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. 	- 	 - 	 De Vrije Fries. 

Verschenen is het 29ste deel van hei 
van - het ,,Friösch Genootschap van G-e- . 
Oudheid- en Taalkunde", onder redactie tz 
mr. P. C. J. A. Boeles, mei. R. Visscher en z-. S 
Cu perus. 

Dit deel getuigt in de eerste plaats van ç 
kelijken vooruitgang van onze kennis de: 
beschaving van Friesland's zand- en vee. 
Van het in 1923 aangevangen en in 19 
grooter schaal voortgezette svstematiseh 	- 

zoek van praehistorische grafheuvels  
Oosterw o lde, in den Z.O.hoek, sprei1 
ruim geïllustreerde artikel van dr. A. E. 
Giffen. 

Dergelijke heuvels waren tot 1925 op F 
territoriaal gebied onbekend, met gevo1, 
eens getwijfeld is aan de vroege bewon 	i 
zegd deel der provincie. Ondanks het 
daar herhaaldelijk steenen en bronzen 
en werktuigen werden gevonden. Drie 
lithische grafheuvels, die in 1928 bij L4z 
werden onderzocht, bleken omstreeks twee n- 
zend jaar vôör onze jaartelling te zijn 	: 

Telkens voor één enkele, stellig aanzien 
verbrand bijgezeite afgestorvene. 

De grafkuil, waarin het vergane lijk zi 
als een schaduw afteekende, ligt onder b( 
van het omringende heideveld. Er or 
een heuvel opgetast. Hij is omringd d.sx é 
meer kringvorniige palissaden, soms oi d:'r MM 
ringgracht. De aan de dooden in het ç 
gegeven zaken bestonden uit bekers van 
aarde, steenen billen; een mes, een 
kleine instrumentjes van vuursteen. P' 
heden zullen worden overgedragen 
Friesch Museum te Leeuwarden. 

Iets jonger was een vroege bronsti-;t_--s 
heuvel te de Knolle bij Weper. 

Bij het voormelde sluit zich aan een 	-- 

geïllustreerde studie van den heer It £ 
c&rrespondent van het Friesch Gen 
Oosterwolde. Hij behandelt de P r a e h it - 

sche vuu'rsteen-werkplaat5 _! 

F.ri es 1 an d en brengt de belanii: 	: 
meerdere soms uitgestrekte terreiii 
praéhistorische bewoners van Frieslands 1.- -- - 
hoek kennelijk hebben gewoond en 
Plekken waar bepaalde door hen vervazz 
gebruikte instrumentjes van vuursiee :- 

voorkomen, dat nu - gelijk mr. 	-s . -- 
voorwoord opmerkt - eerst recht berf 
dat de grafheuvels niet uit de lucht vn 
vallen en dat werkelijk in hunne omge-- 
het begin onzer jaartelling, heel wat 
hebben gewoond en den strijd om het besr-am ne 
primitieve middelen hebben gestreden 

Een deel van deze micro-lithen en weI 
z.g. geometrische vormen, gevonden - 

Appelscha en Bakkeveen, zijn naar het 
van dr. van Giffen nog ouder dan d 
hunnebedden en palissaden-heuvels. 	- 

Dr. P. Leendertz Jr. leer 
dichter P. C. - hooft kennen als  
Friesland. Hooft behoorde tot de set-
van Friesland en zijn brieven bewijzen, 
provincie in de 17e eeuw hare cre - -*4=--- -ere- 
betaalde. Om zich te dekken koc: 	"- 	 - 

deel der landerijen, die Friesland we 	--' 

koopen om schulden te delgen. 	 - 

Mevrouw dr. van Brakel—Iiwt 
beschrijft merkwaardige gebruiken bij bd ~ 

Nicolaasfeest te Hollum, op A rn e 1 a n d_ 
zij jaren lang gewoond heeft. Fraaie, 
reproducties naar teekeningen van me,: 
1. van Eysinga, verluchten deze 
bijdrage. 	 - 

Boasumer nijitte is de titel van een .i-~ 
S. L o o t s m a. Wanneer moeder met 
ehocoladeschenken eens heel royaal is 
men in Friesland, dat ze ,,Bozumer maat" ça: 

-heeft. De heer Lootsnia legt uit hoe :. 
kwam zich aldus uit te drukken. 

Mr. P. C. J. A. Boeles deelt • 

een en ander mede omtrent een club van 
1 patriotten, die in 1785 werd opgericht 

stellig niet alledaagschen naam van 0 
Sondags Theecomparitie. B am 

onschuldig kopje thee las men dan gre. ir 
couranten en tijdschriften, die de regeer-.l 
aan scherpe kritiek onderwierpen. Op bet 

	

stempel van de club is een theepot afgee 	= 
omsebrift: Des e bes e  e r m e n wii.. 17 

* 
De Vrije Fries. 

Het 29ste deel van bovengemeld, door het Friesch 
Genootschap te Leeuwarden uitgegeven tijdschrift, getuigt 
in de eerste plaats van opmerkelijken vooruitgang van onze 
kennis der oudste geschiedenis van Friesland's zand- en 
veenstreken. Van het in 1925 aangevangen en in 1928 op 
groot-er schaal voortgezette systematisch onderzoek van 
praehistorische grafheuvels onder Oosterwolde, in den 
Zuid-Oosthoek, spreekt het geïllustreerde artikel van Dr. 
A. E. van  G1ffen. Dergelijke heuvels waren tot dus-
verre op Friesch territoriaal gebied onbekend, met gevolg, 
dat wel eens getwijfeld is aan de vroege bewoning der 
zand- en veenstreken in het Z.O. der provincie, ondanks 
het feit, dat daar herhaaldelijk steenen en bronzen wape-
nen en werktuigen werden gevonden. De drie 1actneoii 
tische grafheuvels bij Langedijk, die in 1928 werden onder-
zocht. bleken omstreeks 2000 jaren v56r onze jaartelling 
te zijn opgericht, telkens voor één enkele, aanzienlijke, 
onverbrand bijgezette afgestorvene. De grafkuilen. waar-in 
het vergane lijk zich soms als een schaduw afteekende, 
liggen onder het niveau van het omringende heideveld. 
Er over heen is een heuvel opgetast. Zij zijn omringd 
door één of meer kringvormige palissaden, soms ook door 
een ringgracht. De in de graven gevonden bijgaven be-
stonden uit bekers van gebakken aarde, steenen bijlen, 
een mes en kleine instrumentjes van vuursteen, die zuilen 
worden overgedragen aan het Friesch Museum. 

Iets jonger was een vroege bronstijd-palissaden heuvel 
te de Knolle bij Weper. 

Bij het voormelde sluit zich aan een eveneens gefllus-• 
treerd opstel van den heer H. J. Popping over de 
Praehjstorjsche vuursteen - werkplaatsen 
in Friesland. Deze studie brengt de belangstellenden 
bij meerdere, soms uitgestrekte terreinen, waar de prae-
historische bewoners van Friesland's Z.-Oosthoek kenne-
lijk hebben gewoond en gewerkt. Plekken, waar bepaalde, 
door hen vervaardigde en gebruikte instrumentjes van 
vuursteen zoo talrijk voôrkomen, dat nu eerst recht beseft 
wordt, dat de grafheuvels niet uit de lucht zijn komen 
vallen en dat werkelijk in hunne omgeving. vôôr het begin 
onzer jaartelling, heel wat menschen hebben gewoond en 
den strijd om het bestaan met primitieve middelen hebben 
gestreden. In zijn voorwoord merkt Mr. B 0 e 1 e s op, dat 
dergelijke nederzettingen op vele plaatsen in het Neder-
landsche diluvium aanwezig zijn geweest. Tot dusverre is 
echter op de daar gevonden kleine instrumentjes van 
vuursteen slechts min of meer terloops de aandacht ge-
vestigd. Opmerkelijk is wat Dr. v a n Gif f e n in eerst-
gemeld artikel van deze Friesche vondsten zegt. 

Zijne vroegere opvatting, dat de hunnebedden.. en 
bekercultuj'es de oudste en eerste, speciaal in de noorde-
lijke gedeelten van ons vaderland, zouden wezen, is aan• 
het wankelen geraakt. 

Niet onmogelijk, ja zelfs- meer en meer waaiiijk'• 
lijkt het hem, dat onze bodem nog sporen van veel vroe-
gere beschavingen bewaard en opgeleverd heeft. Daartoe 
zou hij willen rekenen een deel van de door den heer 
Popping beschreven artefacten, en wel in het bijzonder 
de geometrische van Tardenoisien-Azilientype, 
gevonden bij Appeisga en Bakkeveen. Deze soort is tot 
dusverre door hem nimmer in hunnebedden of grafheu-
vels aangetroffen. 

Dr. P. L e e n d e r t z Jr, leert ons den dichter P. C. 
Hooft kennen als landeigenaar in Friesland. Hij behoorde 
tot de schuldeischers van Friesland en zijne brieven be-
wijzen, dat Friesland in de 17e eeuw nu niet bepaald 
behoorde tot de vlot betalende debiteuren. Om zich te 
dekken kocht Hooft een deel der landerijen, die de pro-
vincie wel moet verkoopen om schulden te delgen. 

Mevrouw Dr. van Brakel-Imminck beschrijft 
merkwaardige gebruiken bij het Sint-Nicolaasfeest te 
Hollum op A m e 1 a n d, waar zij eenige jaren gewoond 
heeft. Fraaie, gekleurde reproducties, naar teekeningen 
van Mejonkvr. I. van Eysinga verluchten deze Interessante 
bijdrage. 

Mr. P. C. J. A. B o e 1 es doet een mededeeling omtrent 
een club van Franeker patriotten, die in 1785 werd opge-
richt onder den naam 'van De S o n d a gs T h e e c o m-
pa rit i e. De club gebruikte een in het artikel afgebeeld 
cachet, voorstellende een theepot met omschrift: Des  e 
beschermen wij, 1785. 

