Ontdek de sporen van het verleden
Een laatneolithische bijl uit Haarlem
Door: Anneke van Assema, sinds 1974 lid van de Archeologische Werkgroep Haarlem e.o.

In de zomer van 1986 kregen wij de gelegenheid om onderzoek te doen op de plek waar de Haarlemse
Auto Centrale (HAC. Jansweg nr. 945) was gevestigd. De gebouwen van de HAC hadden geruime tijd
leeggestaan en werden de laatste jaren door krakers bewoond.
De locatie lag naast het spoor op de oostﬂank van de strandwal (oude duin) waarop de stad Haarlem zich
heeft ontwikkeld. Het was een grote opgraving die deed denken aan een grote zandbak waarin zich de
diverse sporen aftekenden. Er werden twee akkerlagen gevonden met daarin duidelijke ploegsporen en
diverse greppels en kuilen. De sporen die hier werden gevonden dateren uit de late Steentijd (circa 2000
voor Christus). De vond- sten bestonden uit klokbeker en wikkeldraad aardewerk, vuursteenafslagen en
vuurstenen knoopschrabbers. De vlakken werden geschaafd met z'n allen op een rij, waarbij het zand
naar achteren werd weggewerkt.
Mijn vondst
Die zaterdag was het een mooie en heldere dag, de scheppen schoven makkelijk door het zand van de
strandwal met zo hier en daar een tik als een steentje of vuursteen werd geraakt. Mijn schep raakte iets
hards en voorzichtig werd er met de troffel verder geschaafd en daar kwam tot mijn verrassing een
kleine bijl tevoorschijn. Helemaal rood gekleurd door de vochtige ondergrond. Later verkleurde hij naar
zacht roze en grijsblauw Het was helemaal een goede dag want op een later moment werd ook nog een
prachtige pijlpunt gevonden. Een dag om nooit te vergeten.
Voor de foto had ik de bijl sinds lange tijd weer eens in mijn handen en het gevoel dat ik daarbij had was
nog steeds hetzelfde. Ontzag voor de mensen die zo lang geleden met zulke primitieve werktuigen in het
bestaan moesten voorzien.
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