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LITHISCHE ARTEFACTEN AANGETROFFEN IN DE 

REGIO MANDEL 
 

Jozef Goderis 
___________________________________________________________________ 

 
Tussen 1978 en 2011 werden door leden van V.O.B.o.W. en WAR (Werkgroep Archeologie 

Roeselare) bij veldprospecties en opgravingen een aanzienlijk aantal werktuigen ingezameld 

uit silex of vuursteen. Lithisch verwijst naar het Griekse woord lithos wat steen betekent en is 

te herkennen in de namen van prehistorische perioden van Paleolithicum (Vroege steentijd 

±300.000/250.000 v. Chr. tot ±9000 v. Chr., Mesolithicum (Midden-Steentijd ±9000 v. Chr tot 

±5500/4300 v.Chr. en Neolithicum (Nieuwe steentijd ±5500/4300-±2200 v. Chr.). De silex-

artefacten besproken in dit artikel werden gedetermineerd en gedateerd door Robert  

Putman(†), Marc Soenen (Heule-Bissegem), prof. em. Piet Vermeersch (KU Leuven) en prof. 

Philippe Crombé (UGent). In het voorbije decennium werden aan mij door Willem Hantson, 

erfgoedconsulent IOED RADAR in de regio Mandelvallei, bij mijn weten, geen silex-vondsten 

meer bekend gemaakt. 

 

 

Fig. 1 – klingen (1-6-12-13), bec (2), Mesolithische kernen, gericht op productie van microklingen (3-4); 
microlieten, Neolithisch: boven driehoekige spits, onder pijlsnede of dwarspijl (9), Neolithische pijlpunten (10), 

steker (11), boren (14), schrabbers (15-17). 
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1. Inleiding 
 
Selectie prehistorische artefacten tentoon-
gesteld in 2016 in de Galerie Alfons Blomme 
Roeselare, in de expo: Harken in Roese-
laarse bodem. Paleolithische, Mesolithische 
en Neolithische vondsten worden in deze 
bijdrage afzonderlijk behandeld. 
 
Na de laatste IJstijd trokken de rivieren in 
Vlaanderen zich terug in een alluviale vlakte. 
De rivieren: de Schelde en de bijrivieren: Leie 
en Mandel lieten zandruggen achter: geschik-
te verblijfplaatsen voor jagers-verzamelaars 

uit de Midden-Steentijd of Mesolithicum. Ze 
vonden er ideale terreinen om jachtkampen 
op te zetten en te vissen; jagers en vissers 
waren zwervers. 
 
De introductie van landbouw en veeteelt 
betekende een ommekeer in de voedsel-
voorziening en was daarbij oorzaak van ver-
anderingen in de leefwereld van onze be-
woners. Zo ontstonden nederzettingen 
(sedentair). Vondsten bevestigen dat het 
grootste deel van Vlaanderen de landbouw 
leerde kennen vanaf het midden van het 
Neolithicum (ongeveer 6000 jaar geleden). 

 
 
 

 type artefact vondstdatum vindplaats 

1 kling 1987 R/H6 

2 bec 13.07.1986 R/GRA 

3 Meso-kern (monopolair) 27.07.1986 R/KO1 

4 Meso-kern (monopolair) 13.04.1986 R/KO1 

5 microkling  (proximaal deel) 1978 R/M1 

6 kling (gelijmd) 1978 R/M1 

7 microlieten 13.04.1986 Roeselare Haven 

8 gepolijste bijl (zie foto Neo 
artefacten) 

