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1-let steengraf te- Appelscha 
gerestaureerd door den heer M. J. Popping. 

Het steengraf te Appelscha, dat ---. enkele ja-ren 
geleden werd ontdekt, ligt aan het fietspad liii-
denberg—Jeugdherberg in de heide ten zuiden 
van het dorp. Deze omgeving .heeft reeds veel 
belangrijks uit de oudheid opgeleverd. In' een 
ontginning in dit heide-complex kwam verleden 
jaar een nederzetting uit de laatste periode van 
den steentijd voor 'den dag, waarin vele werktui-
gen en wapens werden gevonden. Een der fraaiste 
bronzen wapens van • ons land, een versierd mes 
met zeldzame runen-inscripties, werd ook uit 
den heide-bodem hier te voorschijn 'gebracht. 

Het steengraf, laatste type van de hunebedden, 
welk type gewoonlijk steenkist wordt genoemd, 
is tot dusverre het eenige in zijn soort-in ons land. 
In Duitschiand, o. a. op de-Luneburger heide en 
in de Noorsche landen, zijn ze echter vrij veel -ge-
vonden. Ze vertegenwoordigen den jongsten tak 
der megalithicons en datêeren, naar algemeen 
wordt aangenomen, uit het allerlaatst van den 
jong-steentijd en den vroegen bronstijd. 

Waren de oudere, grootere hunebedden-massa-
graven, deze steenkisten waren veelal mdi-
vidueele graven. Hun afmetingen konden daar-
door kleiner zijn. Jntusschen zijn ook voor deze 
bouwwerken nog- achtenswaardige steenbrokken 
be-nut; de grootste- deksteen te Appelscha- weegt 
over de 5000 halve kilo's en is ruimt 2 M. lang. 
Bijgaven worden -er zelden- in gevonden; daar de - 
steenkisten na de begraving van het lijk direct 
werden afgesloten,, zij geen toegangspoort beza-
ten, de draagsteenen in den grond -werden gé-
bouwd en de deksteenen met een zandheuvel be- 
dekt, was hier later geen gelegenheid- om aan den -  
doode nog offergaven te- brengen. De houtskoo- - 
len, die in de kistaarde werd-en gevonden, duidden  

er, echter --op, dat hier direct bij of na de ter aarde-
bestélling een -offervuur -heeft, gebrand. De be.. 
vloe,ring van- de -steenkist was verder met, zooa.ls 
bij de oudere hunebedden van keien doch van 
platte, geslagen, plaatjes van- - gelaagde steen, 
zooals'dit ook hij de '- buitenlandsche het geval is. 

Dat de steenkisten in ons land zoo zelden zijn 
aangetroffen kan zijn oorzaak - hierin hebben, dat 
in die -historische, periode het klimaat zeer droog 

- was - en -men voor dien tijd hier veelal een zeer 
schaarshe' bevolking aanneemt. In dit tijdvak 
(de sub-boriale periode) werd in de veenen de 
z.g. grenshorizont (geconstateerd door den Duit- 
schen professor Weber) gevormd. 	- - -- 

Men mag echter de schaarschte dezer gedenk - 
steenen niet, alleen schuiven op rekening van een 
weinig dichte bevolking We kunnen veilig aan-
nemen, dat heel wat grootere -en kleinere steen-
graven zijn vernield door de mannen, die in vroe-
gere jaren door de heidevelden zwierven om 
steenen te zoeken voor onze zeeweringen en later 
voor de ma-c-adam-klopperijen voor de verhar-
ding der wegen. Er is toen enorm veel verwoest 
van de monumenten, door onze voorvaderen- opge-
richt uit piëteit voor hunne dooden. Ook heel 
wat steenen met voorhistorische teekeningen-en 
runen-inscripties zijn toen verloren gegaan. Had-
den de puntijzers der keiendelvers in die dagen 
OP de steenen van het - graf te Appel-scha gestoo-
ten, ok daarin waren. dan de kruitgaten-.-ge- 
boord on ze te laten springen. 	 - 

Door de goede zorgen van-de de Reservekas te 
Appelscha- blijft - het Appelschaster steengraf 
thans. gelukkig bewaard in een mooie - omvin-g 
van-bosch enheide, niet ver-van de bekende dui- 
nen. - 	 - 	- 	 - -- 

00v1ISSIE VOOR DE SMENSTELLING DER GESCHIEDENIS VANHEERENVEEN. 

Vergadering op Dinsdag, 14 Juni 1938, nam.half drie, in hotel 
Groen te Heerenveen. 

Aanwezig zijn de heeren. J.T.G.S.Falkena, burgemeester van Heeren-
veen, W.A.Nijenhuis, wethouder, D.Huizinga, gemeente-secretaris, Dr. 
A.H.Veenbaas, Leeuwarden, H.J.Popping, Oosterwolde, A.F.Koopraans, 
Tjalleberd, D.Runia, Oudeschoot, K,oudstra, Heerenveen, W.Hielkema, 
Leeuwarden, S.T.van der Molen en J.Bruinsma, Heerenveen. 

De heer H.H.de Vos, wethouder van Heerenveen en Dr.A.L.Heernia 
van Voss. Rijksarchivaris van Friesland, zijn met kennisgeving af-
wezig. 

Daarnaast vorklarondo hooror 	.1Toonbaason.Poppiig zich 
boroid om hot ondorzook op goologisch en cartografisch gobiod to be-
vordoron. 



- 
Di heer Popping vond hierin nL aanleiding 

EL unnebed bij Appeisga 
om In 'n ingezonden stuk, dat in verschillende 	 . 
plaatselijke bladen o.a. in de Leeuwarder Cou- 
rant van 1 Mei 1933 werd opgenomen, aan het 

-*-- bestuur te verwijten: ,,dat het In de zaak'van 
het Appeisgaaster steengraf een rol heeft ge- 

De onderzoekingen van speeld, geheel in strijd met zijn plicht cm de 
den heer Popping bestudeering van Frieslans historie te steu- 

nen".  
De leden kunnen nu zelf, uit de bloote ver- , nielding der feiten, nagaan hoe ongmotiveerd 

Ongemotiveerd verwijt aan het dit verwijt is geweest. 
Friesch Genootschap Dit blijkt  ook duidelijk uit de omstandigheid, 

dat het Genodtschap in 1928, met prachtig re- 
Leeuwarden - Zaterdag. sultaat, het onderzoek financierde van eenige 

In het verslag van den conservator der ar- belangrijke grafheuvels in den omtrek van
Oosterwolde. De heeren Van Giffen en Pop- chaeologische en oudere numismatische ver- ping hebben toen met het Genootschap sa- van het Friesch Genootschap over nengewerkt. 	 - 1932 1932 maakt deze melding van het archaeolo-

gisch onderzoek van een steengroep onder Ap- Kort daarop is in Let Friesch Museum zelfs 
peisga. Eind 1931 vernam het bestuur van den een nieuwe afdeeling geopend, geheel gewijd 
heer H. J. Popping te Oosterwolde, dat door aan den opbouw der oudste geschiedenis van 
hem ten zuiden van Appelsga een hunnebed Friesland's zand- en veenstreken. De directie 
ontdekt was. Er werd een plan ontworpen voor van het museum is er op uit deze afdeeling 
een in te stellen wetenschappelijk onderzoek, telkens met nieuwe vondsten op peil te houden 
waarbij ook een bioloog (palaeobotanicus) zijn en IS daarbij natuurlijk eenigszins afhanke- 
medewerking zou verleenen. Het bestuur ver- lijk van de medewerking en sympathie van de 
klaarde zich in beginsel gaarne bereid om dit In gemelde streken wonende belangstellenden. 	 - 
onderzoek te steunen. Het bestuur doet dan ook gaarne een beroep 

