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H ET KOLENTERREIN VA N PODO (INDONESIE)

G.-J. B artstra en J . M. Pasveer

In de eerste decennia van deze eeuw werden in
het voormalige Nederlandsch-Indie geologen en

stenen bezaaide bedding van het riviertje dat Ral
la in een krappe bocht omsluit. Aan die werktui

mijningenieurs er op uit gestuurd om in de buiten
gewesten te speuren naar nuttige en ontginbare

gen was door hen het predikaat paleolithisch
gehecht. Maar het bleek loos alarm. Wij zijn alert

delfstoffen. Normaliter huisden deze lieden i n

wanneer ons meldingen bereiken over paleolithi

B andung, i n de bergen van West-Java, waar de

sche stenen werktuigen buiten het klassieke

koele kantoren stonden van de Geologische
Dienst. De hun opgedragen tochten naar minder
beschaafde en klammere oorden namen wel tijd:
de reizen gingen per ' Pakketvaart' over zee, dan
per prauw de rivieren op, en uiteindelijk te paard
of te voet (met dragers) het binnenland in. Maar

vondstgebied in de noordelijke Walanae vallei in
Zuid-Sulawesi (zie Paleo-aktueel2 en 4), maar in
de meeste gevallen blijkt het om artefacten te
gaan van aantoonbaar jongere datum, ofwel om

kolen en olie werden voor de economie van het
eilandenrijk van zo groot belang, dat de maanden
lange exploratietochten gerechtvaardigd bleken.
Zo verkenden de tijdelijke ingenieurs bij het
Mijnwezen C.W.A.P. 't Hoen en K.G.J. Ziegler in
de jaren 1 9 1 3 en 1 9 14 het centrale gedeelte van
de zuidarm van het eiland Celebes (nu Sulawesi).
Dit was (en is nog steeds) een tamelijk toeganke
lijk gebied, waar in elk geval geen zware bebos
sing de bodem aan het oog onttrok, zoals op de
rest van het eiland. Die zuidarm leek dus een goe
de plaats om te beginnen met het natrekken van
geruchten over kolenvoorkomens en naar petrole
um riekende gasbronnen, en 't Hoen en Ziegler
reisden maandenlang opgewekt rond. Het uitvoe
rige rapport over hun verkenningen verscheen in
1 9 1 7. Daarin vindt men ook enkel e bladzijden ge
wijd aan een streek ten zuidwesten van de grote
roeren (Tempe e.a.) waar koolvoerende sedimen
ten dagzomen en dat beschreven wordt ais het ko
lenterrein van Podo. Deze naam is ingegeven
door een kampong (gehucht) ter plekke. De
dichtstbijzijnde desa (dorp) is Ralla (fig. 1 ).
Nu heeft Ralla voor ons een bekende klank.
Begin jaren negentig zijn we daar eens verzeild
geraakt (in een doorweekte toestand ais gevolg
van een tropische downpour) om een rapport te
verifieren van enkele studenten (die ons vergezel
den) die pebble tools hadden gevonden in de met

pseudo-artefacten. Wij proberen dan voorzichtig
het enthousiasme te temperen van studenten te
velde die een paleolithisch werktuig zien in elke
opvallende rivierkei met patina, die op de een of
andere manier te behandjen is, en waarop afsla
gen te traceren zijn. We leggen dan uit wat een
high energy environment betekent, en wat een ri
vier in de natte moesson met haar channelload
doet. Zulke colleges ter plekke zijn goed voor het
moreel omdat de praktijk direct voorhanden is, en
wij herinneren ons dat wij op die vochtige dag
met z' n allen in geanimeerde discussie van het ri
viertje en Ralla in noordelijke richting weg
dwaalden, de heuvels in. Zo passeerden wij de
kampong Podo en kwamen op het genoemde ko
lenterrein en vonden daar twee zaken die 't Hoen
en Ziegler niet vermelden (eenvoudig omdat ze er
niet naar zochten en er dus overheen keken): epi
paleolithische/mesolithische stenen werktuigen
en fossielen van mariene vertebraten.
De heuvels bij Podo zijn ideaal terrein voor
veldwerk (fig. 2 ) . In feite vormen zij een soort
aanloop tot het echte gebergte verder weg. De
heuvels zijn eenzaam, winderig en kaal, en met
gras begroeid. In de hellingen dagzomen sedi
mentgesteenten. Aan de voet vindt men bosseha
ges langs minuscule afwateringsstroompjes. Een
prachtgebied ook voor de jacht. B lijkbaar was
men in de prehistorie van dezelfde mening, want
op de top van vrijwel elke heuvel kan men kleine
afslagen en kernstukken verzamelen, uit harde
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kalksteen gemaakt. Veel afval, kleine driehoekige
halffabrikaten, en kemresten doen ateliers ver
moeden, van onder meer pijlpunten. Yan die laat
ste zijn ook een paar gevonden: de bekende
gevleugelde en getande Marospunten die naar het
Toaliaan verwijzen, een vroegholocene jagers- en
verzamelaarscultuur, bekend van opgravingen in
grotten in Zuid-Sulawesi (Bartstra, 1 997). In de
heuvels bij Podo ligt een oppervlakte-Toal iaan.
Zulke vindplaatsen zijn de laatste j aren wel meer
ontdekt (de eerste zelfs al v lak na de oorlog in een
bomkrater op het vliegveld van Ujung Pandang),
maar Podo is tot nu toe de meest noordelijke. Dat
de Toaliaan-bewoningssporen zowel in grotten
al s in het vrije veld worden aangetroffen, wijst op
wat in vaktermen heet distinct seasonal/occupa-
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Fig. J. Sulawesi met
plaatsen genoemd in de
tekst (tek. J.H. Zwier).