4CI 	el.Q. 



HET OFFERMES VAN APPELSCHA. 1  
._ - 

______ 	 ______  
OPGRAVINGEN TIN ZUID- verde al tallooze vüsteeiktiiigen op. De 

_ _ _ 
01 zenoffi'mippelscha tot 'nroéid 

ze vertellen den archaeoloog van een periode, sten, die z.L onweclerlegbaar bewijzen, dat de 

OOST FRIESLAND. 
minstens twintigduizend jaar geleden. ten tijde, oorsprong en verre voorloopers van het runen- 
dat de laatste ijstijd ten onzent nog zijn invloed schrift zijn te vinden aan het oevergebied der 

- deed gevoelen. Toen het koude, vrijwel arcti-I Noordzee in den tijd van het eerste deel van 
sche klimaat nog heerschte, is de streek tal t het tweede millennium voor Chr., te weten de 

schoonste 	 steen- ,De 	praehistorische van malen bèwoond geweest. 	 1 oudere' bronsperiode. Prof. Kapteyn beschrijft 
Bij een bezoek aan den beer Popping wees hetmes als een offermes, ongeveer behoorende 

deze er ons op, dat in de werktuigen,. welke In tot de derde periode van Montelius. Het heft is cultuur van ons land". - Be- 
het c1iaving uit 	oudere 

1 het Kuinre-atelier zijn opgegraven, twee cul- van Kretischen stijl, doch het voorwerp is Ger- 
1 tuurphasen tot uiting komen. De eene stemt 1 maansch gietwerk. Op dit heft staan aan belde 

steenen  tijdperk. 1 goeddeels overeen met de culturen te Donker- zijden ingegoten teekens, die men o.a. terug- 
1 broek en te Oosterwolde (Prandinge), de an- vindt op den discus van Phaiss (Kreta). 
1 dere met de Veluwsche cultuur van Elspeet en Mr. Boeles blijkt het in dezen met prof. .Kap 

. 
1 Sleeswijk-Holstein. Beide zullen in het raam teyn niet eens te zijn. Hij vergeleek de versie- 

INTERESSANTE VONDSTEN. 1 van het Fransche Aurignac-Magdalenien moe- ring van 	het heft met de op de schijf van' 

t ten 	worden .bndevgebracb.t1 	z.qnder 	daarmee Phaistos 	op 	Kreta ingedrukte 	teekens, 	doch 
LEEUWARDEN, Oct. - In wetenschappe- nochtans geheel 	veren té stenmèh. Er werden zag geen onmiskenbare punten van verwant- 

lijke kringen, tot ver bulten ons land, bestaat door den primitieven mensch In den bodem schap. Mr. Boeles beschrijft de versiering als 
meer dan gewone belangstelling voor de be- I dezer streek meesterstukjes achtergelaten, die een reeks van dertien rechthoeken: deze opvat- 

/ studeering van wat door den bekenden Frie- Lnns 
instrumentjes 	uit 	de 	broze 	en 	onhandelbare 

ting, dat het rechthoeken zijn en geen Kreti-
sche teekens, vindt steun in de gelijksoortige 

schen archaeoloog 	Popping Is 	genoemd 	.,dej vuursteen gemaakt konden wo:den. versiering 	der 	heften 	van 	de 	te 	Valthe 	en 
schoonste 	praehistorische 	steencultuur 	van . 	Het terrein behoort onder het dorp Makkin- Vroomshoop gevonden messen. Van andere zij- 
ons 	land". 	Deze 	oudheidkundige toch 	heeft ga. De zandrug, waarover de weg naar ,,Loch- de is de veronderstelling gewaagd, dat in de-t 
voor het eerst in den Zuidoosthoek van Fries- 

tenrek" liep, teekent zich duidelijk af achter versiering op het bronzen mes van Appelscha 
de boerderij van den heer Stelma, thans door ons een vöôrhjstorisehe jaarkalender uit den 

land sporen ontdekt van een beschaving uit Popping ,,La Madeleine" gedoopt, en loopt ver- tijd van 1000 jaar voor Chr. bewaard is geble- 
het oudere steenen tijdperk; vondsten werden der in Noordelijke richting naar de rivier. Tij- ven. 
gedaan uit een drietal jong-palaeolitlsche ne- dens betrekkelijk 	gunstige 	weerstoestanden De bronzen ring werd gevonden bij het turf- 

derzettingen, die o.a. behooren tot het Mag- 
hebben de onderzoekers hier naarstig gearbeid -maken-in het groote veen van Fochteloo, onder 
en de eerste belangrijke resultaten van hun de veenlag. De armbaiiden werdè 	ojehaaT 

dalenien. Zij vertegenwoordigen culturen, die inspanning mogen vergaren. Want het gelukte bij het baggeren van laagveen onder Lange- 
lang voor den tijd der hunnebedden, minstens • sporen van de z.g. Loclitenreksche cultuur In dijke. -Deze 	cylindrische 	bronzen 	armbanden 
10.000 tot 25.000 jaren voor Chr, hebben ge- den diluvialen bodem van het boschje op te werden door de vrouwen gèdragen en komen 

bloeid. sporen. Zelfs kon men deze vervolgen tot in reeds voor in grafheuvelvondsten, die behooren 
den zandigen rivierbodem onder het veen. tot den 	ouderen bronstijd.  Het mefragment 

Het 	Friesch 	Genootschap 	voor 	Geschied-, Bij deze opgravingen kwamen en- werd gevon den In het riviertje de Kuinre. Al 1 
Oudheid- en Taalkunde 	vormde 	een 	fonds, deze vondsten behooren tot de collectie Pop- 
waaruit de kosten van een nader wetenschap- kele antieke voorwerpen te voorschijn. 	1 ping, die door het Friesch Museum werd aan- 1 . 	pelijk onderzoek 	ter plaatse kunnen 	worden Het waren: een fraai 	soort 	steenen gekocht. 
bestreden. 	Onlangs 	heeft 	de 	oudheidkundige . (Nadruk verboden). 	 t dr. Van Giffen, met den palaeo-botanicus dr. strijdbijl met steelgat, die 	omstreeks 
Florschütz, zijn tenten opgeslagen In het dal 
van de Kuinre (Tjonger), ten einde aldaar de 1800 jaren voor onze jaartelling daar 	1 , 
opgravingen te leiden. Een en an.er geschiedt in het veen is weggezakt; voorts en- 	t 
in nauwe samenwerking met den heer Popping kele stukken hertshoorn en een sche- en het Friesch Genootschap. Een terrein werd 1 
uitgekozen, dat grenst aan het zogenaamde deifragment van een eland. Ook kon 

gen vestigden zich voor hun wekenlang onder- 
zoek aan den Noordelijken kant van het den- daar werd gestookt door 	primitieve  
nenboschje, dat het einde van den zandrug 
bedekt. 	 . menschen, die leefden aan het einde. '-- 	°--' 

cv Onder de groe..e vlakte, welke zich hier aan 
het oog vertoont, bevinden zich de merkwaar- 

van 	den 	ijstijd. 	Met 	belangstelling - 
ha dige-veenlagen, die niet alleen voor de archae- mag men uitzien' naar het volledige 

ologie, doch ook voor het pollen-analytisch on- rapport omtrent de wetenschappelijke 
derzoek van het hoogste oelang zijn. Lochten-
rek komt op een oude kaart van Eekhoff voor heteekenis van de nieuwe vondsten uit 	; 

- als ,,Luchtenrek". 	Vermoedelijk beteekent de de z.g. Lochtcnreksche cultuur, + 	- 
naam: een loch, dat is een gat, en rek: getim- _ Te merte; volgens Popping zou de naam een hou- Een van de fraaiste vondsten door den heer 
ten brug over een diepte, beteekenen. Dit stemt Popping in den 	Zuidoosthoek van 	Friesland e41. 
overeen met de feiten, want jaren geleden be- gedaan, bestaat uit het z.g. offermes van Ap- 
vond zich daar ter plaatse een vlonder over het pelscha (brons), een massieven half gesloten - 
riviertje de Kuinre. Het eerste onderzoek le- bronzen ring, t*ee in elkaar*gedraaide spiraal- 	- 

vormige armbanden van brons, en een bronzen 
0 n der:  het fraaie offermes van Appelscha. mesmet afgebroken punt. Het prachtig bron- 
3 o ven: v.l.n.r. bronzen mes met afgebro- zen mes ter lengte van 36 c.M. en nog geheel 

1 	ken punt; een massieve half gesloten ring en gaaf, werd bij Appelschagévonden. Mr. Boeles 
twee In elkaar 	gedraaide, 	spiraalvormige 'om- schat de vervaardiging van dit mes op om- 

bronzen 	armbanden. 
 

streeks duizend jaar voor 	onze 	jaartelling. 
Prof. Kapteyn te Groningen, rekent het bron- 

lv 



Grafheuvel afgegraven 
OUDE BEGRAAFPLAATS TE VLEDDER 

VIDDER, 10 Juni. Eenigen tijd geleden 

Nabij de Poostweg te 
hoorden we, dat ten Noorden van ons dorp 
een oude begraafplaats was ontdekt. 	Van- 
middag troffen we den heer ii. J. Popping \Yijnjeterp uit Oostérwolde in 	het 	z.g. 	Coelingsveld, 

Ongeveer honderd meter uit de oostzijde van de met een 	tweetal 	arbeiders, 	die waar hij 
meer dergelijk werk hebben uitgevoerd, be- 

o onder Wijnjeterp was een kleine verhef- zig is met opgravingen. 	Het Coelingsve'ld fing in de heide zichtbaar, die kenners op het eer- 
De behoort in eigendom aan den heer J. Smit ste gezicht al voor een grafheuvel aanzagen. 