Den 9 Januari 1932 had te Oosterwolde een OD die belangstellenden, in het bijzonder op 
conferentie plaats tusschen o.a. den heer Pop- • hen, die wonen in de vrij ver van Leeuwarden 
ping en de bestuursleden Ottema, Wiegersma gelegen Zuid-Oosthoek. De daar voorkomende 
en Boeles. Tevens werd de steengroep bezich- vondsten zullen stellig voor onze provincie het 
tigd, wat plaats had onder zeer ongunstige om-. best bewaard blijven, indien men ze een plaats 
standigheden. De in 'n kuil in de heide gelegen verzekert in het Friesch Museum. 
steenen, bevonden zich grootendeels onder het  
oppervlak van het water, dat zich in dit jaar- 
getijde in de kuil had verzameld. Hierdoor was 
het niet mogelijk een juisten indruk te krijgen 
van de formatie. Bij deze samenkomst werd 
onder meer de wenschelijkheid besproken zich 
in verbinding te stellen met dr. A. E. van Gif- 
fen, directeur van het biologisch-archaeolo- . 
gisch instituut der hoogeschool te Groningen,  
daar 	deze 	archaeolcog, 	gelijk 	bekend, 	zeer BEI.JERJNcK (W.) et POPPING (H. Ji. Eene palaeolithische Nederzetting aan 
groote ervaring heeft inzake onderzoek van het Kuinder-dal nabij Oosterwolde (Fr.) (Un étztblisseiiieiit paléolithique 
grafmonumenten uit den steentijd. près d'Oosterwolde 	Frisc). Extr. de Tijdschrift vaii K. Xedcrlandsch Aar- 

Overeenkomstig cT- ze besprekingen hadden (ttijkSllLJUliq Genootschap, 1933, pp. 178-219, 21 tigures. 
daarop de heer Ottema en mr. Boeles te Gro- 
ningen een onderhoud met dr. van Giffen, die Le gisement décrit 	se trouve sur des buttes de 	sahies qui 
zich bereid verklaarde tot een oculaire inspec- 
tie en enkele proefboringen, indien hij daartoe forment liane (Ie partage des eaux entre deux petits affliients 
officieel werd uitgenoodigd door het bestuur du Kuinder, près d'Oosterwolde. En vojcj, de bas en haut, kt 
van het Fr. Genootschap. stratigiaphie, éta'vée par les données de l'analvse pollinique 

Dit officieele verzoek Is uitgegaan, nadat het P Horizon oi règne Ja Chènaie inixte, avec le Hètre. Période bestuur er zich van tevoren van had verze- 
kerd, dat de heer Popping daarmede accoord atlantique-subboréale. 20 	Niveau 	hiimifère 	noirâtre 	constitué 
ging. Den 5 Maart 1932 inspecteerde dr. Van pendant une PéIiOde plus froide oû le Bouleau et le Saule pros- 
Giffen de steengroep en bracht hij dienaan- 
gaande een schriftelijk rapport uit, waarvan pèrent seuls. L'auteur (Beijerinek) 	l'attrihue 	i lii glaciation de 
den 18 Maart 1932 aan den heer Popping een Wurm (toundra). 3 "  Horizon plus chaud oi domme le Tilleul 
volledige copie werd tcegezonden. que Précèdent encore / 	des couches oi réapparaissent Pin, Bou- 

De conclusie van dr. Van Giffen luidde: ' Jeau et Saule. Le tout repose sur la moraine rissienne. 
,,dat wij  hier te doen hebben met een toe-

vallige groep van erratische blokken, zooals in silex taillés proviennent du niveau 3 que les auteurs co con- 
de door het postplioceene landijs gevormde de si(lèrent coruiiie appartenant 	á 	nu 	interstadiaire \vurluien 	(oii 
zand- en leemgronden herhaaldelijk wordt 
aangetroffen". inèine â l'interglaciaire Riss-\Vurm). Ils seraient done aurigna- 

Op grond van dit rapport oordeelde het be- - 	ciens. C'est une industrie qui comprend 	surtout des grattoirs, 
stuur, dat er, althans voorshands, geen ter- soii'vent 	i tête plus OU Ifl()iflS rectiligne, puis des lames â tron- 
men waren om gelden voor een verder onder- 
zoek beschikbaar te stellen, in aanmerking ge- cature retouchée souvent concave, des burins (le types divers, 
nomen ook, dat dit onderzoek allicht eenige des lamelles á troncature ohlique, etc... Elle est certainement de 
honderden guldens zoude kosten, type paléolithique supérieur, mais difîère nettement de l'Auri- 

De heer Popping, die, reeds voordat het rap- gnacien tvpique, évoquant plutôt 1'Aurignacien prolongé anglais port was uitgebracht, te kennen had gegeven, 
dat hij in elk geval een nader onderzoek zou auquel Miss Garrod a (loflflé le nom de Creswellien. Telle qu'elle 
instellen of doen instellen, heeft, gelijk zijn flOU5 	est 	J)réSefltée, 	elle 	s'éloigne 	pourtant, 	par 	unemoindre 
goed recht was, zich door de conclusie van het 
rapport niet laten ontmoedigen. Het gelukte spécialisation, du 	groupe (les 	industries du 	type 	de Chaleux-- 
hem zich de medewerking te verzekeren van Elspeet-Wellingshüttel, 	dont 	ii 	a 	été 	récemment 	question ici 
dr. J. H. Holwerda en diens assistennt dr. F. (t. XLIII, p. 430). 
C. Bursch. 

Omtrent 	het 	daarop gevolgde onderzoek, R. V. 
waarin het Genootschap niet verder gekend 
werd, deelde de heel Popping 4n cIe: Luwar 
der Courant van 5 Augustus 1932, 2e bl., o.a. 	L'Anthropo1o1e t XLW 10 
het volgende mede: ,,Door den heer dr. Bursch 	 —t • 	' 	(mars ) .   
is thans een onderzoek ingesteld. Dit onder-
zoek had van archaeologisch standpunt nega-
tief resultaat. Op archaeologische gronden kon 
de heer Bursch geen definitieve erkenning als 
steengraf afleggen, immers resten van begra-
ving werden niet gevonden". 

Wij hebben dezen gang van zaken eenlgszlns 
uitvoerig medegedeeld, naar aanleiding van 
hetgeen is voorgevallen, nadat ter algemeene 
ledenvergadering van het Friesch Genoot-
schap op 29 April 1933 de voormelde conclusie 
uit het rapport van dr. Van Giffen was mede-
gedeeld en verder door de pers bekend was ge-
maakt. 



ONDERAARDSCHE  

Geheel Nederland schijnt ondergraven 
te zijn! 

DE WICHELROEDE DOET STEEDS MEER 
ONTHULLINGEN 

door 	 1 He 

T 	 thans zooiang men maar niet 
H. j. POPPING. 	 -1r,ei" 	fwrir ot rnvVrrrt 
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Bij het kennisnemen van de I 
wonderbare experimenten met 
e wichelroede door zekere 

mevrouw Klein-SprokkeLhorst, 
waarvan in de laatste we-
ken de kranten verslag ge-
ven, moet toch wel de vraag 
bij ons naar boven komen, of 
nze voorvaderen dan eigen-

lijk mollen waren. 
Nietwaar, de een-- stad of 

plaats na de andere blijkt een 
aetwerk van onderaardsche 
angen te bezitten ...... al-

;hans volgens de wichelroede 
van mevr. Klein-Sprokkel- 

leeren ...... 	Lezer, 	ge 	vraagt 
misschien, waarom 	men 	dan 

met een middellijn van 70 me- toch 	niet 	tracht zoo'n stel- 
ter uitgestippeld. 	Hoe diep in letje gangetjes bloot 	te 	leg- 
den bodem? Wel, negen á tien gen. 	Ze 	zouden goed dienst 
meter. kunnen doen bij oefeningen in 

Prachtig! 	We 	kuieren 	li3. 
Delft. Ook met mevrouw naar 

het afweren van 	luchtaanval- 
len! Is 't 	heksentoer? Is i 	zoo'n 

daar 	moet liet niet pluis zijn. er geen werkvolk te krijgen ? 
Blijkt al 	spoedig. 	De ,,Delf t- Dat 	zijn 	de 	redenen niet. 
SChC Courant" 	schrijft 	boven Maar we lazen, dat op 't 	00- 
een 	artikel ,,Opmerkelijke rc- genblik de grondwaterstand te 
sultaten in het noordelijk 	deel hoog 	was! 	Onze 	voorouders 
van de binnenstad. Verbindin- hebben 	vermoedelijk 	ook een 
gen van het Anna en 	Klara- extra drogen 	tijd 	afgewacht 
klooster naar het centrum der voor 	ze de greppeltjes van 12 
stad en naar buiten". meter diepte groeven! 	't 	Is 

Klopt 	weer 	precies. 	Welk fraai 
klooster 	had ook geen onder In 	de 	,,Neuwe Rotterdam- 
aardsche gangen! 	Zelfs moet: sche Courant" 	lazen 	we 	een 
in één dier gangen een 	schat interview 	met 	mevr. 	Klein- 
zijn 	verborgen! 	Had men ei- Sprokkelhorst. Het waren weer 
genlijk al eerder 	om 	moeten de 	bekende 	melodietjes 	die 
denken. Hoort er toch ook bij) mevrouw 	zong. 	,,De 	merk- 

