 

Maasbracht: Cordate handaxe (Biface cordiforme 
vrai). Found with two other pieces of flint at the 
‘Oud-Klooster’ (map ref.60-B; coordin. 
190.930/347.880) during the digging of a pit, at a 

depth of at least 2.5 m below the surface. The two 
flints, possibly artifacts, were later lost. Height: 
ground level locally c. 27.5 m + NAP.” Hierna volgt 

een beschrijving van het profiel van de kuil waar de 
vuistbijl uitkomt. 
Hij noemt de vinder: wijlen P.G.H. Smeets, Alex. 

Battalaan 64, Maastricht (in de jaren dertig). Depot: 
Bonnefanten Museum, Maastricht. Lengte 91 mm, 

breedte 72,5 mm, dikte 25,0 mm. Dit laatste is aan-
zienlijk dikker dan Bohmers aangeeft. Gewicht: 

159,3 g. Dan volgt een uitgebreide beschrijving. Hij 
eindigt met: ”The frequent occurrence of this type 
of handaxe in the Moustérien de tradition 

acheuléenne makes a dating in this period the most 
probable.” Twee zwart-witfoto’s van deze vuistbijl 
zijn in het artikel opgenomen. 
In haar standaardwerk over het Midden-Paleolithi-

cum van de Maasvallei in België schrijft Marguerite 
Ulrix-Closset in 1975 over deze vuistbijl, dat deze 
vergelijkbaar is met vuistbijlen van vindplaatsen uit 

het Maasdal in België die toegewezen kunnen wor-
den tot het Jong-Acheuléen of tot het Moustérien 

ancien de tradition acheuléenne.34 
 

In de eerste Maasgouw van 2021 schrijft Leo Ver-
hart een artikel waarin deze vuistbijl wordt afge-
beeld.35 Tevens zijn kleurenfoto’s opgenomen. In de 

tekst staat dat de vuistbijl uit een zandgroeve te Ko-
ningsbosch komt. Dit is onjuist en berust op een 
misverstand. 
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De vuistbijl van Mesch-Steenberg 

Begin mei 1938 bericht de conservator Edmond 
Nijst van het Provinciaal Oudheidkundig Museum 

in Maastricht op pag. 975-978 van het inventaris-
boek, onder inventarisnummer 1334: “… dat hij van 
Pastoor Russel uit Mesch een telefonisch bericht 
kreeg, dat er scherven van praehistorisch vaatwerk 

was gevonden. … In gezelschap van den Pastoor … 
is hij naar de Steenenberg gegaan, op welk plateau 
de vondst was geschied … Van gemeentewege delft 

men kiezel in een kuil die van de kerk van Mesch als 
eigendom behoort.” Zij doen een onderzoek op de 
vindplaats van het aardewerk die met ‘Kiezelkuil 
Kerk’ wordt aangeduid (afb. 7). 

 

    
Afb. 7. De vindplaats van Mesch-Steenberg, ge-

schetst door Edmond Nijst, 1938. 
 
Net onder de top van Mesch-Steenberg ligt hier het 
toenmalige huis Wolfs. Op dit terrein waren in een 

grindgroeve (Kiezelkuil Wolfs) al eerder rijke Ro-
meinse graven opgegraven. De nieuwe grindgroeve 
met het ‘praehistorisch vaatwerk’ lag ca. 70 m ten 

oosten hiervan. Ten noorden van het terrein met de 
grindgroeves lagen op het plateau akkers waar na 
het onderzoek in de kiezelkuil nog naar artefacten 
werd gezocht: de plaatsen A en B op afbeelding 7. 