17.08.1991 RH91/8 

9 boven: driehoekige spits 11.02.1984 Roeselare Haven 

 onder: pijlsnede of dwarspijl 11.02.1984 Roeselare Haven 

10 boven: gesteelde pijlpunt 13.04.1986 Roeselare Haven 

 onder: ongevleugelde 
pijlpunt 

13.04.1986 R/KO1 

11 steker 06.04.1986 Roeselare Haven 

12 kling 03.07.1983 A17  1983 

13 kling  (gebruiksretouche) 1997 R/M6 1979 

14 boven: boor aug 1981 A17 1981-82 

 onder: gebroken boor 1982 R/GRA 

15 schrabber semi circulair 1982 R/KO1 Roeselare 
Haven 

16 schrabber 1982 Roeselare Haven 

17 verkorte eindschrabber 12.02.1984 Roeselare Haven 

Tabel 1 – 1-17 zijn vondsten van Roeselare Haven; 1-7 zijn Mesolithische artefacten; 8-10 zijn Neolithische 
artefacten (Nieuwe of Late Steentijd); 11 steker Roeselare Haven; 15-17 zijn schrabbers en kunnen in 

verschillende perioden gedateerd worden. 
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1. KLING 

 
2.BEC 

 
3-4. MESOKERN 

 
5. MICRO-KLING 

 
6. GEBROKEN KLING 

                           
7. MICROLIETEN 

 

 

  
9. DRIEHOEKIGE SPITS 10. ONGEVLEUGELDE PIJLPUNT 
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11. STEKER 

 
12. KLING 

 
13. KLING 

 
14. BOOR 

 
15. HALF-CIRKELVORMIGE 

SCHRABBER 

 
17. VERKORTE 

EINDSCHRABBER 

Fig. 2 – Tekeningen aangemaakt o.l.v. Robert Putman en Marc Soenen in het voormalige V.O.B.o.W. lokaal in 
Kortrijk. 

 
 
 
 

 

 
Fig. 3 – Tijdsband Steentijden. 
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Fig. 4 – Prospectiekaart prehistorische vondsten te Roeselare en Ommeland door Jozef Goderis, situatie 1987. 
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2. Steentijd 
 
Periode 
 
De Steentijd overkoepelt, met aanvang meer dan 2 miljoen jaar geleden, de langste periode 
uit de geschiedenis van de mensheid. In onze streken loopt zij ten einde omstreeks 2200 vóór 
het begin van onze tijdrekening met de intrede van de metaaltijden. Stenen werktuigen blijven 
nog in gebruik in de Bronstijd en IJzertijd. 
 
Grondstoffen 
 
Slechts uitzonderlijk bleven de uit organisch materiaal (hout, been, plantaardige grondstoffen, 
…) vervaardigde werktuigen en gebruiksvoorwerpen bewaard. Bodemsporen van 
kampementen en nederzettingen zijn zeldzaam. Aldus zijn de stenen werktuigen, die 
overwegend uit silex (vuursteen) zijn vervaardigd, samen met het vaatwerk (enkel vanaf de 
Late Steentijd) de belangrijkste overblijfselen die een, weliswaar fragmentair, beeld geven over 
deze periode. 
 
Inleiding 
 

VROEGE STEENTIJD 

(PALEOLITHICUM) 

MIDDEN STEENTIJD 

(MESOLITHICUM) 

LATE STEENTIJD 

(NEOLITHICUM) 

in Afrika vanaf ±2.500.000 vanaf ±9000 v. Chr. 
vanaf ±5500/4300 v. Chr  

tot ±2200 v. Chr. 

Pleistoceen (IJstijden) + 
Laatglaciaal 

H o l o c e e n  

jacht, visvangst, inzamelen voedsel ↔ 
landbouw & veeteelt, jacht als 

aanvulling 

kleine tijdelijke kampementen ↔ 
grotere (half-)permanente 

nederzettingen 

 

 

 

Fig. 5 – Vier Paleolithische lithische artefacten  
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3. Vroege Steentijd (Paleolithicum) 
 
Periode: ±2.500.000 jaar geleden tot ±9.000 v. Chr. 
(tot hiertoe komen de oudst aangetroffen stenen werktuigen uit Afrika) 
 