; waardige gave berust naar 	de 
Wie 	nu? - 	Het 	stedeke meening van mevrouw uitsiui- 

IJsselstein. 	Het . ,,Ut;'echtsch tend 	op 	gedachtenconcentra- 
Dagblad" vertelt: 	,,De autori- tie. 	Concentreert 	zij zich op 
teiten van de ,,Stichtsche Ker- water en de wichelroede slaat 
senstad" 	hebben 	,,au 	grand op een bepaald punt uit, 	dan 
complot" 	de 	hoofden bij ei- slaat 	hij 	een volgend oogen- 
kaar gestoken om de vermaar- blik op diezelfde 	plaats 	niet 
de onderaardsche gangen, wei- meer 	uit, wanneer ze zich op 
ke, zooals oude menschen 	be- iets anders concentreert". 
weerden, van het oude kasteel Men 	ziet, door 't verleggen 
IJsselstein 	naar 	het stadhuis van een paar hersenkronkelin- 
moeten voeren, op te 	sporen. getjes vindt je water, gangen, 
Mogen deze gangen er werke- goud, ijzer, petroleum, 	vreese- 
lijk zijn, dan ziet het 	V.V.V. lijk kwaadaardige of zeldzaam 
bestuur 	een 	nieuwe attractie goedaardige stralen - kortom 
voor IJsselstein in 	het 	ver- alles, wat je maar wenscht...... 
schiet......"  

Een 	telefoontje naar mevr. i Er is niets nieuws onder de 
Klein-Sprokkelhorst. 	En 	ziet, zon. 
de goedhartige dame stelde ook 
IJsselstein met zijn V.V.V. ge- Bijgeloof 	en zin voor mys- 
lukkig 	niet 	teleur. 	Hoort: 1 tiek zullen steeds 	blijven 	in 
,,Vele 	splitsingen", 	van gan- den 	mensch, 	hoe ver1icht1F11j 
gen ni., 	,,wist 	mevr. 	Klein- ook wenscht te 	zijn 	of 	zich 
Sprokkelhorst 	nog aan te ge- 'wenscht voor te den- 	- 
ven, zoodat er een 	ster 	van -iLimzInnige onder- 
gewelven diep in 	de 	IJssel- aardshe gangen 
steinsche 	klei verborgen moet Och, 	die 	zijn er immer ge- 
zijn ...... " weest ...... 	in 	de 	verbeelding 

Hoe 	diep 	liggen deze gan- van 	het 	volk. 	Werden ze in- 
gen? Precies acht meter. Want dertijd niet aangegeven bij 	de 
mevrouw kan dit juist 	bepa- oude kerk te 	Diever? 	Maar 
hen. Eiken keer, dat de wichel- hij 	graven 	bleken ze er niet 
roede 	uitslaat, 	beteekent dat te 	zijn. 	Een 	onderaardsche 
een meter. 	Een meter, wel te 1 gang zou loopen van de pasto- 
verstaan, geen ei, 	geen 	voet' rie (oud kloostergebouw) naar 
of duim! 	Mevrouw ,,stelt zich de kerk te Ruinen. 	Bij onder- 
dan 	in", 	gelijk dit gewichtig zoek door graven bleek z 	er 
heet, op 10 decimeter, 100 een- niet te zijn. 
timeter, 1000 millimeter. 	Het Mag 	men de oude verLalen 
lichaam 	van een wichelroede- gelooven, dan is er schier geen 
loopster is toch maar ge V rare  ruïne, kerk of ander 	oud ge- 
prccisiinetrument ! bouw, of er liepen onderard- 

Welke steden en dorpen krij- sche gangen naar toe. Zoo .a. 
gen nu nog hun onderaardsche van 	Zuid- 	naar Noordhrek, 
gang 	? van Wittewierum naar Sclnr- 

orst. 
Eerst hadden wij de fanfa-

eklanken over de Cannen-
urgh, een kasteeltje onder 

Vaassen. In één der vele ver-
slagen daarvan lezen wij daar, 
lat mevrouw vertelt, dat de 
ovenzijde van de gangen tien 
neter onder het aardopper-
plak ligt. De onderkant dus 
;oo'n meter of twaalf 

Waar dit nou noodig voor 
:ou zijn, begrijpen wij niet, 
naar enfin, petje af voor de 
)ouwmeesters. Zij waren waar- 1 
;chijnljk nog half amphibie. 

Na de Cannenburgh kregen 
ve Gouda. Weer een labyrinth 
ran gangen. Vermakelijk hierop 
s een ,,controle" door eenige 
eden van de vereeniging ,,De 
Vichelroede". De heeren con-
ludeerden: ,,Intacte gangen 
net een bepaalde breedte en 
ioogte zijn door de vereeniging 
iiet aangegeven kunnen wor-
[en. Hoogstens kunnen er hier 
n daar intacte deelen voorko-
nen. Over het algemeen clui-
[en de uitslagen onzer loopers 
p steen in den bodem, moge-
ijk in metselverband". De 
onciusie was dus niet onver-
[eeld gunstig, overigens wel 
aktisch: het kan regenen of 
iroog blijven. 
Het ,)HaarlemsCh Dagblad" 

n andere kranten vermeldden 
net trots 

,,Steeds meer onderaardsche 
rangen te Haarlem! Sommige 
tadsgedeelten blijken geheel 
nderrniind te zijn door de 
rangen !" 

Let wel. Niet, dat er stads-
edeelten ,,schijnen" onder-
nijud te zijn, neen, een posi-
ief „blijken". 

Breda wil niet minder zijn. 
Mevrouw weer op sjouw.  
In orde. Breda kan ook 

,ruhig sein". Er w'en3. eventjes 
,eh,Utit 	rtkonde" 

 van 't klooster Small€. 
Ee naar de kerk te Oudega, 
van Rottum naar 't klooster 
Bethlehem, van Oldeklooster 
naar Nijeklooster. 

Reeds in 1840 trok de Gro-
ninger Teenstra in zijn ,,volks-
verhalen en legenden" te velde 
tegen deze sprookjes. Zoo 
schreef hij: ,,Aan de oostzijde 
van de kerk te Aduard begint 

1 
een onderaardsche gang, die, 
zooals men dwaas genoeg 
looft, onder het Aduarderdie1 
door, tot in de stad Groningen 
loopt, en welke in de oude 
teringestraat werd ontdekt. 
loopende van hiermede gehee 
onder den grond tot naar 
Roodeschool ten noordooster. 
van Bedum", 	 4: 

Een heele kuier dus. Wel-
licht waren er vroeger p1eis- ,  
terplaatsen, waar men even 
kon rusten en zich verfris-
schen. 

We willen ons praatje eindi: 
gen met een citaat uil K. ter 
Laan's ,,Groningen voor IOC 
Jaar" ,,A.is er één ding is, 

1 waarvan het vast staat, dat 
men met een overlevering t€ 
doen heeft, dan is het wel me 
de fantasie over deze onder-
aardsche gangen. Verscheidene 
jaren geleden heb ik een voor-
dracht gehouden over de Gro-
ninger Overleveringen voor 
onze afd. Nijmegen. 't Liep 
daar ook over deze gangen, 
die immers overal geweest zijn 
en nog zijn: van Scha.rmer 
naar Thesinge; in Siddeburen, 
in de stad op meer dan één 
plaats. Zij zijn overal geweest, 
dus waren nergens, zezijn ook 
nooit gevonden. Maar in de 
pauze, aan de gezellige be-
stuurstafel, daar kwam een 
van onze oud-Groningers en 
zei;-dat het allemaal best waar 1 
kon wezen dat ze er niët wa-! 
ren. 

,,Maor bie ons in Zubrouk, 
doar is ain, dij löpt van de kerk 
of onder Hailige Weg deur, mis-
schain wel hall an Noord-
broukster kerk tou. Franzen 
binnen der nog in vlocht, dor 
de Kozakken hier in 't laand 
kwammen". 

Zoo zijn we dan weer hon-
derd jaar verder dan Teenstra, 
maar de onderaardsche gangen 
zijn nog dezelfde. Gelukkig? 
Ja, want als er geen fantasie 
meer in ons volk zou zitten, 
dan zouden we al zeer arm 
zijn".  