Men vond hier onder andere een vuistbijl die als 
vondstnummer IX beschreven is. Nijst maakt een 
schets van de vuistbijl op halve grootte, van het bo-

ven- en zijaanzicht. Hierbij noteert hij onder meer: 

“Doelbewust plat bewerkte steen. Aan bovenkant 
witgrijze kleur, resten van buitenkorst. Anderen 
kant grijs tot grijszwart. Aan dezen kant sterk bruin 

verweerd.”  
De plaats waar deze vuistbijl gevonden is (coördina-
ten: 180,010/308,780) ligt in de directe omgeving 

van de plaats waar door Eelco Rensink van het IPL 
in Leiden in 1986 de Magdalénien-vindplaats van 
Mesch-Steenberg (ca. 15.000 jaar oud) is opgegra-

ven. Op een oppervlakte van 152 m2 werden toen 

nog een dertigtal middenpaleolithische artefacten 

geborgen, terwijl de bouwvoor voordien reeds in-
tensief was afgezocht.36 Het is een indicatie van de 

relatieve rijkdom aan middenpaleolithische artefac-
ten op de plateaurand van Mesch-Steenberg.  
In het Huis Wolfs is momenteel het Landgoed De 
Waardhoff gevestigd. De plek waar de Magdalénien 

vindplaats ligt is met een zwarte driehoek in afb. 8 
aangegeven. Deze is uit een publicatie van Rensink 
overgenomen.37 

 

 
Afb. 8. Omgeving van Mesch-Steenberg (gemeente 

Eijsden-Margraten) met aangegeven de vind-
plaats bij de rode driehoek en Huis Wolfs (zwarte 

rechthoek), beiden gelegen op de Steenberg. Links-
onder de kerk van Mesch (naar een tekening van E. 

Rensink 1991). 
 
Dick Stapert van het BAI in Groningen besteedt in 

een lezing op het derde symposium over vuursteen 
op 27 mei 1979 te Maastricht, aandacht aan deze 
vuistbijl waarvan de tekst in 1981 wordt gepubli-
ceerd.38 Hij schrijft: “An older find is a hand-axe, 

found in 1936 in the ‘Kiezelkuil’ (literally ‘gravel-
pit’) near the church of Mesch by Russel and E. 
Nijst; it is now kept in the Bonnefanten Museum in 

Maastricht. This hand-axe, recently damaged so-
mewhat, fits well typologically into the MTA (sub-

cordiforme). The raw material is opaque flint, grey 
with small light-coloured patches (presumably 

‘Rijckholt type’). White patina and wind-gloss are 
present, both being more intensely developed on 
one of the two faces. An interesting feature is the 

presence of a smaller secondary frost-split face.”  
Wat het vondstjaar betreft, dat klopt niet. Ook de 
vindplaatsaanduiding is niet correct. De feitelijke 

vindplaats ligt op een hoogte van 120 m + NAP, dat 
is 50 meter boven het dal van de Voer waar de kerk 
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van Mesch ligt. De vindplaats ligt 825 m ten noord-

oosten van de kerk van Mesch (afb. 8). 
De afmetingen zijn gegeven bij een tekening van het 

artefact: Max. lengte 10,3 cm, max. breedte 8,3 cm, 
max. dikte 2,4 cm; gewicht 203,5 g. In afb. 9 is een 
tekening van het BAI van deze vuistbijl opgenomen. 

 
Afb. 9. De vuistbijl van Mesch-Steenberg uit 1938 
(tekening: H.R. Roelink, BAI, Groningen). 
 

De vuistbijl van het Grand Atelier te Rijck-
holt-Sint Geertruid 
Jean Rompelberg uit Rijckholt was vaak in het Sa-

velsbos aanwezig in de omgeving van de prehistori-
sche vuursteenmijnen van Rijckholt-Sint Geertruid 
waar hij bezig was met opgravingen in opdracht van 
professor Joseph Hamal-Nandrin uit Luik. Hamal-

Nandrin werkte hier elke donderdag van de week 
met twee assistenten: Alphonse Vandeweijer uit 

Luik en Jean Rompelberg uit Rijckholt, voorgravers 

die diepe kuilen groeven, waarvan de mooiste vond-
sten door Hamal-Nandrin meegenomen werden 
naar Luik. Wat over bleef werd door Rompelberg 
verkocht of werd in de kuilen teruggegooid. Tussen 

1904 en 1954 was Hamal-Nandrin hier actief, afge-
zien van de wintermaanden en de jaren rond de Eer-
ste en Tweede Wereldoorlog. Hij stopte hier na 50 

jaar met zijn activiteiten op het moment dat het bos-
gebied in 1955 door de Staat der Nederlanden werd 
gekocht van de Graaf van Eijsden, de toenmalige ei-
genaar van de grond, die de graafactiviteiten van 