heide daar is tamelijk vlak. Slechts één langzaam alhier, die aan den heer Popping met groo- 
te welwillendheid 

glooiende verhevenheid, zo goed als cirkelrond, met toestemming 	verleende 
tot deze opgraving 

. 
een inzinking in de top, bevond zich daar. Dit wijst 

altijd op mensenarbeid. Zô maakt de natuur De heer Popping vertelde ons, dat hij vo- 
rig  jaar op een 	in geen heuveltjes. Toen wij er dan ook met den heer 

wandeling 	deze omgeving 
ontdekt had, dat 	hier 	waarschijnlijk 	een 

- 
Popping uit Oosterwolde en enkele anderen bij- 
kwamen, stond het oordeel dadelijk vast: dit is een 

oude begraafplaats aanwezig was. Verschil-
lende heuveltjes op een hoogen zandrug we- grafheuvel, al hadden ook groter deskundigen een zen daar op, terwijl de aanwezigheid van 

ander oordeel uitgesproken. 
begon de heer Popping met behulp van het riviertje de Vledder Aa in de onmid- 

dellijke  omgeving vestiging van menschen enige arbeiders aan de afgraverij. Er werd een brede 
sleuf dwars door de top gegraven. Vlak onder de 

in zeer ouden 	tijd 	niet 	onwaarschijnlijk 
maakte. 	Eenige - 

heiplaggen lag 	het 	witte zand, 	dat overal 	voor- voorloopige 	opgravingen 
bewezen 	de 	juistheid van deze veronder- komt. Maar toen de sleuf ruiin een meter diep was, j ltj  kwam de vaste grond bloot, die nog nimmer ver- Thans is de heer Popping bezig met sys 

graven was. Deze grond werd zeer nauwkeurig af- ternatische opgraving. Het grafveld bestaat 
gevlakt en toen tekenden zich eigenaardige grijze 1 volgens den heer Popping 	uit 	zeer 	vele plekken op het bruin-gele zand af. Deze plekken brandgraven. 	Een aantal urnen en potten 251 bestonden uit veel losser zand. Daar was eenmaal met beenderen van verbrande lijken werd 
in de oorspronkelijke grond gegraven. Zeer lang- 1 reeds gevonden. Een paar grootere tumuli 
zaam, centimeter voor centimeter werd de bodem heuvei 	wezen op 	den 	aanle 	van 	het 

grafveld in den laten bronstijd '(plm. 1000 
v. Chr.). 	Hel loopt dan eenige eeuwen 

[door. De woonplaats van de bewoners, die 
waarschijnlijk niet ver van de begraafplaats EEEi
j. 

lag, is 'og niet gevonden. 
Een volledig overzicht van het geheel kon 

de heer Popping nog niet geven. 
Binnenkort hopen we nog nadere bijzon- 

derhede 	te kunnen vermelden. 

Stenen hamer uit de grafheuvel bij 
Wine±erp 

nu afgeschaafd. Telkens tikte de schop tegen een 
hard voorwerp, dat meestal een vuursteensplintei 
was, met twijfelachtige sporen van bewerking. Daar 
tikte de schavende schop weer. De vingers van den 
arbeider tastten opnieuw, om het steentje te zoe- 
ken, maar deze keer was het te groot. Het zat vast. 
Voorzichtig met de vingers er langs. Een glad groot 
zwdrt vlak kwam boven. Een bijl, neen, een urn; 
nee, wacht maar even; hier is ie al, een ,,hammer, 
in striidhamrner". 

Een prachtige, mooi gepolijste hamer, met zuiver 
rond geslepen steelgat, hield de arbeider in de 
hand. Het bewijs was geleverd, dat het een graf-
heuvel was. Dergelijke gereedschappen worden 
steeds bij het graf gevonden. Het erk werd ge-
staakt, om een fotograaf er bij te halen. 

Dinsdag is er verder gegraven. Er kwamen nog 
een mes, een bijltje en een pijlpunt te voorschijn, 
alle van vuursteen, bekapt en bijgeslepen. De ha- 
mer is niet van vuursteen, maar van een graniet-
achtig gesteente (vermoedelijk gabbro). Dit materi- 
aal kan alleen maar door slijpen gevormd worden, 
terwijl vuursteen door slaan of kappen zijn bruik-
bare vorm krijgt. 

Van het lijk werd niets gevonden. Ja, het zand 
ter plaatse was zonderling zwart. Maar de eigen-
lijke substantie is geheel vergaan. 

Hoe oud zijn nu de gevonden voorwerpen? 
Dit is op duizend jaar na niet precies te zeggen. 

We hadden hier ontegenzeggelijk een heuvel uit 't 
stenen tijdperk ontgraven. De hamer - van gepo- 
lijste steen - wijst op de late steentijd; zo onge-
veer het einde van deze periode. De bekapte vuur- 
steen wijst op een iets oudere tijd. Natuurlijk zijn 
ook in die vroege tijden ouderwetse en moderne 
vormen naast elkaar gebruikt. Het begraven van de 
dode zonder steenbedekking, zo in de schone grond, 
is ook een zeer oud gebruik. De hunebedden zijn 
van latere datum. Deze worden gedateerd plm. 
1800 voor Christus. De bekende urnen, waarin de 
as van den verbranden dode geborgen werd, wer-
den weer later gebruikt. 

We mogen dus zeggen, dat deze vondsten 4000 
jaar oud zijn; dan zijn we - fouten van een kleine 
duizend jaar buiten beschouwing gelaten - tame-
lijk nauwkeurig. Deze vondsten bewijzen nog weer 
eens, dat zandgronden van Oost-Friesland bewoond 
zijn geweest van de allervroegetijn_ 

Toen de Batavieren 100 jaar voor Christus ge-
boorte de Rijn afzakten en zich hier nederzetten, 
was dit voorzeker niet het begin der geschiedenis. 

Deze steentijdvondSten zijn van veel eerbiedwaar- 

diger ouderdom. 
M. G. W. 



EEN MERKWAARDIGE VELUWSCHE STEEN- 
TIJDCULTUUR 

DOOR 

JO BEZAAN en H. J. POPPING 
(slet teekeningen van Jo Bezaan) 

In het voorjaar van 1933 vonden wij op een diluvialen heuvelrug, in pas 
ontzonnen heidegrond, onder het dorp Leuvenum op de Veluwe een 
aantal merkwaardige vuursteenen werktuigen. De geheele oogst, die we 
na naukeurig zoeken konden bergen, bestond uit 90 artefacten. Hoewel 
dus het station niet uitgebreid genoemd mag worden, er tegenover staat, 
dat het gevonden materiaal over 't geheel zeer fraai is en door zijn type 
en grootte vooralsnog een geheel aparte plaats inneemt in de Nederland-
sche praehistorie. 

Het bijzondere in dit geval is wel, dat we nergens in ons land ooit 
iets hebben kunnen ontdekken, dat in wezen met deze cultuur overeen-
komt. Alleen St. Geertruid en Rijckholt (L.) leveren ongeslepen werktuigen 
van deze grootte. Overigens is er, zoowel in de soort van silex als in de 
typologie, verschil met de Zuid-Limburgsche industrie. 

We geven bij dit artikeltje afbeeldingen van een aantal stukken, waar-
door een vrij goed overzicht dezer cultuur wordt verkregen. 

Op zichzelf beschouwd behoeft de noviteit dezer cultuur nog geen 
criterium te zijn voor een bijzonderheid voor ons land. Immers, er zijn 
in Nederland in de laatste jaren meer culturen geconstateerd, die een 
tijdlang nieuw genoemd mochten worden of nog mogen worden. 

Er zijn echter bijkomstigheden. Daar is ten eerste het feit, dat alleen 
afgewerkte artefacten werden gevonden. Er was niet het minste spoor 
van afval, dat aan vervaardiging ter plaatse zou doen denken; ook ont-
braken de kernstukken, nucleï. Dit wijst dus op import te Leuvenum. 

Ten tweede: op de Veluwe, ja eigenlijk in geheel Nederland komen 
onder de zwerfsteenen - we zonderen dus het mijngebied van Zuid-
Limburg uit - geen groote, gave knollen voor, uit welke de gereed-
schappen zouden kunnen worden vervaardigd. Daarbij komt nog, dat de 
steenen alle van gelijk getinte silex zijn gehouwen en vooral onder onze 
noordelijke zwervers komen allerlei kleuren voor. 

We mogen dus vaststellen, dat onze Leuvenumsche cultuur door een 
of andere stam is meegebracht en clan vrij zeker uit het buitenland. 
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Vanwaar komt nu deze import? 
Het is ons helaas nog niet mogen gelukken het antwoord op deze vraag 

te vinden. Gelijk gezegd, er zijn principiele verschillen met Rijckholt; 
eveneens met de ons bekende Belgische culturen. Wanneer we echter zien, 
dat in de palaeolithische stations van ons land roode oker (Rötel) wordt 
gevonden, dan zou het ons ook niet verbazen, wanneer we bv. een aantal 
goede vuursteenen werktuigen aantroffen, die uit Frankrijk werden mee-
gebracht of binnengebracht. 

Zeer jammer is, dat door het in cultuur brengen van den grond, waarin 
de steenen verborgen hebben gelegen, van pollen-analytisch onderzoek 
geen sprake meer kon zijn, temeer nu dateering op typologische gronden 
door onze onbekendheid met volstrekt analoge culturen thans nog vrijwel 
onmogelijk is. 