Gelukkig? - Welnu, men 
trachte niet de beweringen 
van de wichelbroede te staven 
door graafwerk als proef op 
de som 



Waren de hunebed-bouwers de oudste bewoners van den 
Hondsrug? 

Dit heeft men langen tijd gemeend. Vooral de onderzoekingen van 
den scherpzinnigen oudheidkundige Popping hebben uitgewezen dat 
onze vaderlandsche bodem reeds véêl langer geleden door menschen 
bewoond werd. Te Elspeet, Oosterwolde, Donkerbroek en Makkinga 
heeft hij werktuigjes van vuursteen en rendier-gewei gevonden die 
ongeveer 15000 jaren ouder zijn, n.l. uit het palaeolithicUm, het oud-
steentijdperk, het laatste deel van den ijstijd (20.000 jaar vbôr Chr.) 
toen de gletschers zich weer naar het Noorden begonnen terug te 
trekken. In Drente zijn zulke steenen werktuigjes alleen nog maar 
in 1-lavelte gevonden. 

Het zou belangwekkend zijn indien vastgesteld kon worden dat op 
den Hondsrug, waar bijna alle bekende hunebedden zich bevinden 
(neolithicum, jong_steentijdperk) ook in het oud-steentijdPerk men-

schen geleefd hebben. Wij zouden dit graag willen onderzoeken en 
verzoeken onze lezers in dezen tijd nu zoovele gronden worden om-
gewerkt en in cultuur gebracht, bij het bewerken van den bodeni eens 
te will'ewlettefl op-zulke vuuvste'elTtÎCS waaraarr-door piintn'g-en kar-

teling te zien is' dat ze bewerkt zijn (ook onder stuifzand worden 
ze wel aangetroffen). Ook wanneer men twijfelt en denkt ,,het zal 
wel niets zijn", brenge men het ons. Voor het vinden van zaken die 

voor het wetenschappelijk onderzoek van belang zijn wordt graag 
H. v. L. eenige vergoeding gegeven.  

/ Grafheuvel afgegraven 

Nabij de Poosfweg te 
Wijn jet erp 

Ongeveer honderd meter uit de ooztzijde van de 
Poostweg Onder Wijnjeterp was een kleine verhef-
fing in de heide zichtbaar, die kenners op het eer-
ste gezicht al voor een grafheuvel aanzagen. De 
heide daar is tamelijk vlak. Slechts één langzaam 
glooiende verhevenheid, zo goed als cirkelrond, met 
een inzinking in de top, bevond zich daar. Dit wijst 
bijna altijd op mensenarbeid. Zô maakt de natuur 
geen heuveltjes. Toen wij er dan ook met den heer 
Popping uit Oosterwolde en enkele anderen bij-
kwamen, stond het oordeel dadelijk vast: dit is een 
grafheuvel, al hadden ook groter deskundigen een 
ander oordeel uitgesproken. 

Maandag begon de heer Popping met behulp van 
enige arbeiders aan de afgraverij. Er werd een brede 
sleuf dwars door de top gegraven. Vlak onder de 
hip1aggen lag het witte zand, dat overal voor-

'komt. Maar toen de sleuf ruim een meter diep was, 
kwam de vaste grond bloot, die nog nimmer ver-
graven was. Deze grond werd zeer nauwkeurig af-
gevlakt en toen tekenden zich eigenaardige grijze 
plekken op het bruin-gele zand af. Deze plekken 
bestonden uit veel losser zand. Daar was eenmaal 
in de oorspronkelijke grond gegraven. Zeer lang-
zaam, centimeter voor centimeter werd de bodem 

Stenen hamer uit de grafheuvel bij 
Wijnjeterp 

. nu afgeschaafd. Telkens tikte de schop tegen een,, 
hard voorwerp, dat meestal een vuursteenspllnter 
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 
zwart vlak kwam boven. Een bijl, neen, een urn; 
nee, wacht maar even; hier is Ie al, een ,,hammer, 
in striidharnmer". 

Een prachtige, mooi gepolijste hamer, met zuiver 
rond geslepen steelgat, hield de arbeider in de 
hand. Het bewijs was geleverd, dat het een graf-
heuv was. Dergelijke gereedschappen worden 
stee-_,s bij het graf gevonden. Het 'verk werd ge-
staakt, Qw, een fotograaf er bij te halen. 

Dinz<7ig ie er ver-,r gegraven. Er kwamen nog 
een mes, 'een bijltje 	een pijlpunt te voorschijn, 
alle van vuursteen, bept 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 hel, 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. 

.Wi, hadden hier ontegenzeggelijk een heuvel uit 't 
r,c,'enen 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 veroranden 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 bulten beschouwing gelaten - tame-
lijk nauwkeurig. Deze vondsten bewijzen nog weer 
eens, dat zandgronden van Oost-Friesland bewoond 
zijn geweest van de allervroegste tijden af. 

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

Deze steentijdvonclsten zijn  van veel eerbiedwaar-
diger ouderdom. 

M.G.W. 



ad. 

WETENSCHAPPEN. 

AANWINST VOOR FRIESCH 
MUSEUM. - 	- 

De archeologische verzameling van 
den heer Popping in eigen-

dom verkregen. 

Vondsten van 25000 jaar voor 
onze jaartelling. 

LEEUWARDEN, 19 Juni. - De bekende oud-
heidkundige, de heer H. J. Popping te Ooster-
wolde (Fr.), heeft een transactie aangegaan 
met het Friesche Museum te Leeuwarden, waar 
door dit de eigenaar geworden Is van een 
groot en belangrijk gedeelte van de archaeelo-
gische verzameling, die de beer Popping in 
den loop der jaren heeft bijeenvergaard. 

De beer Popping had in de laatste jaren 
zooveel belangrijke aanwinsten verzameld, dat 
hij er thuis bijna geen weg meer mee wist. 
Voor het Friesche Museum beteekent deze 
aankoop een groote aanwinst. De verzameling, 
die inmiddels naar Leeuwarden werd overge-
bracht, bevat een 750-tal werktuigjes van 
vuursteen, door den heer Popping verzameld 
uit de ateliers of nederzettingen te Prandinge 
nabij Oosterwolde, te Donkerbroek en Mak-
kinga in het Kuinredal, voorts een 7.g. com-
mando-staf van rendierhoorn en een onbewerkt 
gedeelte van een rendiergewei. 

Ten slotte bevat de aangekochte verzameling 
een aantal voorwerpen uit het mesolithicum, 
o.a. een bronzen mes, gevonden te Appelscha 
en een aantal steenen bijlen. Het Friesche Mii-
seuni mag trotsch zijn op deze uitzonderlijke 
aanwinst, want hierdoor is het de bezitter ge-
worden van de merkwaardige restanten uit 
een zeer oud verleden, dat terug gaat tot 
25.000 jaren voor onze jaartelling. 

T 	
FRIESCH MUSEUM. 

Archaeologlsche aanwinsten uit de verzameling 
Popping. 

Mr. Boeles schrijft ons: liet Friesch Museum 
te Leeuwarden is door aankoop eigenaar gewor-
den van een groot en belangrijk gedeelte der 
verzamelingen van den bekenden oudheidkun-
dige, den heer H. J. Popping te Oosterwolde (Fr.). 
De verworven oudheden zijn afkomstig uit de 
zand- en veenstreken in het zuidoosten der 
provincie Friesland. 

Door de verdienstelijke en met veel succes 
bekroonde naspeuringen van den heer Popping, 
die daarbij o. a. gesteund werd door den 
palaeobotanicus, dr. W. lBeyerinck, mocht het in 
de laatste jaren gelukken licht te werpen op de 
oudste cultuur dezer streken, die veel verder 
terug bleek te gaan dan nog kort geleden vei-- 
moed werd. 

In het begin van 1930 werden voor het eerst 
in Nederland sporen ontdekt van een beschaving 
uit het oudere steenen tijdperk en sedert 1933 
leverde vooral het Kuinredal bij Oosterwolde 
talrijke vondsten op van een drietal jong-
palaeolithisclie nederzettingen, die behooren tot 
het Magdalenien en het nog oudere Aurignacien. 
Deze vondsten vertegenwoordigen culturen, die 
minstens 10. tot 25,000 jaren vô6r Christus gebloeia 
hebben. 