Hamal-Nandrin en Rompelberg al die jaren had toe-
gestaan. Staatsbosbeheer werd de beheerder van 

het bos.39 

Van zijn 13de jaar af treedt Jean Rompelberg op als 
gids voor geologen en archeologen. Zijn vader die 
aanvankelijk veldwachter was en boswachter van de 

graaf De Geloes uit Eijsden, had dit werk ook ge-
daan. Zo langzamerhand was de zoon zelf een ‘ar-
cheoloog’ geworden. Hij was hier actief vanaf de 
twintiger tot de vijftiger jaren van de twintigste 

eeuw. In zijn woning aan de Rijksweg 23 te Rijckholt 
had hij een hele verzameling prehistorische werk-
tuigen, die aan belangstellenden te koop werden 

aangeboden. Vóór 1940 vond Jean Rompelberg 

twee vuistbijlen die hier beschreven worden: Een 
vuistbijl uit 1938 van het Grand Atelier te Rijckholt-

St. Geertruid en een vuistbijl uit 1930-31 van Sint 
Geertruid. In het begin van de veertiger jaren vond 
hij nog een fraaie vuistbijl (Biface amygdaloïde) op 
de Kaap (de Hej) in Sint Geertruid die hij aan Ad 

Wouters verkocht.40  
 
In de jaren dertig werd samengewerkt met Edmond 

Nijst, de conservator van het Museum uit Maas-
tricht, die met Jean Rompelberg opgravingen in 
Rijckholt-Sint Geertruid organiseerde en ook mate-
riaal voor het museum van hem kocht. Hierover 

doet Nijst verslag in de inventarisboeken uit de ja-

ren dertig van het Provinciaal Oudheidkundig Mu-
seum in Maastricht. Naast kuilen in het bos graaft 

Rompelberg in 1930 ook sleuven op een akker op 
het plateau. In mei 1938 werd onderzoek gedaan in 
Rijckholt-Sint Geertruid, waar 50 m zuidelijk van 
het Grand Atelier een vuistbijl door Jean Rompel-

berg bij het graven van een kuil gevonden werd.41 
De vuistbijl is op halve grootte getekend (boven- en 
zijaanzicht). Nijst schrijft: ”Paleolithisch model … 

Beide kanten doelbewust bekapt. Bovenkant grijs-
blauwachtig. Onderkant wit-grijs en platter als bo-
venkant. Eenige plekken met oorspronkelijke bui-

tenkant van steen.”  
In zijn artikel uit 1981 schrijft Dick Stapert over deze 

vuistbijl: “An older find from the same area (ca. 50 
m south of the Grand Atelier) is a hand-axe, found 

in 1930 by Rompelberg, now kept in the Bonnefan-
ten Museum. This is a finely made subtriangulaire, 
made out of a flake. White patina is present (more 

intensely developed on one of the two faces).” Hij 
verwijst naar een afbeelding die hier als afb. 10 is 
overgenomen. Het vondstjaar 1930 klopt niet. De 
afmetingen zijn gegeven bij een tekening van het ar-

tefact: Max. lengte 10,4 cm, max. breedte 8,9 cm, 
max. dikte 2,2 cm; gewicht 200,5 g. 

 
Afb. 10. De vuistbijl van het Grand Atelier te Rijck-
holt-Sint Geertruid uit 1938 (tekening: H.R. Roe-

link, BAI, Groningen). 
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De vuistbijl uit Sint Geertruid 

In zijn artikel uit 1980 neemt Wil Roebroeks een 
vuistbijl (biface cordiforme) op die door Jean Rom-

pelberg uit Rijckholt in de jaren dertig gevonden is 
in Sint Geertruid.42 Deze bevindt zich in het RMO te 
Leiden. In het artikel van Ad Wouters uit 1980 staat 
deze vuistbijl getekend en beschreven als een biface 

subcordiforme. De afmetingen zijn afgeleid uit deze 
tekening. Afbeelding 11 is een pagina uit het artikel 
van Roebroeks. De foto’s laten de typische patina’s 

zien die vaker voorkomen op artefacten van de Kaap 
in Sint Geertruid en op andere randen van lösspla-
teaus in de regio. Het is een aanname, afgeleid uit 
het registratienummer van het RMO, dat de 

vuistbijl in 1932 gevonden c.q. ingeschreven is. Ze-

kerheid hierover bestaat er niet. Dat jaartal kan een 
of twee jaar ouder zijn. Bekend is dat het RMO van 