Milieu en Levenswijze 
 
In de wisselende klimaatomstandigheden van het Pleistoceen (vanaf meer dan 2.000.000 jaar 
geleden tot 9.000 v. Chr.) is er een repeterende opeenvolging van minstens vier zeer koude 
ijstijden, waar ons land met een toendra (arctische steppe) bedekt is, en evenveel warme 
tussentijden met bebossing. In dit milieu bewegen zich, in kleine groepjes, mensen. Hun oudst 
aangetroffen stenen werktuigen in ons land dateren van circa 500.000 jaar geleden, omgeving 
van Luik. Hun activiteiten hebben geen weerslag op het uitzicht van het  nagenoeg 
mensenleeg landschap. Het zijn rondtrekkende jagers, vissers en voedselverzamelaars 
(nomaden). Ze verblijven in kleine tijdelijke tentenkampementen die hooguit seizoengebonden 
zijn. In het zuiden van ons land worden grotten bewoond. Bij het grotere toendrawild, dat veelal 
in kudden voorkomt, wordt jacht gemaakt op onder meer rendier en mammoet die in het Vroeg-
Paleolithicum, naast andere dieren, door grotschilderingen wordt uitgebeeld. Bij het 
beëindigen van de laatste ijstijd (in het Laatglaciaal) wijkt geleidelijk de ijskap terug poolwaarts 
en evolueert de toendra naar een “parktoendra” met berken en dennen. 
 
Indeling 
 

VROEG-PALEOLITHICUM MIDDEN-PALEOLITHICUM 
LATERE 

FINAALPALEOLITHICUM 

voor België vanaf  
±500.000 jaar geleden 

(geen vondsten tot hiertoe                                                                                                                            
in Vlaanderen) 

vanaf ±300.000 jaar geleden 
vanaf ±40.000/35.000 tot  

±9000 v.Chr. 

 vuistbijlen 
boordschrabbers 

en spitsen 
schrabbers, stekers, klingen 

met afgestompte boord 

                                                         
                                                                                   
De Paleolithische artefacten 
 

1. enkelvoudig convexe boordschrabber, gewolkte patina, vondst op 25.05.1985 Ardooie, 
(Ar. -J4) hoogstwaarschijnlijk van de Neanderthaler (determinatie prof. em.  P. 
Vermeerch, KU Leuven). Zeer goed bewaard werktuig Midden-Paleolithicum. 

2. fragment van Midden-Paleolithische boordschrabber (racloir) datering ca 35.000 vóór 
Chr. Bergstraat Bergmolens vondst op 20.11.1988. 

3. zwaar beschadigd stuk gevonden bij de eerste baggerwerken in de vijver van het 
Sterrebos in 1992. Midden-Paleolithicum (determinatie prof. em. P. Vermeersch,  KU 
Leuven. 

4. enkelvoudige convexe boordschrabber vondst op 14.11.1997 Roeselare Mandelstraat 
R/MAN vl.c/6 
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Fig. 6 – Voorstelling van een Neanderthaler. 

   
4. Midden Steentijd (Mesolithicum) 
 
Periode: ±9.000 v.Chr. tot ±5.500/4300 v. Chr. 
 

Milieu en Levenswijze 
 
De parktoendra van het Laatglaciaal evolueert gelijdelijk, bij steeds gunstigere klimaat-
omstandigheden na de ijstijden, tot een boslandschap met loofbos. De arctische dierenwereld 
wordt door een andere fauna, die met de huidige te vergelijken is, opgevolgd. De traditionele 
nomadische levenswijze blijft fundamenteel onveranderd. Wel gaat de Mesolithische bevolking 
op het gewijzigde biotoop inspelen door een meer aangepaste jachtwapenuitrusting te 
ontwikkelen. Men fabriceert en gebruikt microlieten (letterlijk: ‘kleine stenen’) als bewapening 
van harpoenen en pijlen (de boog wordt aangewend). Een specifieke techniek van 
silexbewerking, gericht op de productie en verdere bewerking van microlieten, gaat hiermee 
gepaard. Bij voorkeur vestigen deze kleine rondtrekkende groepjes zich op droge zandige 
verhevenheden in het terrein. 
 