In de verzamelingen van liet Friesch Museum. 
die overigens een zeer volledig overzicht geven 
van de bodemvondsten in de provincie Frieslana, 
waren de resten dezer zeer oude beschavingen 
nog niet vertegenwoordigd. Thans is dezt 
lacune door gemelde aanwinsten op zeer ge-
lukkige wijze aangevuld. 

POPPING'S ARCHAEOLOGISCILE 
>fi,o.B.M. VERZAMELING. b4fl 

Thans in handen van het Friesch Museum. 
Naar wij vernemen is het Friesch Museum 

bezitter geworden van de zeer bijzondere an-
tiquiteiten-verzameling van den heer Pop-
ping, oudheidkundige te Oosterwolde (Fr.) 

Dezer dagen heeft de directie van het 
Friesch Museum zich door aankoop in het 
bezit gesteld van een merkwaardge collectie 
archaeologogische vondsten, die door den 
heer Popping werden verzameld in de laat-
ste tien jaren. Van lieverlede was zijn ver-
zameling zoodanig uitgedijd, dat hij thuis 
welhaast geen bergruimte meer beschikbaar 
had. Van heinde en ver kwam men naar 
Oosterwolde om de verzameling van den heer 
Popping te zien. Deze groeide gestadig, on-
der medewerking van de bevolking, die ge-
trouw al het opgedolvene, dat er bijzonder 
uitzag, naar Popping bracht, lederen dag 
bijna kwam er een schooljongen aandragen 
met een vuursteentje met de vraag ,,of me-
neer Popping daar ook belang in stelde". En 
nooit werd deze het moede, het gebrachte 
naderbij te beschouwen. 

Voor het Fresch Museum beteekent deze 
aankoop een bijzondere aanwinst. Hoewel 
liet Museum een zeer rijke  verzameling bezit 
uit de Friesche oudheid, ontbraken er tot 
dusver de stille getuigen van een nog ouder 
verleden. De heer Popping was de eigenaar 
van de alleroudste archaeologica, want zijn 
vondsten stammen uit het Magdelein en het 
Aurgriacien, dat is dus van 10000 tot 25000 
jaar voor Chr. De verzameling bevat een 750-
tal werktuigjes van vuursteen uit de ateliers 
van Prandinge (Oosterwolde) en uit het 
Kuinredal, vervolgens een zoogenaam de 
commando-staf van rendierhoorn en een on-
bewerkt gedeelte van een rendiergewei. 

Gedurende een reeks van jaren zijn er 
door den heer Popping, die bij zijn onder-
zoek gesteund werd door den palaeo-bota-
nicus dr.' W. Beyeri•nck te Wijster (Dr.), be-
langrijke vondsten gedaan, die sporen van 
een heel oude bewoning dezer Friesche ge-
bieden aan het licht hebben gebracht. Reeds 
in 1930 kon de heer Popping zoodanige re-
sultaten aantoonen, dat hij  het geenszins 
voor onmogelijk hield, dat eenmaal de 
znensch van het intergiaciaal in ons land 
wordt geplaatst. Belangrijk was ook zijn 
vondst in het atelier van Prandinge, waar 
hij bewoning van den mensch uit het Mag—_ 
delein kon vaststellen, terwijl zijn latef 
vondsten in het Kuinredal sporen van be-
woning uit het nog oudere cultuurtijdperk 
Aurigi-iacien aan het licht brachten. 

De aangekochte verzameling bevat boven-
dien een aantal voorwerpen uit het mesoU-
thicum, o.a. een fraai en tamelijk gaaf bron-
zen mes, gevonden te Appelscha en een aan-
tal steenen bi4en. 

Onderwijl gaat de heer Popping verder 
niet het doen van onderzoekingen. 

Behalve een 750-tal werktuigjes van uursteen 
uit de nederzettingen Prandinge. Donkerbroek 
en Makkinga in het Kuinredal, zijn te noemen 
een z.g. commando-staf van rendierhoorn en een 
onbewerkt gedeelte van een rendiergewei. 

Ook het meso-lithicum, dat tusschen den 
ouderen en jongeren steentijd inligt, is bij cie 
aanwinsten goed vertegenwoordigd. Tot den 
bronstijd behoort een prachtig en zeldzaam goed 
geconserveerd bronzen mes uit Appelscha en 
een halsring van hetzelfde metaal. De ver-
zameling steenen buien is vermeerderd met een 
tiental exemplaren en zoo zijn er nog tal van 
andere aanwinsten, die thans een blijvende 
plaats hebben gekregen in de Leeuwarder ver-
zamelingen. 

De heer Popping gaat inmiddels door met zijn 
onderzoekingen en het is stellig een geluk, dat 
de zoo afgelegen waar rijke Zuidoosthoek van 
Friesland in hem zulk een uitstekenden vertegen-
woordiger der oudheidkundige belangen heeft 
gevonden. 



De Ooststellingwerver van 3 Lentemaand '39, bespreekt onze 
boekjes onder het hoofd ,,Geschjedvervalsching". Het blad treft 
deze vervalsching echter niet aan in onze boekjes, doch in de 
critiek van ,,Het Filter". 

H. J. P. schrijft: ,,Hier hebben we een staaltje van opzet-
telijke onjuiste geschiedschrijving van het minste allooi. 
Hier wordt trots gegronde weerlegging en nog wel zeer 
geraffineerd, schijnbaar op gezag van hetzelfde boekje 
dat de dwaling herstelt, de oude, onze Voorouders be- 
Ieedjgende fabel verder gelanceerd". 

,,Foei. En deze z.g. ,,Jongeren" hebben in hun bestuur 
nog wel een DRS. en MR.!" 

11 
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De eene is H. J. Popping, die veel ge-
publiceerd heeft over al de oudheidkun-
dige vondsten, die hij deed in genoemd 
gebied. Niet alleen woongelegenheden en 
graven van Onze voorouders uit het grijs 
verleden werden daar in de buurt van 
Oosterwolde opgespoord, maar ook in rijke 
schakeering de voorwerpen, hetzij kan 
been of hoorn, hetzij van vuursteen, welke 
de prae-historische menschen gebruikten, 
die zich in Zuid-Oost-Friesland vestigden 
en zich onledig hielden met jacht en vis-
scherij: speren, pijlpunten, messen, buien, 
hamers en nog veel meer. 

~~r&e eW.  

wor 

De opgravingen van den heer JLJ. Popping, oudheidkundige te Oosterwolde. 
Een co~ steencu werktuigen, wapens,. enz. uit de ,,löO Bunder" te Appelscha. 

De oP-ravinmn van den. heer Popping te Appelscha. De heer Popping bij een 
dedoo hem otgegr&ven z.g.. brandkuilen of vuurplaatsen, in vroeger eeuwen 

gebruikt doo'r langs trekkende volksstammen. 



- 	 - 	 . . 	 - 
Ookzagen we het aan de gaven orxier 

D 	St 	 dgraf e 	e entij h euv ei i t lang waireai geslecht- 

e 	ei ; . 	 inHeideveld tusschen Sparrebird 
Zoo moet o.a. een aantal jaren terug on-

1 der S&llmien (1Jreterp) een heuved zijn ver- 

S 	 en Posen n Opsterland i - 	 - 	- 
t paven waariin men een bijl of hamer vond. 

1 	Het ie mogelijk, dat Friesland 	nog 	een 

- __ 	- 
paar tumul4 bezit; wat de heidegronden be- 

DE VOORGESCHIEDENIS OMTRENT ook nM na de 	 treft, zullen er echter niet meer d'an zeer 

DEZEN HEUVEL. ge van den heer Wi'egerina. fonxikrcLelhjke 	of 	oaanzieniliJe 	uiterlijke 

. . Reeds spoedig bij cie 	ntravni hadden keteeken 	van te bespeuren zijn. 
Alvorens we hier iets gaan vertellen om- 

. 