Jean Rompelberg een verzameling archeologische 
vondsten kocht die hij op het veld in de omgeving 
van de Schone Grub in 1930 en 1931 verzameld had. 
Een deel hiervan werd door het museum in Maas-

tricht overgenomen, vandaar dat dit bericht door 
Edmond Nijst is vastgelegd.43 Uit de vindplaatsaan-
duiding door Edmond Nijst is af te leiden dat deze 

vuistbijl van de Kaap bij Sint Geertruid komt, uit de 
omgeving van de Schone Grub. Dit is dezelfde om-
geving waar ook de vuistbijl van Maréchal & Thisse 
uit 1939 vandaan komt. 

 

 
Afb. 11. De vuistbijl van Sint 

Geertruid, omgeving 
Schone Grub. Naar een pa-
gina uit het artikel van Roe-
broeks uit 1980 over de 

Kaap/de Hej, de middenpa-
leolithische vindplaats Sint 
Geertruid. 
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Tabel 1: Kenmerken van de acht vuistbijlen uit Ne-
derland gevonden vóór 1940. 

 

 
Tabel 1: vervolg. 

 
  

Tabel 1: Kenmerken van de acht vuistbijlen uit Nederland gevonden vóór 1940. 
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De ouderdom van de vuistbijlen 

Opvallend is dat de acht vuistbijlen wat bovenaan-
zicht betreft symmetrisch van vorm zijn. Hartvor-

mige (cordiforme) en driehoekige (triangulaire) 
vuistbijlen zijn kenmerkend voor het Moustérien de 
tradition acheuléen (MTA). Het zijn Weichselvond-
sten die aan de boven- en onderzijde van het artefact 

bewerkt zijn. De Fransen spreken niet van vuistbij-
len maar van bifaces (tweezijdig bewerkt) wat een 
minder suggestieve naam is. Vuistbijlen zijn nauwe-

lijks gebruikt om te kappen, veel meer zijn het 
slachtwerktuigen om te snijden en te schrapen. Ze 
werden ook gebruikt om plantaardig materiaal 
waaronder hout te bewerken, dus voor een multi-

functioneel gebruik. Ze hangen samen met de aan-

wezigheid in deze streken van Neanderthalers uit 
het Weichsel, tijdens het Vroeg Weichsel OIS 5a–5d 

en het Midden Weichsel OIS 3 (afb. 12).44 Niet uit-
gesloten kan worden dat tussen de acht vuistbijlen 
die hier beschreven zijn oudere exemplaren voorko-
men zoals voor de vuistbijl van Wijnjeterp, Sint 

Geertruid De Kaap en Kerkrade is gesuggereerd. 
Het MTA komt ook voor in Zuidwest-Frankrijk, 
Midden-Frankrijk, Zuid-Engeland, Noord-Frank-

rijk, België en Nederland. Het kent regionale ver-
schillen wat ouderdom en vormgeving betreft.  
Deze Moustérien cultuur is in de negentiende eeuw 

voor het eerst in Zuidwest-Frankrijk onderzocht. 
 

 
Afb. 12. Een klimaatcurve van de laatste vier ijstijd-

cycli met de Oxygen Isotope Stages: OIS 1 t/m 11 
(naar: Loulergue et al. 200845). 

