NOGMAALS DE VINDPLAATS TE HERPEN
In ons artikel: „Sporen van de Hunebeddencultuur in Brabant en Limburg", ,Brabants Heem, VIII, pp. 26—33) vermeldden we terloops de bijlen
die in 1932 in Herpen, tegelijk met Megalithisch aardewerk, geborgen
werden. Na lang vergeefs zoeken, werd onlangs een dezer bijlen achterhaald.
Zoals te verwachten was, bleek het een noordelijk type 1 ) te zijn met
rechthoekige doorsnede en bekapte, ongepolijste zijkanten. (Zie fig. I.)
De silex waaruit het arteiact werd geslagen, is zeer fijn van structuur en
heeft een licht-grijze tot vuil-witte kleur. Deze silex is ons uit Zuid-Nederland niet bekend. De bovenzijde — hier afgebeeld — van de bijl is licht gewelfd; de onderzijde verloopt iets naar de concave snede. Een en ander
bewijst overduidelijk dat deze ,,Herpense aanwinst", een dwars te schachten
disselbij] is. 2)
Tegelijk met deze disselbijl werden nog twee „dwarssnijdende pijlpunten"
(fig. II) en een aardewerkfragment met diepsteekversiering achterhaald.
De bijl werd door het Provinciaal Museum in Den Bosch aangekocht. Ter
oorzake van de overstuivingen is het nog niet gelukt de Megalithische vindplaats van Herpen terug te vinden. Wel \verd — en dit moet in de onmiddellijke omgeving zijn — het Miesoüthische atelier gelocaliseerd.
Verder nog deze kleine aanvulling: vier Brabantse megalithische scherven
op 'n vergeten hoekje van een oudheidkamer in Deventer. Prof. dr. W.
Glasbergen trof in de collectie van de heer J. Butter (Deventer) een viertal
aardewerkscherven aan met diepsteekversiering, afkomstig van de Schaikse
Heide. Ze werden door Otto Martin, uit Paderborn op 24.X.I932 geschonken aan de heer Bokhorst, die tekenwerk voor de heer Butter verrichtte.
Vermoedelijk betreft het hier materiaal van dezelfde vindplaats als besproken in ons bovenaangehaald artikel. Het is niet gelukt de vier scherven
enkele dagen ter observatie te krijgen!
„Jonkerbosch", Nijmegen.
Br. AQUILAS WOUTERS.

1) Vgl. Ir. W. H. KAM: „Over het Raadsel van de Bijl", Brabants Heem III, pp.
108—115. Type 5.
2) In 1955 werd te Nieuw-Dordrecht (gem. Emmen) direct onder een veenbrug de
steel van een disselbijl gevonden. Vgl. Dr. W. VAN ZEIST: „Twee Neolithische veenvondsten te Nieuw-Dordrecht,," in: „Nieuwe Drentse Volksalmanak, 1957".
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Fig. I. Bijl van noordelijk type uit Herpen

Big. II.

Dwarssnijdende pijlpunten uit Herpen.