	

het 
	i 	i. 	 • we in 	e 	aam van deii heuvel eenige F 	. . Moel1jk is verd4er, dat er in bosehierrennen 

redezen upsteriandsohen grafheuvel (of vuurstwerk-tuigjes,  enen 	oenevene 	een . nog verborgen liggen, b.v. in het woudge- 

. 

mt 	een internationaal woord 	tumulus),  
, 

scherf van eensteentijd-bekertje 	ontdekt- ie 	vn Beetaterzwaa 	en Olterierp. 
wi]l 	 - 	.. 	 . wijzen, die ons wel 

: 
En in het centrum vonden we het steentijd- Maar in ieder geval: oostelijk Free1aind 

e 	cr 	gegriefd 
	

e, rn bijgaven: hamer, bijhtje, mes heeft wei een uitlooper gevormd voor deze 1 h'belaagonzHeimat&chutz ,,F.4iinzelgraber . 
&tude onzer praehietorie, meenen publini- 

. 
Al i 	 •______ e ontgraven tumuli in rriee1ad en T 

'' 	'"'" tent te moeten geven. 	 . ver6chiIenjde in Drente en &roningen zijn 
Het is ongeveer een tiental jaren geleden, idoor one ontdekt en. aangewezen. Nimmer, TUMULUS. 	j 

dat we dezen grafheuvel onder Winjeterp hebben we een praehistorische (palaeoliEhi- °P het diluviale eiland tuewiéi~iin ke en 
ontdekten. We hebben van deze ontdekking sche, meolitisohe, neoltitische of wat ook) Tjonger kan men tot nu toe geen sporen 
kennis gegeven aai een der betuurIeden vindplaats of nederzetting aangegeven, de ï 	van den Jenigsteen- en bronstijd constiatee- 
van het Frieech Genootschap. niet met onze aanduiding klopte. ren, westelijk ven Maik1iinga—Nijeberkoop. 

Was het miehien eerst 	het 	doei, 	dat MiWchien mogen we dit aanvoeren als' °k de heidevelden -van Hooi-nst.erzwaag, 

aere heuvel t. z t. deskundig zou worden een motief, dat met onze aanwijzingen al- , en verder westelijk in Sohoteriand (Heeren- 

ontgraven, later giingen er stemmen op, n.1. thans eenge rekening behoorde te word.-en veen) hebben niets uit dien tijd opgeleverd. 

van het bestuur van het ,,Fryske Gea", dat  Lange het Koniingsftiep of Boom (Boom, 

deze tumulus - een der Iaaise van Fries- DE 	RÂFHEUVELS IN. Bom = Bron) is de mensch uit dien ouden 

lianLl - voor het nageslacht behouden moest tijd verder doorgedrongen. 

blijven; alzoo niet moest worden afgegra- 
, 	 FRIESLAND. 

. 
Reeds waren eenige losse 	vondsten ge- 

Ven. De grafheuvel van Wijn.jeterp was w7c—Ide-i diaan hLer rond de Boom. O.a. een paar bij- 

Fat. Ook wij vonden dit uitstekend, meest westelijke in het Noorden 	van 	ons Iefl, een z.g. steenen knots en voer enikele 

Toen nu voor eenigen tijd het veld waar- lian4. 	 i weken door de arbeiders in de ootnning, 

1n het voor-historische bouwwerk 	lag, 	in Terwij1 de bodem van Drente vele hon- waarin onze heuvel behoorde, een steenen 

handen kwam van de N.V. Oniginnings-Mij. derden 	van 	steenitid- 	en 	bronstijdtumui hamer. 

,,De Drie Provincien", werd 't voortbestaan heeft geteld, kende men 	in 	Friesland. 	en Zelf bezitten we een dolk vainhertshoorn, 
van dein heuvel bedreigd. De voorzitter van Groningen eiecht 	sporadisch deze geheim- bij graafwerk in den Boorn gevonden, 

,,It Fryee G", de heer 	M. 	Wieger - zinnige ,,bergjes der witte wi'ven", gelijk del De heer v. cl. Vliet raapte in een der 

6 m a, tevens bestuurslid ven het ,,FTiesoh Dreratsehe geeehiedsehrijver P i c c a r d t ze d'aar 	een. 	paar 	neoiithich'e 
Genootschap", richtte zich tot den Inspe- noemde. piFpunien, terwijl ook de heer Siebiaiga te 

tenir der Rijkswerkverschaffingen, den heer Bekend zijn of liever waren ons in Fries- 	Opeiinde werktuigjes bezit van 	de 	hooge 
J. J. G. S. F a 1 k e n a, met het verzoek den land (behalve de thans ontgravene) : gronden langs den Boom, 	enkele stukjes 

: 
	

grafheuvel met een omliggend terreintje bij Siegerswoude (aan dan Buitenweg) . 	
e115 van nog westelijker terreinen. 

F 	de ontgimng uit te sparen.. 1 (of 2) ; ze zijn voor een paar jaren ! 
De heer F a 1 k e n a, na hierin de betref- vergraven bij het verbreeden van den 	t MWii?i 

fende autoriteiten in Den Haag te hebben weg. 
 

gekend, stemde er liii toe, 	dat 	dit 	etukje Bakkeveen. Een tweetal in 't Man-  
0 voorgeschiedeeis in Friesland behouden zou de ve'lkl, w.o. 	de 	„Kruisberg". 	Ver- '.. ( 	• 	is 

blijven. $7<, graven. - Nog ligt in de Bisschop de 	 -J Een 
We meenden dan ook, dat het voortbe- raadselachtige 	,,(K)roezebult"; 	een • o 

staan van den tumulus van Winjeterp ver- voorhistorisehen 	grafheuvel 
zien we er echter niet in. 	0 er 

O 	 0 
t 	 Ze)e 	0 

zekerd was. 
Tot we voor enkele weken een bericht Fochteloo. Een ontgraven 	45 0WyjettP 	 ' 

e i e t, 	t ontvingen van den heer H. v. d. V 1 	u heuvel 	en 	een 	steentijdgraf, 00,,kt0t 
Lippenhuizen, waarin hij ons waarschuwde, voor den dag gekomen bij een 	

. 

	

" 	' dat de heuvel t 0 C h vergraven zou worde ontginning; de bovengrondaohe OrW 	' 
Vn den beer W i e g e r s m a vernamen ken'beekenen waren reeds ver 0 	0Foc~teloox  

• we daarna, dat ,,It F•ryse Gea" een d e s- dwenen of niet goed zichtbaar geweest. o 	 • 
. 

k u n d i g e in dezen had geraadpleegd, en Donkerbroek. De ontgraver. ,,&algeberg". % Lzd. 	1 

at deze had gezegd dat de heuvel geen Mogelijk is ook de op de oude kaarten voor- 
9 

grafheuv
e
l was, doch louter 	een 	s t u i f - komende, doch thans reeds lang verdwenen h 

buit! Dientengevolge was den beer F al - ,,Witte Buit", aan 	de 	grens 	Petersburg— / . 	 a 
k e na geboodschapt, dat men geen prijs Winjeberp, een grafheuvel geweest.  ° 	 " 
meer etelde op het behoud van deze ,,arche- Oosterwolde. De ,,Biesterveldheuvel". 	 / 	• 
o1ogisohe vergissiug"! Ontgraven. - Bovendien heeft een- 

• e 
maal onder de buurtschap Veenekoo- , 	Doldr5v,., 

htusschen, • zooals de zaken nu stonden, tea een greep heuveLS gelegen op 	#" 

zou 	dinar 	weer 	een gedenkleeken onzer land, 	dat 	reeds 	tal 	van 	jaren 	als 	,/ , 0Vladdzr 	0 Diever 

voorvaders spoorloos verdwijnen, in dit ge- esehgrond in cultuur is geweest. Voor ' Nemen we de oinevig vin den graf- 
al een tumulus, diie daar zoo mooi lag als enkele, 	jaren 	kwamen 	van 	eenge heuveL 

bekroning van een heiiderugje, dicht 	aai hiervan de grafven voor den 	dag 	bij 	een 1 Thans, nu de bodem wordt omgewerkt, 
ilen 	etrasa4we 	Tineterp_Beeteterzwaag. zandafgraving. Vondsten: bekertjes en bij- 1 , blijkt, dat deze - gelijk het lichaam van 

engrafmet evenitueeie bijgaven, dat door len. 	 1 dien tumulus - een m enigte van relicten 
de arbeiders waarsch.ijntlijk niet zou wonden Langedijke. Een drietal. Ontgraven.. Twee bevat uit den steentijd 	n.L vuursteensplun- 
opgemerkt. hiervan lagen eigenlijk 	in 	de 	bnurtschap 1 ters en werktuigjes. 

En. de ontginning was reeds bijna tot den Hoog&luurswoud onder Oosterwoldie. 	t 
beuvl genaderd! Appeisga. Een exemplaar in het vetidi naar 1 daarnaast de resten van steentiig en 

Met dan heer v. d. Vliet  bealoten we, Diever. (We weten niet met zekerheid te 1 
later aardewerk. 