Poogt men toch nog eenigen vasten grond voor de chronologie op de 
typen te vinden, dan gaat men onwillekeurig denken aan grove werk-
stukken uit het vroege neolithicum. Maar elke duidelijke aanwijzing naar 
het neolithicum ontbreekt, terwijl vele stukken meer een palaeolithischen 
vorm hebben. Ook ontbreekt elk spoor van slijp. Verwantschap met 
Tardenoisien, Magdalenien en Aurignacien is er niet. Artefacten als 
NOS. i en 3  lijken op ,,Faustkeilen". De laurierbladvorm van typen als 
Nos. 9  en 17 doet denken aan Mousterien. Iets concreets vermogen we 
hier echter niet naar voren te brengen. 

Moet dus onze tekst bij de afbeeldingen der prachtige Leuvenumsche 
stukken kort zijn en moeten we omtrent de chronologie hiervan nog geheel 
een vraagteeken plaatsen, we meenen toch dat de publicatie der vondst 
nuttig kan zijn. Deze groep artefacten toont ons weer eens, dat de prae-
historie van ons land veel rijker is, dan men voor enkele jaren had durven 
droomen. De mogelijkheid bestaat ook, dat het raadsel van Leuvenuni 
door het wereldkundig maken der vondst spoediger opgelost zal worden. 

De artefacten zijn op ]/ der ware grootte afgebeeld en zijn alle in ons bezit. 





Het zoögenaamde steengraf 
hij Appelscha 

Na de op 29 April j. 1. gehouden alge-
meene ledenvergadering van het ,,Friesch 
Genootschap" verscheen in onderscheiden 
bladen een ingezonden artikel van den heer 
H. J. Popping te Oosterwolde, handelende 
over het optreden van het Genootschap in 
verband met het door den heer Popping te 
Appelaha onWde&te vermeende teengraf, 
waarin de laatste o.m. schreef, dat het ge-
nootschap in deze zaak ,,eeri rol heeft ge-
speeld, geheel in strijd met zijn plicht om 
de bestudeering van Frieslands historie te 
steunen". 

Hierin vond 't Genot 	p'oeetuur aan- 
leiding om in het thans verschenen jaarver-
slag over 1932 uitvoerig mededeeling te doen 
van hetgeen in dezen is geschied. 

Uit een en ander blijkt, dat op 9 Jan. 1932 
ten verzôeke van den heer Popping de Ge-
nootschapsbestuurders Ottema, Wiegersma 
en mr. Boelens met den heer Popping het 
object ter plaatse hebben geschouwd. Echter 
onder zeer ongunstige omstandigheden, want 
de steengroep lag grootendeels onder water. 

Met goedvinden van den heer Popping 
heeft daarna het Genootschapsbestuur Dr. A. 
E. van Giften te Groningen, den bekenden 
arche000g, verzocht een orrdernoek in te 
stellen. Op 5 Maart 1932 had dit onderzoek 
plaats. De conciussie van Dr. van Giften, 
wiens rapport ook aan den heer Popping 
werd toegezonden, luidde: ,,dat wij hier te 
doen hebben met een toevallige groep van 
erratische blokken, zooals in de door het 
postpllocene landijs gevormde zand- en 
leemgronden herhaaldelijk wordt aangetrof-
fen". 

Het bestuur oordeelde op grond van dit 
rapport geen termen aanwezig om gelden 
voor een verder onderzoek beschikbaar te 
stellen. 

De heer Popping wendde zich tot dr. J. H. 
Hoiwerda en diens assistent dr. F. G. Bursch 
te Leiden en deelde, nadat deze de zaak had-
den onderzocht, zelf in de bladen mede, dat 
dit onderzoek van archeologisch standpunt 
negatief resultaat had gehad. ,,Op archeolo-
gische gronden kon de heer Bursch geen de-
finitieve erkenning als steengraf afleggen, 
immers resten van begraving werden niet 
gevonden". 

Het Genootschapsbestuur voegt aan deze 
mededeelingen nog het navolgende toe: 

De leden kunnen nu zelf, uit de bloote 
vermelding der feiten, nagaan hoe ongemo-
tiveerd dit verwijt (n..l van den heer Pop-
ping) is geweest. 

Dit blijkt ook duidelijk uit de omstandig-
heid, dat het Genootschap in 1928, met prach-
tig resultaat, het onderzoek financierde van 
eenige belangrijke gmtheuvele in den om-
brok van Ooeterwcvlde. De beeren Van Giffen 
en Poppng hebben toen met het Gent-
shap samengewerkt. 

Kort daarop is in het Friesch Museum 
zelfs een nieuwe afdeeling geopend, geheel 
gewijd aan den opbouw der oudte gescie-
lenis van Friesland's zand- en veenstreken. 
De directie van het museum is er op uit deze 
afdeeling telkens met nieuwe vondsten op 
peil te houden en is daarbij natuurlijk 
eenigszins afhankelijk van de medewerking 
en sympathie van de in gemelde streken wo-
nende belangstellenden. Het bestuur doet 
dan ook gaarne een beroep op die belang-
stellenden, in het bijzonder op hen, die wo-
non in den Vrij ver van Leeuwarden gelegen- 

' 

uid-Oosthc•ek De daaroorkonïede 
vondsten zullen stellig voor onze provincie 
het best bewaard blijven, indien men ze een 
plaats verzekert in het Friesch Museum.  

sende resultaten. 	Zijn ontdekkingen niÏ 
resten uit het oud- en midden-steentijdperk - 
hebben de wetenschap 'ii grooien dienst be-
wezen. Ook de onderzoekingen naar over-
blijfselen uit lia'ber'eui tijd, waarvan 't Genoot-
schapsverslag spreekt, zijn aan dien speur-
z, van den heer Popping te danken. Men 
kan gerust zeggen, dat hij aan het archeo-
logisch onderzoek van de oude Friesche 
zandigronden dan stoot heeft gegeven en dat 
voor zijn optreden dit onderzoek geheel 
werd veronachtzaamd. 

Met dat al de men den heer Popping, hoe 
bestudeerd op d!it gebied ook, blijven be-
schouwen als een leek. Het heeft inderdaad 
moeite gekost om de hoeren van d 
eflicieete ardheolog.isah wetenschap tot 
de erkenning te brengen, dat dte on-
dekkingen van dan beer Pepping weten-
schappelijke waarde hadden. Och, den 
mensch is niets menschelijks vreemd en 
men heeft het in de wetenschappelijke we-
reld meer gezien, dat het een vakman niet 
welgevallig is, wanneer een leek zich ver-
dienstelijk maakt op het terrein, dat de vak-
man heeft veronachtzaamd. 

Of di' hier inderdaad het geval is ge-
weest, blijve buiten beschouwing. Men ver-
rete niet, dat archeologiarhe onderzoekingen 
handen vol geld kosten, zoodat vooral tegen-
woordig tal van onderzoekingsobjecten onge-
rept moeten blijven liggen of door ontgin-
ning vernietigd worden. Het is geen onmid-
dellijk p mductief werk en dus past het Rijk 
op dezen dienst e uiterste bezuiniging joie. 

Hoe het ook zij, het staat wel vast, dat 
1  Frieslands bodem van officieel wetenschap-
pelijke zijde lang die belangstelling niet 
heeft gehad als hij om zijn historische waar-
de verdient. Heeft men het terpenonderzoek 
ook niet steeds overgelaten aan een parti-
culier genootschap, dat voortdurend met 
geldkrapte heeft te kampen? 

In ieder geval, de beer Popping meende, 
na zijn belangrijke ontdekkingen, reden te 
hebben tot het oordeel, dat de officieele we-
tenschap in Nederland hem opzettelijk klei-
neert. Als tegenstelling daarmede heeft men 
herhaaldelijk berichten kunnen lezen over 
het bezoek van buitenlandsche professoren 
en vakgeleerden aan den heer Popping. 

Het is in het belang der wetenschap, 
vooral in dat van het onderzoek naar Fries-
lands voor-historie, gewenscht, dat beide 
partijen weer tot elkander komen. Op het 
terrein der wetenschap behooren persoon-
lijke inzichten te worden opgeofferd aan het 
algemeen belang. En Friesland heeft wer-
kelijk veel te weinig toegewijde werkers op 
dit terrein, dan dat het 't verlies van een hun-
ner zou kunnen gedoogen. In samenwerking 
kan er nog yeel tot stand worden gebrachte 

Natuurlijk heeft deze zaak een voorge-
schiedenis en het kan wellicht zijn nut heb-
ben om die even te belichten. 

De beer H. J. Popping,  heeft zijn liefde 
voor oudheidkunde overgeërfd van zijn va-
der. Vroeger, toen het bekende schoolhoofd, 
die heer Berenia, nog te OMeberkoop woon-
de, bestond er in de Stellingwerven een 
aparte vereeniging voor oudheidkunde, die 
zeer verdienstelijk werk heeft gedaan. Ook 
daarna heeft de heer Popping de oudheid-
kundige onderzoekingen in wijden omtrek 
rond Oosterwolde voortgezet en met verras- 
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Het steengraf te Appelscha en de hoüdisi.0 van het be-

stuur van het ,,Friesch Genootschap". 

In de ,,Leeuwarder Courant" van Zaterdag j.l. komt 
een uittreksal vÖr uit hét jaarverslag van het Friesch 
Genootschap. 

Hierin komt ö. a. de 01gnde nièdedèéling voor: - 
.en ten Zuiden van het dorp Appelscha ontdekt 

oogenaamd huRnehd bJ.eek. te zijn een toevallige 
greep van zwerfblokken, gelijk erin de dQox liet post-
plioceene landijs gevormde zand- en lemgronden 
meerdere zijn aangetroffen." 

Daar hebben we nu de eenvoudigc oplossing van' 
het vraagstuk! Ik en velen met mij zijn' altijd nog 
belangstellend. Mag ik de heeren bestuurders vrien-
delijk verzoeken in de kolommen dezer courant even 
mede te deelen, waar de ,,n'icérdere" van deze- ,,toe-
vallige" groepen van steenen zijn' aan' te treffen? We 
zouden er nog heel veel van kunnén leeren. Maar, 

----------- - 

i'.aarde lezers, stelt uw verwachtingen niet te hoog; 
(10 controléerliai'e gegevens ki•ijgi u niet! 

