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welke cultuur Hoogersmilde en Hijken ingedeeld moet worden.
Prof. Bosinski had in die tijd al de nodige
ervaring met het Midden Paleolithicum. Zijn belangrijkste
site was Salzgitter Lebenstedt met de ‘massive Faustkeile’. En
omdat dergelijke vuistbijlen ook typerend voor het Smildien van
Vermaning zijn, wordt gesteld dat Hoogersmilde en Hijken tot de
Lebenstedt-cultuur behoren. De vindplaatsen Hannover-Döhren,
Rehten en Herne in Duitsland worden ook tot die cultuur gerekend.
Volgens Bosinski behoort de cultuur tot het vroege Midden
Paleolithicum. Waterbolk en Van der Waals schrijven

: “De Lebenstedt-groep is de enige midden
paleolithische cultuur binnen het gebied van het NoordwestDuitse Laagland, en direct naastliggend is Hoogersmilde
niets anders dan de westelijke exponent ervan.....Dit
gecombineerd met het feit dat Bosinski meerdere vuistbijlen
van Hoogersmilde als karakteristiek beschouwt voor zijn
Lebenstedt-groep, lijkt het er sterk op dat er een relatie
bestaat tussen de twee....Indien de grote zware bijlen van
Hoogersmilde of Hijken ‘los’ gevonden zouden zijn, dan
hadden we ze zondermeer tot de Lebenstedt-groep gerekend”.
(vertaald K.G.)

Maar omdat niet alles met Lebenstedt overeen komt, wordt er ook
nog een vergelijking gemaakt met de vindplaats Woltersdorff nabij
Hamburg (toch ook niet zover weg) en met het Franse Micoquien
en MTA. Daarmee herkenden Waterbolk en Van der Waals nog een
andere overeenkomst, nl. (vertaald van blz. 87): “De afgeronde randen van

de vuistbijlen, die zo typisch zijn voor Hoogersmilde, zien we
ook wel bij andere bijlen van de Noord-Europese laagvlakte,
bij vuistbijlen van het MTA-complex en op Micoquienbijlen
uit het vroege MTA, en dan speciaal uit het gebied van
het ‘Parijse bekken’. Het kan beschouwd worden als een
karakteristiek element van een groep als geheel. En de
vondstgroep ‘Allonne’, waar dit fenomeen ook op aanwezig is,
wordt gerekend tot het Late Acheul”.
Van der Waals en Waterbolk hadden een diepgaande studie gemaakt voordat ze gingen
publiceren. Ze toonden de vondsten aan dertien wetenschappers, waaronder Bosinski
en Bordes. Die twee waren in hun onderzoeksgebieden vertrouwd met de omschreven
kenmerken. Bovenstaande wordt echter helaas maar wat graag vergeten.
Hoogersmilde omschrijven als zijnde “buitengewoon onbeholpen gemaakt”
(Louwe Kooijmans 2006) is daarom een belediging voor echte onderzoekers. (K.G.)
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