7400 mogelijk, in elk geval den heuvel nog zeggen c4 hij oadier 	Aippiega 	of. D.iever Dan nog in de profielen) die bij de out- 
te onderzoeken, voor en aleer hij verwoest lig t). 	 1 komen,,le tjke 	humc-' 
werd. Van den heer F a ik e n a verkregen Duurswoüde. 	n 	eevenwe1 	fwij- hizinkirigeu in dén vasten 	rond met brain,d- 
we hiervoor toestemming. We brengen hem felachtig is. resten, die wijzen op bewoning in hist'eri- 
daarvoor hier nog onzen besten dank. Boyl. In de buurtschap Boekhoit een door schen of vnorhistorischen tijd. 

Het onderzoek geschiedde in tegenwoor- vergnavingen zeer onduidelijke groep beu- Dat was onze bevinding in een enkelen 
li:gheid van den Directeur van het Fri;esch vels, waarin resten van jonger vaatwerk. 	i voormiddag. 
Museum, 	da. 	A. 	W as s e n b e r g Ii, 	en dt kleine aantal 	ÏrbiJ Nog vertelde ons een opzichter van een 
diens amanuensis, dien heer 	E. 	J. 	Pe n -    schouwen als de rest van 	een belangrijk gevonden put met daarbij een afvaikuiL 
ii i n g, 	en 	van een redacteur en een foto- 	hoocrer cijfer. Vele tirrniilri zijn in het oosten Maar is het eigenlijk ook niet verklaar- 
graaf van het ,,Nieuwsbiad van Erielain,d". lvan Friesland door cultii'eerin'g van den bo- baar? 

I dem reects verloren gegaan, vÔôr den tijd, De veilige hooge heidegronden, niet ver 
Nooit hadden we er aan getwijfeld, dat l waarin men de werkelijke beteekenis dezer van de rivier. 

we liter met een gra1hieuvel te doen hadden, heuvels weer had leeren begrijpen. Trou- Aan den stroom de maadiaaden of mair- 

wens ook in Drente zijn er vele ongeregis- schen, die in vroeger dagen natuurlijk i>e- 



Praehistorie in een veen-
gebied, door H. J. Popping. - 
Uitgave Drukkerij Pppg-
der Meer, Oosterwolde. 

De ijverige archeoloog Popping te Oosten-
wolde is voortdurend bezig met bodemon-
derzoekingen in Zuid-Oost-Friesland en hij 
publiceert geregeld de resultaten daarvan. 
De jongste bijdrage handelt over een uitge-
strekt veengebied nabij Foebteloo. Hij be-
gint zijn beschrijving met een korte echet 
over den algemeenen ontwikkelingsgang 
van het veengebied in zijn betrekking tot 
den mensob. Vervolgens beschrijft hij bizon-
derheden uit het leven van onze voorva-
ders, die daar leefden in de verschillende 
tijdvakken Als oudste cultuur-element, dat 
tot dusver bekend is, moet gerekend wor-
den een deel van den inventaris van Ie ne-
derzetting van de heuvelrug de ,,Goldliaer". 
Een groot aantal teekeningen en werktui-
gen met omschrijving laat de heer Popping 
volgen, evenals eenige wuursteenwerktuig-, 
jes van diverse stations in de Appelschaster 
—Fochteler veenen. 

Breedvoerig gaat de schrijver in op de 
gravingen, in deze streken verricht, schrijft 
hij over de gevonden voorwerpen en stof-
fen en de menschen, die hier vermoedelijk 
hebben gewoond. Het boekje is voorzien van 
tal van duidelijke illustraties e oriëntee- 
ringskaartjes. 	4# 	lee 

Ste1Ijngwer, doorH.J. 
Popping. Uitgave Popping en v.d. 
Meer, Oosterwolde. 

Eqn overdi-uk van in de Oost-Stelliugwer-
ver verschenen artikelen over de afkomst 
van de Stellingwervers en de oorsprong van 
hun naam, waarin de schrijver op interes-
sante wijze aannemelijk maakt, dat de Stel-
liflgwervers de nakamelingen zijn van een 

- in 841 gesloten bondgenootschap der Sak-
een, dat zich Stellingen noemde en ten doel: 
had de Saksische vrijheden te herstellen 
en te handhaven. Toen dit bondgenootschap 
in 842 door den Saksisehen koning Lodewijk 
verslagen en verstrooid werd, zou een ge-
deelte ervan zich in het uiterste grensge-
bied, dat thans Stellingwerf heet, hebben 
gevestigd. 

et vpewoem, - mer s - 
over een groote oppervlakte de humuslaag 	Hiermede, lezer, meenen we het voor- 
zeer duin en de ,loodandIlaag" van haast naamste  rond en tumuhis van \' linleterP 

abnormale dikte. 	 te hebben medeged3eel 	 T 

De heuvel nu was opgeworpen van duit 	
F1. J. ppPflG. 

schrale, lichtgrijze ,,lood7zaind". 	 Oo s te r w o 1 d 0. 
De humuslaag op het heuveldek was zeer 	 -- 

dun, wat ook verklaarbaar was op dit schra- 
le zand. 

Van eenuge bankvorming onder de be- 
groeiïng van den heuvel was niet un het 
minst sprake. 

vloeld en daardoor bemWerfiTdr-
schen, die de weidevlakten waren voor het 
vee onzer Germaansche voorouders en, nog 
vroeger, een rijk jachtgebied waren voor 
onze voorzaten. 

Het kan niet anders, of bij een nauwgezet 
onderzoek zal in d'it gebied langs de Boom 
nog veel voor den dag komen. 

Van een z.g. etuandspoor of van een paus-
sadeering vonden we niets. Wel was en-
iniddeillijk om het graf, ongeveer 60 c.m. 
diep, ten opzichte van de graÎha€is, een 
greppel gegraven, waarin veel houtakooi- 

het winterwater van 	dein Boorn en zicht- sporen. 
baar van aille zijden. 

De geheele stam of sibbe had bijgedira- DE VONDSTEN. gen tot het aanbrengen van aarde, om het 
graf van den grooten aanvoerder of leider In het gras, dat ongeveer 2 M. Lang en 
imposant, indrukwekkend te doen worden. 80 cm. bree& was en Oost—West was ge- 

Het was een der schrandeire Noorsche en- oriënteend, lag aan het westeinde de fraaie 
derzoekers, 	Montelius 	of 	S o p h u s hamer. 	Hij 	is 	van het z.g. ,,Jut1andhe" 
M ü 1 1 e r, die helder 	opmerkte, 	dat 	ten modeL Het type wordt o.a. afgebeeld onder 
tijde der oprichting dezer gedeakteekenen , 24 in het werk van Nids Aberg, 
de omgeving onbeboecht moet zijn geweest. Tyuie der notrdiisöhen Sireiâxte". 
Het is immers onmogelijk om in een lxoh - althans zonder i,nstrumenrten van nieuwe- Ongeveer in het centrum van het grol lag 1 
ren tijd - de hoogste plek te vinden. Eo- het vuursteenen mes. 
vendjen zou het oprichten van een grafheu- Iets verder kwam de pijlspiits voor den 
vel of iets dergeks op het hoogste punt in dag, en nog verder naar het oostelijk einde 
een bosch geen zin hebben gehad. En steeds lag de vuursteen-en bijl. 
toch hebben onze voorouders voor deze dsoo- Deze grafgiften gezamenlijk zeggen ons, 
deniheuvelis de homgste plekken uit dien om- dat we hier te doen hebben met een ge- 
trek uitgezocht. denkteeken 	uit 	een 	laatste fase van den 1 

1 Welaan. jongst-eentijd. 
Op dozen heidemug, in de huurt, vermoe- De vier grafgitten kenteekenen het graf 1 

delijk niet ver van de nederzetting of woon- t van Wijnjeterp wel als een bijzonderheid. F 
plaats, die we waarschijnlijk meer naar het Merkwaardig hierbij is, dat alle de vondsten 
siroomd-al moeten zoeken, werd het 	graf wapens vertegenwoordigen. Mogen we daar- 
van den hoofdman opgericht, opdat die ach- om den jongsteentijdman van Wijnjeteip als 
terblijvenden hem steeds zouden kunnen ge- gTOOt heervoerder en krijgsman 	be- 
denken, als ze hun blik over de vlakte lie- 5hUwen? 
ten rondgaan. Wat we nog in het graf vinden, het is al- 