Indeling 
 

VROEG-MESOLITHICUM MIDDEN-MESOLITHICUM LAAT-MESOLITHICUM 

vanaf ±9.000 v. Chr. vanaf ±6.500 v. Chr. 

vanaf ±5800  
tot ±5500 v. Chr. 

(Leemstreek) 
tot 4300 v. Chr.  

(vooral in Zandstreek) 

bewerking van microlieten microlieten 

geometrische microlieten 
(driehoeken, trapezia, 

segmenten) 

niet-geometrische microlieten 
(o.a. met afgestompte boord) 

 
enkelvoudig of meervoudig 

allen voor 
bewapening pijlen, 

speerspitsen & harpoenen  

 
 
De Mesolithische artefacten (9.000-4300 vóór Chr.) 
 

3-4: zijn Meso-kernen of nuclei. Het zijn geen werktuigen, wel restanten van silex-
bewerking, maar zo sterke getuigen uit de Midden-Steentijd. Beide hier afgebeelde 
kernen zijn monopolair: De microklingen zijn in één richting afgehaakt. 
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5-6: zijn microklingen afgesplitst van Mesolithische kernen. Ze zijn aangetroffen aan 

Roeselare Haven in 1978. 
 
7: zijn microlieten, gevonden aan Roeselare Haven in 1986. Het zijn kleine silex-werktuigen, 

spitsen aangepunt op klingetjes 
 

 
Fig. 7 – Zes Mesolithische lithische artefacten 

 

 
Fig. 8 – Tijdsband Mesolithicum en Neolithicum 

 
5. Vroeg-Neolithicum tot Laat- Neolithicum 
 
Periode: vanaf ± 5.500 v. Chr. tot ± 2.200 v. Chr. 
 
Milieu en Levenswijze 
 
Rond omstreeks 5.300 v. Chr. dringen de eerste boerengemeenschappen van uit het oosten 
tot in ons land door (Vroeg-Neolithicum). Deze inwijkelingen vestigen zich te midden van de 
inheemse Mesolithische jagers-voedselverzamelaars op de vruchtbare leemgronden in de 
regio van Haspengouw. Van daaruit verspreiden ze zich naderhand westwaarts. Ze rooien 
plaatselijk bos om akkers aan te leggen, kweken vee, beschikken over grote gebouwen en een 
uitgebreid werktuigengamma, waaronder gepolijst materiaal en vervaardigen vaatwerk uit klei. 
Ze zijn dragers van een reeds sterk ontwikkelde landbouwcultuur met (half-)sedentair karakter, 
waarin de jacht ondergeschikt is geworden. Geleidelijk zullen ook de autochtonen op deze 
nieuwe economie overstappen.  
In het Middel-Neolithicum is de levenswijze op basis van landbouw en veeteelt vrij algemeen 
verspreid in onze gebieden. Grote landbouwnederzettingen krijgen zelfs soms een defensief 
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karakter door een weloverwogen inplanting op hooggelegen terreinzones. Silex-mijnbouw en 
silex-handel over grote afstanden kennen een aanzienlijke expansie. In de laatste fase komen 
collectieve begraafplaatsen in gebruik en worden megalieten (letterlijk: ‘grote stenen’) 
opgericht.  
 
Over het Jong-Neolithicum (Laat- en Finaal-Neolithicum) is in Vlaanderen tot op heden minder 
bekend, dit betreft onder meer de bekerculturen.  
Zo is vanaf de Jonge-Steentijd een nieuwe revolutionaire levenswijze, die op voedselproductie 
in gericht, namelijk de sedentaire landbouw met veeteelt een zo goed als volkomen feit. De 
minder grote afhankelijkheid van de natuur als bron voor voedsel resulteert in een vluggere 
bevolkingsgroei en in een traag opstarten van de ontbossing van onze streken.  
 