tianat duties. Er moet dus veel worden onder
zocht en wij prijzen ons gelukkig dat genoemde
studenten (inmiddels afgestudeerd) hun enthou
siasme voor de volumineuze keien van Ralla heb
ben weten over te hevelen naar de minuscule
werktuigen van Podo en de veldverkenningen ter
plekke (met afsluitende lijvige rapporten) nu
voortzetten.
De harde kalksteen, het ruwe materiaal voor
de artefacten, lag voor de prehistorische mens
voor het grijpen: de steen dagzoomt in de hellin
gen van de heuvels en erodeert broksgewijs naar
de voet ervan. Volgens 't Hoen en Ziegler rusten
deze kalken concordant op zandstenen, kleistenen
en mergels waarin de door hen gezochte kool
laagjes voorkomen. De dikte van de kalkafzettin-

gen in het kolenveld van Podo schatten zij op
minstens 500 meter; voor de zandstenen en mer
gels geven zij 200 meter op. Het totale pakket is
zwak geplooid en de ouderdom is volgens hen
Tertiair. Latere (compilerende) geologen (Rutten,
Van Bemrnelen, Soekamto) hebben h et over eoce
ne coal-sandstone series of coal-bearing Palaeo

gene; de oudste kalksteenafzettingen zijn even
eens Eoceen, maar de jongste (echte Foraminife
renkalk) reiken waarschijnlijk tot in het basale
Neogeen (Mioceen). In ieder geval wijst het hele
complex op een tertiaire, langzaam zinkende lito
rale zone die in de heuvels bij Podo ontsloten is,
met aanvankelijk (in het Eoceen) condities zoals
men die vindt in ondiep water, baaien en lagunes.
Behalve voor de archeoloog blijkt Podo dan ook
een dorado voor de paleontoloog (zoals een afi
cionado ons toevertrouwde: Great stuff for the
Tertiary bu.fj), omdat men er struikelt over de fos
sieJe koralen, zee-egels en conchylien.
De stratigrafi e van h et geheel is fraai ontsloten
in de happen die uit enkel e heuvels zijn weggeno
men, omdat men (nog zeer recent) geprobeerd

Fig. 2. Het terrein bij Podo (foto H.A.
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heeft de kolen te ontginnen. Overigens zijn deze
van minderwaardige kwaliteit en exploitatie nau
welijks waard. 't Hoen en Ziegler schrijven al
laatdunkend over (weinig veredelde) koolleien
van geringe dikte. Maar de Iittekens in de heuvels
komen de wetenschap ten goede en zijn van nut
bij het hepalen van de stratigrafische positie van
de hotten van mariene vertebraten die wij in de
heuvels bij Podo ontdekten.
Eerst vonden wij de versteende ribben van een
zeekoe. (Dit plompe maar sympathieke beest
wordt in de literatuur met Sirene aangeduid). De
ribben staken uit een los brok kalkzandsteen op
de helling van een der heuvels. Zeekoeribben zijn
tamelijk karakteristiek vanwege hun solide struc
tuur: ze zijn niet poreus van binnen. Die massivi
teit verklaart voor een deel het relatief hoge
gewicht van zeekoeien en ook waarom de ribben
gerede kans maken om te fossiliseren. Zeekoerib
ben zijn uit tertiaire mariene afzettingen over de
hele wereld bekend. Later vonden we in Podo ook
nog enige wervels in situ, maar die zaten zo vast
in het gesteente dat we maar geen pogingen heb-
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ben gedaan om ze los te wrikken en de plek alleen
hebben opgetekend. Verder kwamen resten van
zeeschildpadden tevoorschijn. Het bevestigt alle
maal de i ndruk die de invertebraten van Podo al
geven: een fauna die thuishoort in tropische kust
wateren ( ook de koollaagjes zelf wijzen natuurlijk
op litorale condities).
De sedimenten met de vertebratenresten lijken
onder de kalkafzettingen te Jiggen, en weer boven
de koollagen. Daarom dateren we de zeekoeien
van Podo voorlopig maar in het (Boven?-)Eoceen
(ruim veertig miljoen jaren geleden), waarmee ze
van ongeveer dezelfde ouderdom zijn als de enke
le in de literatuur beschreven sirenian indetermi

nate resten van Java. Plannen zijn in de maak om
het allemaal precies uit te zoeken: een groter team
het veld in, met een vertebraten- en een inverte
bratenpaleontoloog, een geomorfoloog, een sedi
mentoloog en natuurlijk een archeoloog. Waar we
heel nieuwsgierig naar zijn, is of nauwkeurig on
derzoek misschien ook resten oplevert van een i n
zee gespoelde landfauna, net zoals w e dat zien i n
de (pliocene) delta-afzettingen van de noordelijke
Walanae-vallei (Bartstra, 1991 ). Want land lag in
Podo vlakbij, in het Tertiair, compleet met vulka
nen, waarvan de tuflaagjes in het zandsteenprofiel
getuigen. Anderzijds kan zo' n (ei)landfauna nog
vrij onbetekenend zijn geweest. Ook zijn we van
plan het onderzoek uit te breiden naar de streek
ten westen van Ralla (omgeving desa Rumpia),
waar blijkens oude kaarten datzelfde Eoceen ont
sloten moet liggen, en waar we aan de opperviak
te misschien ook weer Toaliaan pijlpunten zullen
aantreffen. Veldwerk blijft spannend.
Summary
Reconnaissance surveys at the old coal field of
Podo, southern Sulawesi, Indonesia, have yielded
surface sites most prahably belonging to the Epi
palaeolithic!Mesolithic Toalean eu/ture, as well
as vertebrate remains of an Eocene marine fauna,
characteristic of sheltered coastal waters. Signifi
cant among these are rib fragments of sea cows,
of the Sirenia arder.
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