: lIUI15OiiÇIUSiO Jebbe!i ;te,.betuui'der. niet uit eigeii 
onderzoek getrokken LooWel-zij-al  het Le'tuUr 'ati 
liet Ieke Get dat naui-en nemel en aarde heeft 
béwogen, om cie ,,toevailigé - groep"  in eigei4om te 
verkrijgen,stonden na bezichtiging hiervan, op het 
standpunt, dat men hier te doen had in ieder geval 
met menschenwerk. 	 - 

Vanwaai' dan die omfliekeer in inzicht? Deze, 
Ie-7ers stéunt op een geheim rapport (ja, geheim! in 
tulieiang der n-eenschap. Overigens ee;i rapport, 
bijna -van a—z aaniechibaai', waarop zelfs volgens 

- een der leden van het bestuur van het Friesch 
Gerfootschap wel wat was aan te merken.. 

Voor mij was en blitf.t te Appelschase1' steengroep 
een megalithisch graf en wel een z.. steenkist. En 
-in :niijn gezelschap staan vele geologe", rchaêo1ogen 
en praktici op bodemkundi terrein. Dezer dagen nog 
bezichtigden de vooraanstaande Duitsçhe archaeojo- - 
gen, de heeren professor dr. 6. Schwantes en prof. 

Abdree het object. Ook deze heeren waren 
overtuigd, dat het een steenkist betrof, gelijk die ook in 
do Luheburge heide worden aangetrofe1i, meermalen 
ook zondér eenig constateerbaar relict, behalve dan de 
zoo goed' als biiver'n keliike houtskoolrestêfl. 

an dèzeltvoldaanheid vzn het bestuur van het 
Friesch Genootschap zal ook dit wel geen verandering 
brengen. Laten zij zich maar ie rusten leggen op het 
geheim i'aoport van hun onfeilbaren dekundge, 
de±elfde. die reeds voor eenige jaren beweerde, dat de 
voogesciedenis van Friesland geen nieuws meer 
kon opleveren! Terwijl wij er in de laatste jaren 
reeds tientallen van eeuwen aan hebben toegevoegd. 
- - -Vôor heeren bestuurders van het Friesch Genoot- 
rl ap warehet verstandiger geweest. deze zaak maar 

niet meer aan le roeren. Dit bestuur heeft namelijk 
in de zaak van het Appelschaster steengraf een rol 
gespeeld, geheel in strijd met zijn plicht om de bestu-
deëring van Frieslands historie te ste1nen. Maar 
enfin, ook zonder zijn hulp wordt de voorgeschiedenis 
van ons geitest welopgebouwd. 

Verdere -inlichtingen omtrent deze zaak ben .  ik 
siôeds gaarne, bereid te verstrekken aan ieder belang-
stellende.,-  

Oosterwolde. - 	
H. J. POPPING. 

Een igszins bekort. - Bed. 	 t -- 

( 

Het steengraf te Appelscha en de houding van 
het bestuur van het Friesch Genootschap 

In de „Leeuwarder Courant" van Zaterdag j1 komt 
een uittreksel voor van het jaarverslag van het Friesch 
Genootschap, 

Hierin komt o.a. de volgende mededeeling voor.  
,,Een ten Zuiden van het dorp Appelscha ontdekt 

zoogenaamd hunnebed bleek te zijn een toevallige 
groep van zwerfblokken, gelijk er in de door het post-
plioceene landijs gevormde zand- en leemgronden 
meerdere zijn aangetroffen." 

Daar hebben we nu de eenvoudige oplossing van 
het vraagstuk! Ik en velen met mij zijn altijd nog 
belangstellend. Mag ik de heeren bestuurders vrien-
delijk verzoeken in de kolommen dezer courant even 
mede te deelen, waar de „meerdere" van deze ,,toe-
vallige" groepen van s'teenen zijn aan te treffen? We 
zouden er nog heel -veel van kunnen leeren. Maar, 
waarde lezers, stelt Uw verwachtingen niet te hoog; 
de controleerbare gegevens krijgt U niet! 

Hun conclusie hebben de geleerde heeren bestuur-
ders niet uit eigen onderzoek getrokken. Zoowel zij 
als het bestuur van ,,Jt Fryske Gea", dat nadien hemel 
en aarde heeft bewogen om de ,,toevallige groep" in 
eigendom te verkrijgen, stonden na bezichtiging hier-
van, op het standpunt, dat men hier ie doen had in 
ieder geval met menschenwerk. 

Vanwaar dan die ommekeer in inzicht? Deze, lezers, 
steunt op een geheim rapport (ja, geheim! in 't belang 
der wetenschap!), Overigens een rapport, bijna van 
a—z aanvechtbaar, waarop zelfs volgens een der leden 
van het bestuur van het Friesch Genootschap wel 
wat was aan te merken. 

Voor mij was en blijft de Appelschaster steengroep 
een megalithisch graf en wel een z.g. steenkist, En in 
mijn gezelschap staan vele geologen, archaeologen en 
praktici op bodemkundig terrein. Dezer dagen nog 
bezichtigden de vooraanstaande Duitsche archaeolo-
gen, de heeren Prof. Dr, G. Schwantes en Prof. Dr. 
J. Andree het object. Ook deze heeren waren over-
tuigd, dat het een steenkist betrof, gelijk die ook in 
de Luneburger heide worden aangetroffen, meermalen 
ook zonder eenig constateerbaar relict, behalve dan 
de zoo goed als onvergankelijke houtskoolresten. 

Aan de zelfvoldaanheid van het bestuur van het 
Friesch Genootschap - hier verpersoonlijkt in de 
heeren P. J. C. A. Boeles, N. Ottema en M. Wieger-
sma - zal ook dit wel geen verandering brengen. 
Laten zij zich maar te rusten leggen op het geheim 
rapport van hun onfeilbaren deskundige, dezelfde, die 
reeds voor eenige jaren beweerde, dat de voorge-
schiedenis van Friesland geen nieuws meer kon op-
leveren! Terwijl wij er in de laatste jaren reeds tien-
tallen 'van eeuwen aan hebben toegevoegd. 

Voor heeren bestuurders van het Fr. Gen, was het 
verstandiger geweest, deze zaak maar niet meer aan 
te roeren, Dit bestuur heeft namelijk in de zaak van 
het Appelschasfer steengraf een rol gespeeld, geheel 
in strijd met zijn plicht om de bestudeering van Fries-
lands historie te steunen, Maar enfin, ook zonder zijn 
hulp wordt de voorgeschiedenis van ons gewest wel 
opgebouwd. 

Verdere inlichtingen omtrent deze zaak ben ik steeds 
gaarne bereid te verstrekken aan ieder belangstellende 

Oosferwolde, - 	 H, J. POPPING. 

INGEZONDEN. STUKKEN. 
(l3uitn verantwoordelijkheid der Redctie.. 
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Als een der vele gliuchten om het plaatsje Oosterwolde, 
in Friesland bij de grens van Drenthe gelegen, wordt ge-
noemd De Knolle, Voorzoover uit de geschreven geschie-
denis en oude kaarten valt na te gaan, stond hier vroeger 
één boerenhoeve. Later schijnt er tijdelijk een tweede te 
hebben gestaan. In 't begin der vorige eeuw was het aantal 
echter al weer tot één verminderd. Deze plaats moet meer 
dan 250 H.A. groot zijn geweest; het meerendeel der 
gronden bestond echter uit heideveld en veen. 
Reeds in 1542 wordt melding gemaakt van landerijen van 
De Knolle, 
Nog staat daar de oude hoeve met den kop naar het 
wijde veld; ze is ter plaatse echter reeds meermalen her-
'ouwd+ 
Wat beteekent de naam Knolle?  

Aan den gevel van het oude huis hangt aan een muur-
anker, dat het jaar 1715 vermeldt, een uit ijzer gesmede 
knol of raap, de bekende stoppelvrucht. 
Toch heeft deze veldvrucht oorspronkelijk niets met den 
ouden naam Knol of Knolle te maken. Maar een latere 
bewoner of eigenaar van het huis heeft, onkundig van de 
oorspronkelijke beteekenis van den naam der omgeving, 
het interessant gevonden een huisteeken aan te nemen 
dat een eensluidende naam had. 	 - 
Welke beteekenis moeten we dan aan den naam Knolle 
geven? 
Prof. J. H. Gallée schrijft in Nomina Geographica Neer-
landica, He deel, over den naam Knolle of Nolle: 

,,In Nederland kennen wij met bovenstaande naam: 
de Nollen op Texel, binnenduinen met gras of helm be-
groeid; 
de Nolle op Walcheren bij Vlissingen, een fort op het 
duin. Van der Aa deelt hieromtrent mede dat het vroeger 
Den Holle genaamd zou zijn geweest; of dit inderdaad het 
geval is dan wel of deze naam den Holle gemaakt is ter 
verklaring van den naam Nolle, die niet meer verstaan 
werd, kan ik bij gebrek aan bescheiden niet beslissen. 
Nollen in Overijsel; een huis bij Wierden, en eene ge-
meente van gelijken naam bij St. Pancras in Nrd,-Holland. 
De Nol is de naam van een gehucht bij Gorinchem en van 
een gehucht bij Woudrichem. 
De vorm knol komt voor in: 
Knolle, een buis en eene buurt bij Oosterwolde in Friesland, 
De Knol, een huis bij de Smilde in Drenthe en een bij 
Kantens in Groningen. 
Of de Ooster- en Westerknolle, die samen de gemeente 
Knollendam uitmaken, hetzelfde beteekenen, zullen de 
vroegere namen en de gesteldheid van de plaats wellicht 
kunnen uitwijzen. 
De plaatsen, die door deze namen aangeduid worden, lig-
gen meest alle op of in de nabijheid van eene of andere 
zandige verhevenheid. 
Ook buiten onze grenzen treft men dergelijke plaatsnamen 
aan. 