Indeling 
 

VROEG-NEOLITHICUM MIDDEN-NEOLITHICUM 
LAAT- & FINAAL-

NEOLITHICUM 

vanaf ±5.500 v. Chr. vanaf ±4.800 v. Chr.  
vanaf ±3.500 v. Chr.  

tot ±2.200 v. Chr. 

lithisch: gepolijst materiaal (o.a. bijlen), slagbijltjes, pijlpunten, pijlsneden, maal- en polijststenen, … 

aardewerk: hoofdzakelijk 
onversierd, gemagerd met 
chamotte, plantaardig en 

gemalen bot materiaal (indien 
versierd o.a. Bandkeramiek) 

aardewerk: hoofdzakelijk 
onversierd, gemagerd met 

combinatie grit en plantaardig 
materiaal, steenmagering 
vuursteen & kwarts (o.a. 
Michelsbergcultuur en 

‘Spieregroep’) 

aardewerk: weinig versierd, 
gemagerd met voornamelijk 

chamotte en kwarts, ook 
weefgewichten en spinklosjes 

(o.a. Klokbekercultuur) 

 
 

 
Fig. 9 – Zes Neolithische lithische artefacten 

 
De Neolithische artefacten (5500-2600 vóór Chr.) 
 

links: gepolijste bijl gevonden op 27.10.1986 in de Zuidstraat te Roeselare als curiosum in 
post-middeleeuwse context (zie WAK nr.103, p.116).  

9-boven: pijlpunt, driehoekige spits, onder: pijlsnede of dwarspijl: trapezium-vormig 
silexsteentje als bewapening. 
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9-10 vondsten aan Roeselare Haven, 10-boven: gesteelde pijlpunt, 10-onder: ongevleugeld 
pijlpunt. 

rechts: gepolijste bijl gevonden op 17.08.1991 door Christian Thierry aan Roeselare Haven. 
Drie facetten op de zijkanten, ontstaan door wrijving in een geul van de polijststeen 
(polissoir). 

 
Klingen 
 

 

Fig. 10 – Vier lithische klingen 
 

1. kling, gevonden in 1987 aan Roeselare Haven. 
2. bec: getand werktuig vervaardigd op een kling gevonden in 1986 aan Roeselare Haven.  
12. kling gevonden in 1983 aan de A17. 
13. kling met gebruiksretouche gevonden in 1997. 

 
Schrabbers 
 
Alle drie de afgebeelde schrabbers zijn aangetroffen op Roeselare Haven. 15 en 16 zijn 
gevonden in 1982,  nr 17 op 12.02.1984. Nr 15 is een semi-circulaire schrabber en nr 17 is 
een verkorte eindschrabber. Schrabbers kunnen in verschillende prehistorische perioden 
voorkomen. 
 
 
 
 

Gelijkaardige artikels met prehistorische gegevens als dit, kunnen wellicht nog later aan de 
orde komen: prehistorische vondsten op de Zilverberg, Bergstraat, Bergmolens en een selectie 
gevonden in de Mandelstraat. 
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Fig. 11 – De complexe ‘Chronologie van het Neolithicum in Vlaanderen’ zoals gepubliceerd op 
https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie/neolithicum/inleiding 

 

 

Fig. 12 – Drie lithische schrabbers 

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie/neolithicum/inleiding
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Conclusies en bedenkingen 
 
Aan de hand van de hier gevonden 
werktuigen is het wellicht mogelijk een zekere 
continuering van vroege menselijke aan-
wezigheid te kunnen vaststellen in de 
Mandelvallei. Vertrekkend van de Neander-
thalers, over het nomadisch leven van jagers 
en vissers in het Paleolithicum en Meso-
lithicum naar een sedentair bestaan in het 
Neolithicum met de introductie van landbouw 
en veeteelt. 
 