In het Sommedal in Noordwest-Frankrijk zijn veel 

vuistbijlen gevonden die uit veel oudere afzettingen 
komen, veelal uit bewoningsfasen uit de periode 

OIS 13 – OIS 9, tussen 500.000 – 300.000 jaar ge-
leden. Dit wordt het Acheuléen genoemd. Bijvoor-
beeld langs de Somme in Noordwest-Frankrijk en in 
Zuid-Engeland komen plaatselijk grote aantallen 

ovale en langwerpige vuistbijlen voor. De rijkste 
vindplaats is Swanscombe in het dal van de Theems 
ten zuidoosten van Londen. In deze omgeving zijn 

gedurende een periode van 150 jaar meer dan 
100.000 vuistbijlen verzameld.46 De jongere vuist-
bijlvondsten uit OIS 8 – OIS 6 (300.000 – 128.000 
jaar oud) zijn weinig talrijk en worden als Jong 

(Laat of Eind) Acheuléen beschreven. Het is de tijd 

ook dat de Levallois-techniek zijn intrede doet. 
Naast de symmetrische vuistbijlen kennen we ook 

asymmetrische vormen die vooral voorkomen ten 
oosten van de Rijn in Duitsland en in Midden- en 
Oost-Europa. Ze worden hier ondergebracht in het 
Micoquien. Dit Micoquien komt ook voor in Zuid-

west-Frankrijk. Het is daar genoemd naar de vind-
plaats La Micoque, maar de vindplaatsen in deze 
omgeving zijn ouder. Daarom wordt tegenwoordig 

liever een Duitse benaming gebruikt, de Keilmes-
ser-Gruppen (KMG). De typenartefacten die hier-
onder vallen, zijn vaak asymmetrisch van vorm. 

Echter hier komen ook symmetrische vuistbijlen 
voor en dunne symmetrische Blattspitzen, een ken-

merkend artefact voor deze oostelijke KMG cultuur. 
Naast MTA komen KMG artefacten ook voor ten 

westen van de Rijn: in Nederland, België en Noord-
Frankrijk. Hier worden ze geïnterpreteerd als 
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invloeden uit het oosten, terwijl het MTA vanuit het 

zuidwesten hier verscheen. We vinden ze bijvoor-
beeld op de Kaap in Sint Geertruid, waaronder en-

kele Keilmesser van het type Bockstein en het type 
Klausennische.47 De meeste vuistbijlen die hier 
voorkomen zijn echter symmetrisch van vorm. Ze 
worden deels tot het MTA gerekend, zoals dat ook 

geldt voor vijf van de acht vuistbijlen die in dit arti-
kel beschreven zijn. 
 

Dateerbare sporen van vuistbijlen uit Lim-
burg en omgeving 
In België kennen we, in vergelijking met Nederland, 
veel vindplaatsen met vuistbijlen uit openlucht 

vindplaatsen en uit grotten waar opgravingen heb-

ben plaatsgevonden.  
 

 
Afb. 13. De bifaciaal bewerkte werktuigen uit site 
VBLB van de Veldwezelt-Hezerwatergroeve. 
1: Bifaciale spits (lengte 6,1 cm); 2: Kostienki mes; 

3: Bifaciaal geretoucheerde schaaf; 4: Top van een 
vuistbijl (tekeningen 1 en 2: M. Van Meenen; teke-
ningen 3 en 4: Patrick Bringmans). 

Hieruit kunnen we afleiden dat vuistbijlen zowel in 

het Vroeg- en Midden-Weichsel door Neandertha-
lers zijn gemaakt. Tussen 1980 en 2008 zijn door de 

universiteiten van Leiden en Leuven veel vindplaat-
sen opgegraven in de directe omgeving van Maas-
tricht die met bewoning van Neanderthalers 
samenhangen. Tijdens die onderzoeken werd vast-

gesteld dat daar op tien verschillende tijdstippen 
tussen 280.000 en 50.000 jaar geleden Neander-
thalers aanwezig waren.48 Bifaciaal bewerkte werk-

tuigen kwamen er niet veel voor. Slechts één 
vindplaats werd opgegraven met bifaciaal bewerkte 
werktuigen in een primaire archeologische context, 
met artefacten die deels nog op de plaats lagen waar 

deze door Neanderthalers uit de laatste ijstijd wer-

den achtergelaten. Het betreft de site VBLB uit het 
Vroeg-Weichel in de Veldwezelt-Hezerwatergroeve 

die geplaatst kan worden in OIS 5a, ongeveer 
85.000 jaar oud (afb. 13).49 Deze groeve ligt in Veld-
wezelt (B) langs de westgrens van Maastricht. De 
vindplaats die in 1998 werd opgegraven was te ver-

delen in vier zones. Een ongestoorde zuidelijke zone 
met veel afslagen die vrijkomen bij het bewerken 
van vuursteen. Een middenzone die door smeltwa-

tererosie was verstoord. De artefacten uit deze zone 
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werden gemiddeld 5 meter naar het oosten en en-

kele meters dieper, aan de basis van de erosiegeul 
teruggevonden. 