Thans is nol en nolle bij ons uit de schrijftaal geheel ver-
dwenen. In vroeger tijd bestond het, zelfs nog in de 17e 
eeuw. Westerbaen in zijn Ockenburg spreekt o.a. nog 
van ,,knijntjes, die" 

,,Ontkruypen het gevaer 
in nolletjes en bergen." 



-- 

1 	was) bij  den rechts- of offersteen en het volk stond 
buiten de omheining. Daarbij had men vergaderin- 
gen, waar slechts de buurschappen bijeen kwamen en 
grootere, waar de bewoners van een streek een gouw 
enz. bijeen kwamen. Zoo werden de landdagen in 
het oude Drente gehouden in het Grollerholt op den 

f 	Bisschopsberg te Havelte of te Huisvoorde. Louter 
t 	plaatselijke aangelegenheden van dorpen, gehuchten, 

buurten, marken of kluften werden behandeld onder 
de leiding van volmachten in boer- of buur- of mark- 
vergaderingen. 
Merkwaardig is, hoe de oude zeden in stand blijven. 
Zoo schrijft de Romein Cornelius Tacitus3) van de 

der Germanen: ,,Tot het houden van 
t

rechtszittingen 
. het ,,ding" verzamelen zij zich, tenzij iets toevalligs 

of plotselings in den weg komt, op vaste dagen, en 
wel meer bepaald bij nieuwe of volle maan". 
Rahder schreef in 1879: ,,Nog worden vergaderin- 
gen in den Oosthoek van Drenthe alleen bij volle 

i Maerlant komt het niet in de beteekenis van heuvel maan gehouden." Maar werden tot voor kort de ,,buurt- 
)f duin voor, maar in die van kruin (van het hoofd), waar vergaderingen" in Stellingwerf ook niet nog bij volle maan 
hij spreekt: bijeengeroepen? 

,,Van der nollen  ,,Voorts werden de Drentsche landdagen altijd gehouden . 
toten hielen saen," onder den blooten hemel" (Rahder). De Germanen deden, 

volgens Tacitus, evenzoo : 	,,Overigens achten zij het in 
.Waar wat was hier bij Oosterwolde nu in deze omgeving strijd met de majesteit der goden hen binnen tempelwanden 
De Knol 7 op te sluiten of beelden, gelijkende op menschengestalten, 
Je boerderij ? Neen. Bestond hier een natuurlijke hoogte. van hen te maken ; wouden en bosschen wijden zij tot 
iie dezen naam rechtvaardigde ? Weder neen. hun tempels, en onder de namen hunner goden roepen zij 

aar er was en is - hoewel niet meer geheel in zijn oor- dat geheimzinnige iets aan, dat zij alleen met hun geestes- 
;pronkelijke gedaante - wel een kunstmatig bouwsel, dat oog in eerbiedigen schroom aanschouwen," 
dien naam mocht dragen.- ,,eene of andere zandige ver- Waar in de Knolle, gelijk de overlevering zegt, een oude 
hevenheid". Het is het rondeel, gelegen ter noordzijde va* rechtsplaats is te zien, zoo zal daar midden op het om- 
de zathe, waarvan we bij dit artikel een foto geven. grachte terrein eenmaal een groote steen hebben gestaan, 
Het is een zeer merkwaardige plek. Een heuveltje, waar- waarop of waarbij plechtige handelingen werden verricht. 
van de middellijn ± 8 meter is, doch oorspronkelijk grooter Want geen oude Germaansche cultusplaats is denkbaar 
zal zijn geweest (de randen zijn in den loop der vele jaren zonder den heiligen steen, hetzij met of zonder runen of 
belangrijk afgebrokkeld) ligt hier in 'n breede begrachting. symbolische teekens. Hoe lang nog het voorvaderlijk ge- 
Eenige berken met hun witte stammen sieren thans het bruik hier en daar heeft voortgeduurd, moge blijken uit 
cirkelvormige terreintje. Maar een vijftigtal jaren terug den inhoud van een oud handschrift, op Appingedam be- 
1ahetghee1 niet in 	nweilaiiLi1nchin 'en grote_ 
brink van eiken en binnen de breede gracht stonden toen dinxdags nae Jubilate, sijnde den 22 Aprilis heft de Erbare 
ook forsche boomen, Eppo Baeuchens, dat Redger recht angeswoeren in de 
De doorsnee van het geheel, dus met de begrachting, is Wijck up den  e e n e grote  st ee n e d d e r v 1 i n- 
thans ± 20 meter, Vragen we waarvoor toch deze merk- t e up dat kerckpadt tus.schen der kerckstrate und roster 
waardige plek hier is gesticht, dan fluistert de overlevering, gelegen".4) 
dat het een gerechtsplaats is, een dingstede, of zooals onze Een ouder getuigenis bevat ,,Van den Vos Reinaerde": 
oosterburen zeggen een ,,Thingstâtte". En we moeten dan ,,Doe dese redene was gedaen, 
ook toegeven, dat we geen andere verklaring voor dit Doe ghinc Nobel, die coninc staen, 
bouwsel weten, 	 . Up ene hoghe staghe van s t e n e, 
Prietzel ) schrijft: 	,,Kunstmatige heuvels zijn in Neder- Daer hi up plach te stane allene 
Duitschland, gelijk ook elders, zeer vaak als ,,Thinghügel" Als hi sat in 't hof te d i n g h e." 
(gerechtsplaatsen of offerplaatsen) in gebruik geweest. In 
Friesland heeten ze Warf, in Sleeswijk Büll en Kniill, in Vele ,,Thingstâtten" en ,,Malst'tten" in Duitschiand be- 

Denemarken 116112 ) zitten nog de geheiligde steenen. 

Maar wanneer we nu in de omgrachte plaats De Knolle Het terugvinden van den cultussteen van de Knolle zal 

een oude gerechtsplaats, dingstede of offerplaats herken- echter wel tot de vrome wenschen blijven behooren. Toen 

nen, dan komt de vraag naar voren : Uit welken tijd stamt de kerstening doordrong heeft men zeer veel van hetgeen 

dit bouwsel ? aan de oude zeden herinnerde vernietigd. En mocht toen 

Moeten we in de Knolle een oude dingstede der Stel- de zware kei al zijn gespaard, - in een lateren tijd, toen 

lingwerven zien, waar de Stellingen recht spraken, of is niemand meer wist, wat voor beteekenis hij had gehad 

de oorsprong van deze plaats ouder ? Niet onwaarschijnlijk in het leven van de voorvaderen, zochten steenkloppers 

gaat de oprichting van dezen heuvel naar. en verder ver- de velden af en sloegen daar alles tot gruis wat ze konden 

leden terug, wat niet wil zeggen, dat hij in den tijd der vinden van de ,,zwervers uit Skandinavië", 

Stellingen niet meer in gebruik zou zijn geweest. Gezien Het zij zoo, maar het mooie plekje De Knolle, het plekje 

de ligging temidden van een omgeving, die steeds in vroeg- grond, omsloten door water en begroeid met witte berken, 

niddeleeuwschen en ouderen tijd bevolkt was, is het voor dat herinnert aan het leven van onze voorvaderen, - dit 

ie hand liggend, dat de Knolle reeds in véér-Christelijken is er gelukkig nog. Het is een zeldzaam overblijfsel, zeld- 

3ermaanschen tijd een plaats was, waar rechts- en gods- zaam als de Ballerkuil, maar veel mooier. En het dient 
bewaard te blijven als een herinnering aan de zeden van iienstige handelingen werden verricht. Te meer, daar het 
ons voorgeslacht. gebied van de Knolle in lateren tijd veel schaarscher be- 

woond was. 
Wanneer men het heuveltje in de gracht beschouwt, dan 1) In ,,Das Geheimnis der Deutschen Ortsnamen". 

al men, ook als men in aanmerking neemt, dat het in 2) We willen hier even wijzen op den naam van het F'riesche dorp 
Boiji, oudtijds Bühl of Buul. De beteekenis is weer heuvel. 

len loop der tijden heel wat is aangetast en verkleind door Was dit de ronde heuvel aan den weg naar Doldersum, het z.g. 
let water der gracht, het onwillekeurig te nietig vinden Joodsche Kerkhof, waarop vroeger (volgens dr. Pleyte) een zware 
.,00r een groote volksverzameling. Bij eenige handeling steen heeft gelegen? 

stonden echter de rechters, eventueel priesters, in de om- 3) Germania, 

leining (hetzij deze van water, van hout of van steen 4) Dr. R. Westerhoff in Bijdragen tot de geschiedenis inzonderheid 

belangstellend. 	uag 	 artt dezer 	our 
van de provincie Groningen, 4e deel, pag. 338 e.v. 

even 
delijk verzoeken in de kolommen vlere' 	van deze ,,toe- - 



Een belangrijke opgraving onder Makkinga. 

De oudste cultuur in Friesland in het Kuinredal. 

ir. P. C. J. A. Boeles schrijft ons: 
De zoo belangrijke vondsten uit het 

oudere -steenen tijdperk, die sedert 1933 
te voorschijn kwamen op een drietal 
plaatsen in het Kuinre-dal onder Ooster-
wolde, in het Z.O. van - Friesland, heb-
ben in breede kring aandacht getrok-
ken. Van het bestaan van dergelijke 
oude culturen, vooral bekend uit de 
rotswoningen in Frankrijk, was, slechts 
enkele jaren geleden, in ons land nog 
geen enkel bewijsstuk gevonden. De 
Friesche vondsten, die opgespoord wer-
den door den bekenden oudheidkundi-
ge H. J. Popping te Oosterwolde, zijn 
verleden jaar voor een groot gedeelte 
aangekocht voor het Friesch Museum 
te Leeuwarden. Zij deden de wensch 
ontstaan om verschillende wetenschap-
pelijke vraagstukken, die daarmee -ver-
)and houden, nader te onderzoeken. 