Jammer dat we door de verbouwingswerken 
in het stadhuis en het verlies van het museum 
Roesarcheo deze continuering nu niet aan-

schouwelijk kunnen maken. Een continuering 
die verder doorloopt naar de Midden-
Bronstijd (vondsten in de Mandelstraat van 
aardewerk van 2000 tot 1500 vóór Chr.) met 
daarop een hiaat in de IJzertijd (Hallstatt en 
La Tène-periode) tot aan de Gallo-Romeinse 
tijd met goed dateerbare Terra Sigillata  (eind 
eerste tot begin derde eeuw n. Chr.). Zo 
komen we stilaan tot de eerste geschreven 
bronnen over het ontstaan van de stad 
Roeselare (Roslar), waarvoor blijkbaar 
minder naar het bodemarchief gekeken wordt 
en meer naar de vroege geschreven bronnen 
in het stadsarchief. Zien deze archeologica 
alweer niet het daglicht? “Archeologie op 
zolder”? 

 

GLOSSARIUM 
 
bec: een artefact met stomp bekvormig uiteinde om openingen te boren van een kleine 
diameter of om groefjes of gleufjes uit te diepen.  

boor: (F=perçoir) is een werktuig van silex, vervaardigd op een kling of afslag. De boor wordt 
bekomen door twee concave kerven die elkaar raken, aan te brengen, zodat een boorpunt(je) 
gevormd wordt. 

boordschrabber: Paleolithisch werktuig voor huidbewerking. 50.000 tot 70.000 jaar oud. Ons 
best bewaarde exemplaar gevonden in Ardooie, heeft retouche op de linker boord. 

kern: of nucleus is op zich geen werktuig (tenzij achteraf gebruikt als klopper). Een silex-kern 
kan een duidelijk bewijs zijn van het vervaardigen van microklingen. De gevonden en 
afgebeelde mesolithische kernen zijn monopolair: de microklingen zijn in één richting 
afgeklopt. 

 

 

Fig. 13 – reconstructietekening geschachte gepolijste bijl 

gepolijste bijl: Gepolijste bijlen in silex uit het Neolithicum werden vooral benut voor het 
omhakken van bomen en bij de bouw van woningen. In die tijd begon men de bijlen te slijpen 
en te polijsten op een polijststeen (polissoir). Gepolijste bijlen werden doorgaans vast gezet 
op een schacht van hout, been of hertshoorn. 

kling: is een langgerekte afslag, waarvan de lengte minstens tweemaal de breedte bedraagt 
en waarvan de lange zijden min of meer recht en parallel aan elkaar lopen. 

microliet: is een klein silex-werktuig (ca. 2 tot 4cm). Soms is de microliet volledig geometrisch 
van vorm. Microlieten worden doorgaans gevat in hout, been, hertengewei en vormen aldus 
composiete of samengestelde werktuigen. Ze zijn karakteristiek voor het mesolithicum. 
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pijlpunt: is een klein scherp silexvoorwerp (gesteeld of gevleugeld). Pijlpunten zijn vaak de 
enige bewijzen dat jagers-verzamelaars en ook de latere boeren in de steentijden schoten 
met pijl en boog. 

pijlsnede of dwarspijl: is een trapezium-vormig silexsteentje dat als bewapening op een 
houten spits werd bevestigd. 

schrabber: Schrabbers zijn de meest algemeen voorkomende werktuigen vanaf het Jong-
Paleolithicum. Verse huiden werden met schrabbers bewerkt om ze van vlees en vet te 
ontdoen en om ze zachter te maken. Het boogvormig schrabberhoofd maakt het mogelijk om 
druk op de huid uit te oefenen. Een hoekige kop zou de huid scheuren. 

steker: De steker is een kling die aan een zijde wordt afgeslagen. Met die stompe hoek kon 
men geulen maken in been, hout of gewei. De meest typische steker is de  
tweeslagmiddensteker (F= burin bec de flute).  
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