Hieraan grensde een noordelijke zone die deels on-
gestoord was en waar onder andere een aantal werk-
tuigen, waaronder twee bifaciaal bewerkte stukken, 
aanwezig waren: een bifaciale bladspits en een zo-

genaamd Kostienki mes, de artefacten 1 en 2 in afb. 
13. Dit zijn artefacttypen die we kennen van meer 
oostelijke gebieden in Europa. Ten noorden van 

deze zone was de vindplaats verstoord door wind-
erosie, die het fijne sediment uit de vondstlaag had 
weggeblazen, waardoor er enkel nog een gruislaag 
aanwezig was met grover sediment, waaronder twee 

bifaciaal bewerkte werktuigen: een bifaciaal be-

werkte schaaf en de top van een vuistbijl, de artefac-
ten 3 en 4 in afb. 13. De gruislaag is een winderosie 

(deflatie) horizont die samenhangt met de koudste 
fase van de Weichsel-ijstijd rond 20.000 jaar gele-
den die hier Patina Layer (PL) wordt genoemd, waar 
sterk verweerde artefacten in voorkomen met kleur- 

en glanspatina’s. Deze vondsten ondersteunen de 
waarnemingen uit grotten in de Belgische Ardennen 
waar bifaciale artefacten uit het Vroeg-Weichsel op-

gegraven zijn. 
 
Op de Caberg, ten noorden van Maastricht, ligt de 

groeve Maastricht-Belvédère. Hier werd in 1982 tij-
dens een noodopgraving van het IPL de archeolo-

gische vindplaats site E onderzocht.50 Het betrof een 
door smeltwatererosie verstoorde Weichsel-vind-

plaats uit OIS 3 (tussen 60.000-40.000 jaar oud). 
Hier werden aan de basis van een smeltwatergeul 
artefacten opgegraven en veel faunaresten. Het wa-

ren door smeltwater verplaatste artefacten en been-
deren die uit de directe omgeving, van een 
verstoorde archeologische vindplaats, zijn aange-
voerd. Bij de artefacten was de top van een vuistbijl 

aanwezig naast enkele andere vuurstenen werktui-
gen. De top van de vuistbijl is in afbeelding 14 rechts 
boven afgebeeld naast een complete Micoque-vuist-

bijl die uit deze groeve komt (afb. 14). Het is een 
losse vondst waarvan de oorspronkelijke vondstlaag 

niet bekend is.51 De spitse vorm van deze vuistbijl en 
de spitse top van de vuistbijl uit site E doen vermoe-

den dat deze ook met bewoning in OIS 3 samen-
hangt. Zo’n late vondst van een dergelijke 
Micoquevuistbijl is typologisch gezien vreemd. In 

Frankrijk en Engeland zijn ze (nog) niet bekend uit 
het midden-Weichsel, wel uit het vroeg-Weichsel, 
tot in OIS 11 aan toe.52 Niet uit te sluiten is dat de 

spitse top niet van een Micoquevuistbijl komt of dat 
deze uit een oudere vondstlaag is aangevoerd. Been-
deren van mammoet, paard, wolharige neushoorn, 

edelhert, rund (Bos/bizon) en rendier waren tevens 

aanwezig. Het betreft een interstadiale fauna uit de 
mammoetsteppe die uit kalkhoudende lössafzettin-

gen uit OIS 3 afkomstig moeten zijn. Tussen 1983 en 
1985 werden in kalkhoudende Weichsellöss in deze 
groeve meerdere vuursteenartefacten aangetroffen 
die een indicatie zijn voor de aanwezigheid hier van 