Thans is het aan liet bestuur van het 
Friesch Genootschap gelukt om de noo-
dige geldelijke middelen te vinden, 
dank zij ook een belangrijke bijdrage 
van een voor enkele jaren in Friesland 
bijeengebracht ,,fnds". Dr. A. E. van 
Giffen, hoewel reeds door velerlei werk 
in beslag genomen, werd bereid gevon-
Jeu liet onderzoek te verrichten, teza-
men met den -heer Popping, met mede-
werking van het Friesch Museum. Uit-
gekozen werd een terrein, dat ten noor-
den aansluit aan het zoogenaamde 
,,Loclitenrek" onder Makkinga, in de 
westelijke hoek, gevormd door de sa-
menvloeiïng van de Kuinre of Tjonger 
en het Kleindiep. Te Lochtenrek vond 
Popping in 1934, wat hij kon noemen 
,de schoonste praehistorische steencul-
tuur van ons land." Hier eindigt een di-
luviale zandrug niet ver van de Kuinre 
en verloopt onder een zware veenlaag, 
die de voormalige bedding van dit ri-
viertje en zijn dal, in de loop van vele 
eeuwen heeft gevuld. - 
Dr. Van Giffen heeft met een beproef-

de -staf zijn opgravingstenten opgeslagen 
aan de noordkant van 't dennenboschje, 
dat het einde van de zandrug bedekt, 

.bij een groene vlakte, waaronder de 
merkwaardige veenlagen liggen, die 
niet alleen voor den archaeoloog, maar 
ook voor den natuuronderzoeker, den 
palaeo-botanicus, talrijke kostbare ge-
gevens bevatten. 

Bij het onderzoek, dat de 14de Sep-
tember werd begonnen, is, met hulp  
van een aantal werklooze arbeiders, een 
zeer breede sleuf gegraven, die geleide-
lijk afdaalt -tot de onder 't veen gelegen 
zandige bedding van het riviertje. Een 
bedding, die zich wel eens verplaatste. 
Het is gelukt om sporen van de Loch-
tenreksc-he cultuur in de diluviale bo- 
dem van het boschj 	- e op te sporen en te 

er'.olgen tot in de- zaiidige riv'î.erLbodenl 
end er li et - v e e. n.- .Op zichzeitis dit 
reeds een belangrijk resultaat, dat aai-
toont, dat de zware veenlagen die het 
oude rivier-bed thans geheel opvullen, 
jonger moeten zijn dan de hier bedoelde  

cultuur. Ook voor de kennis van het 
veen is dit van belang en omgekeerd 
hoopt de archaeoloog van den palaeo- 
botanicus, dr. Florsehütz, te vernemen: 
welke klimaten en tijden de veenlagen 
deden groeien. Wij zagen nog de verti-
kale gleuf in -het veen, waaruit de heer. 
Florschütz zijn veenmonsters nam. 

Een gelukkig toeval wilde reeds, dat 
ongeveer ter halver hoogte, uit de 
meerdere meters dikke veenlaag boven 
de voormalige bed-ding, een prachtige 
en zeldzame steenen strijd-bijl met steel-
gat, voor de dag kwam, die ongeveer - 
1800 jaren voor onze jaartelling daar 
in het veen gezakt is en zegt, dat de 
-diepere veenlagen veel ouder moeten 
zijn. Het veemi leverde voorts enkele 
stukken bewerkt hertshoorn en een 

stuk schedel van een eland. 
Bij het ontgraven der diepste lagen 

is het een voort-durende worsteling niet 
-het grondwater, dat met twee pompen 
wordt weggewerkt, maar steeds langs. 
dehelling van de sleuf blijft toestroo-
men. 

In liet boschje zagen wij de blootleg- 
ging van enkele brandkuilen, resten van 
vuren gestookt door primitieve men- 
schen, die zich hier ophielden aan het 
einde van -de ijstijd, toen het landijs ons 
land niet meer bereikte. Bij een der 
-brandplekken sluit een ruimere kring 
aan, wellicht van een hutkom. Kennelijk 
heeft men hier slechts te doen niet spo- 
ren van ver-blijf in een bepaalde 
vroege periode, toen zelfs het gebruik 
van aardewerk nog onbekend was, want 
nergens werd een op latere bewoning 
duidende potscherf gevonden. Alleen 
bewerkte vuursteentjes, waaronder en 
kele met typische vorm, waarvan Loch-
tenrek, 'n paar honderd in. meer zuid- 
lijk, zulk een schitterende oogst ople-
verde. Deze cultuur wordt nu wetee- 
schappelijk beter vastgelegd dan tot 
dusverre bij onderzoek aan de opper-
vlakte mogelijk was. 

Het onderzoek zal in liet geheel drie 
weken duren en is als een der eersten 
van die -aard wellicht nog nader te ver- 
volgen, met behulp -ook van krachtiger 
pompen; die het dan mogelijk maken 
om grootere stukken veen te ontgraven 
en waarschijnlijk nog talrijke resten van 
liet wild uit oude tijden te vinden, waar. 
van bij de kanalisatie van de Tjonger, 
in het laatst der vorige eeuw, op som• 
niige plaatsen wagenvrachten voor de 
dag kwamen. 

Daarvan is slechts de herinnering 
overgebleven bij een enkelen arbeider, 
die ter plaatse in zijn jeugd is werkzaam 
geweest. Wel zijn er uit latere gravin-
gen -ver-schillene beenderenresten - 
waard - ge-1even . In -elk geval - hebhemï 
wij .thans-een- eeP fpa.-i :begjh:eIi .Frie 
l-a-imd-mag e-r.±ichw-el 	v'érheugen^, dit 
een zoo - belangrijk onderzoek. juist liie: 
plaats vindt en relief geeft -aan de aan-
winsten van het Friesch Museum uit de 
collectie-Popping. 



i 1 	Y 	1 J y e r 	. r • 	oen. 
Vooral iï De 	marken deden 	 d è ë 
organische 	beter  stoffen 	bewaard blijven. 	De 	oudheid- 
kundige Sophus MUller vertelde hierover reeds in het 
laatst der vorige eeuw in ,,Nordische Altertumskunde": 

Waar in ons vaderttnd de grond nog woest en onontgon- ,,Tot de merkwaardigste overblijfselen uit den voortijd be- 
nen ligt, vinden wij, 	zooveel 	mogelijk 	op 	een 	hooger hooren de complete en goed bewaard gebleven mannen- en 
gedeelte de grafheuvels van ons voorgeslacht. vrouwendrachten, die in eiken kisten in Jutlandsche en 
Eenzaam op de wijde heide, soms ook met eenige bijeen, Sleeswijksche grafheuvels gevonden zijn. Nergens buiten 
liggen zij daar sedert eeuwen. Een enkele maal vinden wij Denemarken, noch in Europa, noch in de andere wereld~ 
er vele bij elkaar ; op de heide bewesten Hooghalen en deelen, zijn kleedingstukken uit een zoo ver terugliggenden 
tusschen Zeyen en Donderen liggen tientallen dezer graf- tijd als het oudere brons-tijdperk voor den dag gekomen." 
heuvels. Deze vondsten hebben van de gebruikelijke opvattingen 
Indrukwekkend is de aanblik, wanneer de schemer valt omtrent de kleeding uit dien tijd niet veel over gelaten. 
over de Drentsche hei en de silhouetten der grafheuvels Zij hebben trouwens in het algemeen de populaire voor. 
zich tegen den donkerenden einder afteekenen. Ruig en on- stelling onzer schoolboekjes, dat onze voorouders barbaren 
gerept is het landschap, de wind strijkt door het heidekruid waren, reeds sedert lang onhoudbaar gemaakt. 
en de wolken trekken over in stagen gang. De dorpen De kleedingstukken, die gevonden werden, stellen ons in 
liggen ver, niets roert zich. Slechts een enkele vogel ver- staat ons van de kleederdracht een duidelijke voorstelling 
stoort een oogenblik de avondlijke stilte met licht gerucht. te maken. De beide afbeeldingen geven de kleeding van een 
Grootsch en plechtig is het doodenveld, waar sedert dui- Germaanschen man en een Germaansche vrouw omstreeks 
zenden van jaren ons voorgeslacht rust, 1 500 voor Chr. weer. Zij zijn ontleend aan ,,5000 Jahre 
Honderden, ja wellicht duizenden meer van deze graf- Deutschiand" van Jörg Lechier. De beelden zelf bevinden 
heuvels hebben op de hoogere gronden in ons land ge- zich in het museum te Halle in Duitschiand en zijn ge- 
legen. Piccardt, de oude Drentsche geschiedschrijver, ver- reconstrueerd naar de vondsten uit eiken lijkkisten uit 
meldde er vele in Drente, die nu al lang door ontginning dien tijd. 
van den grond verdwenen zijn. Zoo liggen er onder de Dezelfde stammen, zonen van hetzelfde Germaansche ras, 
oude esschen en enken nog vele graven van menschen uit woonden toen hier zoowel als in Noord-Duitschiand en 
het 	dperk. Diep in het roode zand1ig_deluil _brons-tij de Noordsche landen. Zijn hier de vondsten schaarscher, 
iet de grijze aarde, waarin nog een klokbeker, een bijl die wijzen op een reeds gevorderde beschaving, 

of hamer of bronzen dolk 	als bijgave ; 	en 	daarboven geordend maatschappelijk samenleven, dan is de oorzaak 
ploegde reeds jaar op jaar de landman 	zijn akker 	en in hoofdzaak, dat de gesteldheid van onzen bodem niet 
wiegden de gouden aren van het koren in den wind. Zoo toeliet, dat we nog veel uit dien tijd in onze musea kunnen 
werden voor enkele jaren bij een zandgraving in een esch bergen. Het zijn bijna alleen de veenen, die nu en dan 
in het Z.O. van Friesland eenige graven gevonden onder een schat uit dien tijd na zooveel eeuwen weer aan het 
een meterdikke cultuurlaag. De heuvels waren reeds voor daglicht brengen. 
duizend jaar geslecht en over de graven van hen, wier De man droeg een hooge, ronde muts. Zijn bovenlichaam 
strijd gestreden was, groeiden en bloeiden telken jare de was gehuld in een geweven kleedingstuk, dat van boven 
gewassen die nieuwe geslachten tot voedsel strekten, over de borst reikte en van onderen ongeveer tot de knieën 
Stammen sommige van deze tumuli nog uit het steen-tijd- ging. Een band over den schouder hield dit kleedingstuk 
perk, de andere behooren tot het brons-tijdperk (den tijd, vast, mede met een riem of band om het middel, waaraan 
waarin de mensch het brons, legeering van koper en tin, een bronzen wapen bevestigd was. De schouders en armen 
had leeren te bewerken), wat blijkt uit de bijgaven, den werden bedekt door een los neerhangenden mantel, die 
dooden meegegeven. volgens prof. Schuchhardt (Deutsche Vor- und Früh- 
Voor enkele jaren ontdekten wij op een stukje hooge geschichte in Bildern) 	ten nauwste herinnert aan de 
heide onder Marum (Gr.) een drietal dezer grafheuvels. Grieksche chlamys. Ze is daaraan ten voorbeeld geweest, 
Ze werden daarop ontgraven door dr. Bursch, assistent meent prof. Schuchhardt, want de chlamys stamt niet van 
van dr. Holwerda. Een dezer grafheuvels had als gewoon- de Midddilandsche Zee of uit het Oosten, 
lijk het oorspronkelijke graf, d.i. het graf, waarvoor de De beenen waren naakt en aan de voeten droeg men 
heuvel was opgeworpen, in het middelpunt. Hierom ge- lederen schoenen. 
groepeerd lagen, als latere bijzettingen, gestrekte graven De vrouw uit dien tijd droeg als de moderne vrouw een 
uit het brons-tijdperk in bekistingen, waarvan de afteeke- blouse en rok, al zal dan de 

'
stof wel wat duurzamer en 

ning nog duidelijk was te onderscheiden. In één dezer vrij zeker wat grover zijn geweest dan de prulletjes van 
latere bijzettingen waren nog enkele skeletresten bewaard kunstzijde van tegenwoordig. Een haarnetje hield het haar 
gebleven, een zeldzaamheid in onzen poreuzen zandbodem. in den gewenschten vorm. Men wist ook kleur te leggen in 

de kleedij, gelijk o.a, nog een siergordel bewijst, die in 
het midden wit en langs de kanten rood gekleurd was. 
Aan den gordel prijkte een goudglanzende, fraai bewerkte 
bronzen schijf, terwijl een bronzen halsring of -kraag en 
armringen voor verdere versiering zorgden. 

De heer J. Siebinga, arts te Opeinde (Sm.), die mede bij Dat de vrouw niet als minderwaardige van den man werd 

de ontgraving tegenwoordig was, verkreeg de beender- beschouwd, bewijzen de bijgaven in de graven. Er werd 

resten. Bij diens nader onderzoek bleek, dat op een paar haar naast haar sieraden niet een voorwerp voor huis- 

beenderen fragmenten van geweven kleedingstukken kleef- arbeid, doch evenals den man een fraaie dolk meegege- 

den. De bijna totaal vergane stof vertoonde een jute-achtig ven in haar laatste rustplaats. 
Zoo zien we dus, dat onze voorvaderen hier 3500 jaar weefsel. 

Hier was ook voor ons land het bewijst  dat in het brons- geleden niet door veld en bosch zwierven als wilden in 

tijdperk (2000 tot 800 j. v. Chr,) de bewoners geen bees- beestenvellen gehuld, doch hier woonden als menschen, 

tenvellen droegen, doch geweven kleedingstukken. Of ze die reeds in een vrij hoog cultuurstadium verkeerden en 

daarbij of daarnaast in het barre jaargetijde nog dieren- die in alles wat wij van hen weten reeds blijk gaven veel 

huiden droegen, we weten het niet, maar het is aanneme- smaak, kunstgevoel en kunstvaardigheid te bezitten. 

lijk. Bontwerk wordt nog heden gedragen. Ook voor ons land geldt, wat Jakob Grimm reeds in 1844 

We wisten trouwens wel, dat ons voorgeslacht in dien voor Duitschland schreef: 
ik ervoer, dat zijn taal, zijn recht en zijn ouderdom ,,Omdat grijzen voortijd het weven, zoowel van wollen als van 

plantaardige stoffen, kende. Niet ons land was het, dat veel te laag getaxeerd werden, wilde ik mijn vaderland 

door gelukkige vondsten ons inlichtte, hoewel reeds eenige 
jaren geleden in een veenlaag in Drente weefsel werd ge- 

verhoogen." 
Om ons vaderland te verhoogen, behoeven wij slechts de 

vonden in gezelschap van wapens uit het brons-tijdperk. feiten te laten spreken. 



Dostwol&, .1t .nwoie dorp in Oost steW ueJ 

Een tocht d  
In Oosterwolde dronken we een kopje 

koffie met koek, zoon echt-Friesche ge-
woonte. Het is een mooi aangelegd dorp, 
dat op 	i weg s om wereldberoemd te wor-
den. Hier woont namelijk de heer H. J. 
Popping. Deze eenvoudige Fries is een 
autddidactisch prae-historicus; Hij heeft de 
bodem van Friesland onderzocht, en tal-
boze cultuurresten  verzameld, die, een blik 
schenken in de bewonin,g van dit gewest 
vanaf de allei-vroegste tijden, toen mam-
moeten en dergelijk gedierte hier nog Vrij 
en ongedwongen rondliep. In het in afleve-
ringen verschijnende werk van Dr. H. G. 
W. van der \Vielen, ,,Friesland door de 
eeuwen heen", wordt Zijn  naam herhaalde-
lijk genoemd en O Zijn enorme collectie 
gewezen. Vermoedelijk is dit een der groot-
ste verzamelingen van vôôrhistorische voor 
werpen, die er op de heele wereld te vinden 
is. Juist de dag te voren had de heer Pop-
ping nog een stuk van een poot van een 
mammoet bezorgd gekregen, die hij bezig 
was te conserveeren. Ieder die deze kant 
uitgaat, raden wij ten sterkste aan' de heer 
Popping in zijn eenvoudige woning, waarin 
een boekwinkel gevestigd is, te bezoeken. 

Na Oosterwolde ging de tocht op Appel-
scha aan. De Appelschaster ,,duinen" zijn 
beroemd. Men kan ze het best vergelijken 
met de mooiste stukken van het Veluwe-
Landschap; ze zijn een unicum in het Noor-
den. Wel vindt men in meerdere heiden 
zandverstuivingen en duinvormingen, maar 
zoo mooi, zoo uitgestrekt als deze 'nergens. 

7,3, 33. 

,,Een neolithische nederzetting in de z.g. ,,150 
bunder" te Appelscha", door H. J. Popping. 
Met teekeningen en foto's van den schrijver. 
Drukkerij Popping & v. d. Meer te Ooster-
wolde. 

De z.g. ,,150 bunder" is een complex heidegrond 
onder Appelscha, sedert 1930 in ontginning bij de N.V 
,,De drie Provinciën". Al spoedig bleek bij de werk-
zaamheden, dat de bodem hier oudheden bevatte, en 
dit terrein werd dus een dankbaar object van onder-
zoek voor den ijverigen en zeer bekwamen amateur-
oudheidkundige, den heer H. J. Popping. Voor een 
onderzoek door voorzichtige afpiagging en afschaving 
ontbraken de middelen en dus werd den werklieden 
verzocht, zooveel mogelijk alle bewerkte steenen, 
brokken aardewerk etc. te verzamelen. Hieraan werd 
zooveel mogelijk voldaan en in bovengenoemde bro-
chure geeft de heer Popping nu een korte beschrijving 
met toelichting en teekeningen van hetgeen aan merk-
waardigs verzameld werd, en concludeert hij uit het 
gevondene, dat op dit groote heidegebied in het 
neolithitische tijdperk (jongsteentijd), een veertigtal 
eeuwen geleden, zich een nederzetting moet hebben 
bevonden, een stam moet hebben gewoond in primi-
tieve woningen, gebruik makend van wapens en huis-
houdelijke artikelen die zij van steen vervaardigden 
of uit leem bakten. En het gevonden materiaal geeft 
eenigen kijk op de levenswijze van die menschen. Zoo 
zijn een viertal maalsteenen met bijbehoorende lichtere 
wrijfsteenen gevonden, dienende om het graan te kneu-
zen, welke steenen dus vertellen, dat de mensch van 
de 450 bunder" reeds den akkerbouw beoefende. Ook 
werd een fragment van een ploegschaar gevonden. 
Verder een slijpsteen om bijlen te slijpen, een fraai 
stuk kwartsiet in bijivorm, steenen hamers en tal van 
kleinere werktuigen beiteltjes, lanspunten, messen, 
schrabbers enz. 

Met deze publicatie heeft de heer Popping weer een 
interessante bijdrage geleverd tot de kennis van 'de 
voorgeschiedenis van ons land. 