Neanderthalers in OIS 3. Tevens werd hierin in 1985 
ook bot gevonden. Het vondstniveau waarin de ar-
tefacten en het bot aanwezig waren is vanwege an-

dere prioriteiten toen niet opgegraven. Dit zou later 
meer aandacht krijgen in de eerder genoemde Veld-
wezelt-Hezerwatergroeve waar twee archeologische 
vondstniveaus – zonder bifaces, maar met drie op-

vallende Quinaschaven – zijn onderzocht in kalk-

rijke löss met een rijke fauna uit OIS 3, de sites TL 
en WFL.53 

 

 
Afb. 14. De losse Micoquevuistbijl (lengte ca. 18,2 
cm) en de top van de vuistbijl (lengte ca. 4,8 cm) uit 
site E van de Maastricht-Belvédèregroeve (Roe-

broeks, 1988) (tekening vuistbijl: L.B.M. Verhart; 
tekening top vuistbijl: IPL-Leiden). 
 

Tijdens de opgravingen in de Maastricht-Belvédère-
groeve werd niet ver van Maastricht, langs het talud 
van het Albertkanaal bij Kesselt (België), dat in de 
tachtiger jaren van de twintigste eeuw verbreed 

werd, door het team uit Maastricht een vindplaats 
ontdekt die veel leek op site E. Hier werd in een on-
diep dal dat was uitgeslepen door winderosie en was 

opgevuld met een vergelijkbaar sediment als in site 
E, een verspoelde vindplaats ontdekt met fauna en 
vuursteen artefacten. De vindplaats werd in 1983 
door de KU-Leuven opgegraven.54 Ook hier werden 

bifaciaal bewerkte werktuigen opgegraven waaron-
der een biface subtriangulaire, een biface lancéolé, 
een biface partiel cordiforme, een tranchet mousté-

rien en een pièce foliacée biface, ook wel biface 
cordiforme genoemd.55 Ze passen in een vergelijk-
bare tijdsfase als de artefacten uit Maastricht-Bel-
védère site E. Ook hier weer een fauna uit de 
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mammoetsteppe met mammoet, wolharige neus-

hoorn, paard, rendier en mogelijk Bison priscus. 
Voor het plaatsen van beide vindplaatsen in OIS 3 is 

van belang dat in OIS 5 geen kalkhoudende löss 
werd afgezet en dat het glaciaal OIS 4 niet bewoond 
is geweest zo noordelijk in Noordwest-Europa.56 
 

Ook details doen er toe. Een terugblik.  
Het aantal fouten bij de vondstmeldingen van de 
vroege Nederlandse vuistbijlen is opvallend groot. 

De werkwijze van teveel archeologen die hier de re-
vue passeerden, wijst op een mentaliteit waarbij 
met details gerommeld werd, die blijkbaar niet be-
langrijk worden geacht. De vondstgeschiedenis van 

deze acht vuistbijlen laat zien hoe zich de studie van 

het Midden-Paleolithicum als wetenschap in de 
twintigste eeuw in Nederland ontwikkeld heeft.  

De vuistbijl blijft archeologen en het grote publiek 
fascineren. Het is een iconisch artefact dat symbool 
staat voor het vernuft van de Neanderthaler en zijn 
voorgangers en van de onpeilbare tijdsdiepte van de 

menselijke geschiedenis. Sinds 1940 is het aantal 
vondsten van vuistbijlen en andere middenpaleoli-
thische artefacten sterk toegenomen. Een catalogus 

van ‘Expeditie Vuistbijl’, een project uit 2020 van de 
Provincie Limburg, RAAP Zuid-Nederland en De 
Vondst in Heerlen, en met betrokkenheid van be-

roeps- en amateurarcheologen, geeft een overzicht 
van de huidige kennis over ‘Het Limburg van Nean-

derthalers’. In een figuur uit de catalogus is een ac-
tueel overzicht gegeven van de midden-

paleolithische vondstmeldingen in Limburg (afb. 
15).57 Het laat zien dat de ontwikkelingen sinds 1980 
niet hebben stilgestaan.  

De nieuwste ontwikkelingen elders in Nederland 
met enkele vindplaatsen met veel vuistbijlen in Es-
beek in Noord-Brabant en in Peest in Drenthe krij-
gen aandacht in de publicatie van Niekus en van 

Ginkel die in 2019 verscheen.58 
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