Ongeveer veertien meter in doorsnee was leen nog 	van 	de 	,,onvergakelijke" 	steen. 
deze tumulus. In het centrum iets minder ar toen daar het stoffelijk overschot ven 
clan anderhalve 	meter hoog. Nagenoeg 50 dein hoofdman werd ter aarde 	besteld in 1 
kub. meter zand was dioer de sibbe bijeen- den gegraven kuil op den heiderug, toen 
gebracht om den ageetorvee waardig te bezat de hamer nog zijn houten steel; toen 
gedenken. was het bijltje nog gevat in een houten of 

Hoe had men het zand boven en rond het hertshoornen handvat; 	toen was het mes 
graf verzameld? nog gedeeltelijk omwonden 	met huid of 

In Drente luidde het volksverhaal om- leer; toen was de pijlpunt 	beveetiuci 	aan 
trewt dan grootsten tumulus van DoiJdersum, een schacht en lag daarnaast nog de boog 
dat daarin een Fransoh offisier lag begra- V3fl meer din anderhalve meter lengte. 
von en dat de soldaten in hun mutsen het Maar alles wat was van organische stof, 
zand hadden bijeengebracht Een ietwat nu- het is sinds lang vergaan, opgelost en ver- 
der verhaal, maar met dezelfde strekking, zwonden in den bodem. Aleen de an-orga- - 
ki,egen we te hooren van een inwoner van nische 	bestanddeelen, 	de 	gesteenten, 	ze 

Tatere 	omtrent de oprichting van een hebben de dertig â vijfendertig eeuwen om- 
grafheuvel citaaT. verstoorbaar overleefd. 	En op onze zand- 

Een geval van den tegenuwoordigen tijd, gronden zijn we aangewezen om 	uit 	diie 
en zich toch daarbij 	aainsluilbend, 	vertelde voorwerpen van steen een stuk van de ge- 
ons de heer W a -rf e m i u s, schrijver van schiedenis ven ons voorgeslacht af te lezen. 
het boekje: ,,Hunebeddien en grafheuvels"I Een afteeken-ing van het vergane lijk in 

t dle ons bij de ontgiwvi!ng van het Wijnjeter J het ronde zand kon niet worden afgelezen; 
1 per graf ijverig met de spade assisteerde. daarvoor was trouwens de bodem aan de 
1 De heer W. had den heuvel van den Pool- grafbasie niet eenkleurig genoeg 	en hier 
schen 	maarschaulik 	Pilsoedeki 	aanschouwd. en daar met humaten doortrokken. 
Dit was een z.g. cenotaaf (= een gedienik- Wel hebben we ter plaatse, waar vermoe- 

! teeken in den vorm van een grafmonument)„, dek de zware beenderen hebben gelegen, 
terwijl het lichaam van den overledene cl- brokjes 	van 	een vettige substantie vorm- 

J de-ra rust. Het gedenkteek-en werd jaaThjl- meld, die organisische weefsels vertoonen. 
bezocht door 	duizenden 	bedevaartgangers,1 Een 	voorloopig 	m.icroscopieh 	onderzoek 
die ieder een zakje zand uitstorten  OP  cLeni  doet verwachten, dat we hier te doen hb- 
heuvel van hun gestorven grooten man. 	1 ben met de laatste resten van het lijk. 

Onze heuvel van Winjeterp gaf den in. In verband hiermede willen we er op wij- 
druik, dat hij aan dien rand was uitgezakt, zen, dat in één dier tumuli van Meruan (Or.) 
wat ook verklaarbaar zou zijn wegens de nog fragmenten van 	beenderen 	uit 	een 
losse etructuur van het lichaam. Door het trronstijdgnaf werden aangetroffen, waaraan 
ontbreken van een 	standreppel 	kan 	dit kleefden restjee van geweven stof; waarmee 
echter niet met zekerheid gezegd worden. meteen eens weer was aangetoond, dat onze 

Nog een paar opmerkingen. voorouders in dien brons&ijd reeds geweven 
De grondolag in den omtrek heeft 	een kie-eren droegen, - dit un tegenstelling met 

merkwaardige structuur. Bestaan over het de helaas thans in vele Nederlandsehe boek- 
algemeen onze heidegronden vanaf 't maal- jee nog voorkomende on.min, dat de Germa- 
vlak uit een meer of minder duiikk-e humus- iien van omstreeks het begin onzer jaartl.- 

- 	ag, 	een z.g. 	Ioodzaundlaiag, 	een 	,,koffie- ling nog wiliden 	waren, 	rondiloopende 	in 
en daaronder devasto rood.e, naar diieren]iuiiden! 

DE GRAFHEUVEL ZELF. 

Thans iets over den grafheuvel van Wijn-
jeterp, het object zeil, dat aanleiidlliing was 
voor dit artikeL 

Op een heiderug lag hij daar, droomend 
door de_  dertig _en meer eeuwen; veilig voor 



i  :4  

Een klein deel van de enorme verzameling van vuursteenen werktuigjes, eigendom van den heer 
H. J. Popping te Oosterwolde. In deze, duizenden stuks tellende collectie, bevinden zich voor-
werpen zoowel uit het oud-, midden- als jongsteentijdperk uit Nederland. Verschillende vondsten 
en vindplaatsen zijn door den heer Popping beschreven in diverse tijdschriften; vooral in De 
Levende Natuur". Door de. vondsten van de laatste jaren is wel gebleken, dat ons land veel 
eeuwen vroeger reeds was bewoond dan over het algemeen tot dusverre was aangenomen. De 
,odem van de Veluwe en Drente zijn rijk aan voorwerpen uit het steentijdperk, doch ook 

Jiet. Zuidoosten der provincie Friesland heeft veel en belangrijk materiaal opgeleverd. 

Foto rechts: 
Kast met oudheden 
uit het steen- en 
bronstijdperk. verza-
meld door den heer 

H. 1. Popping te 
Oosterwolde. 

- De beer Popping te Oosterwolde in z'n werkkamer gekiekt. 
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as men vroeger van oordeel dat onze voorouders uit het brons- en 	 . 	. 	• 	• .. 

	

nentijdperk in hoofdzaak bestonden van jacht en veeteeld, thans is men 	- 	- 

	

de hand van dé vele vondsten die men in den loop der jaren deed, 	k 	 - 

	

.r de conclusie gekomen. dat ook de akkerbouw een belangrijk middel van 	 5- 	 - 	- 

	

1s'aan vormde. Vondsten van steenen ploegscharen, n enkele maal in 	. 	-._________________ - - 	 . 
engrond, een houten ploeg, motiveeren deze conclusie. Zoo vinden wij  
bovenstaande afbeelding uit de collectie van den heet Popping 	 1 

osterwolde 'n 4-tal maalsteenen de nos. 1, 2, 3, 4 de primitieve molens 

	

sarvan onze voorouders zich bedienden, terwijl No. 9 een afbeelding 	Een fraaie Hulstboom (Ilex Aquifolium) staande bij het gehucht ,.De Poel' onder Oosterwolde 
in n toen gebruikt houweel is. De steel er van is natuurlijk vergaan. Deze mooie hulst heeft de buitengewone hoogte bereikt van bijna 9 meter en zat Vrij zeke: 
en steenen ploegschaar vindt u onder No. 7. Deze voorwerpen werden de grootste van ons land zijn. Warburg vermeldt in .,Pflanzenwelt", dat de hulst in Duitsch 

in Appelscha en zijn omgeving gevonden, 	 land gewoonlijk 3-6 meter hoog wordt. 



ONTGRAVING GRAFHEUVEL IN OPSTERLAND 
Deze week is onder Wijnjeterp. oostelijk land rijke) bijgaven van: fraaie strijdha-

van den straatweg Wijnjeterp (Sparjebird) mer van Jutlandsch model; bijltje, pijlspits 
—Beetsterzwaag (Posen) een grafheuvel en mes; de laatste drie van vuursteen. 
ontgraven, een der laatste, die Friesland 
nog resten. 	 Een uitvoerig verslag van deze ontgraving 

Deze tumulus bleek het graf te bevatten van de hand van den heer H. J. Popping te 
van een hoofdman en krijger uit' den jonge- Oosterwolde, zal verschijnen in een der 
ren steentijd. Het graf bevatte de (voor ons eerstvolgende nummers van ons blad. 

S 

DE FRAAIE GRAFVONDST VAN DEN HEUVEL ONDER WIJNJETERP. 
Boven: de strijdhanier; beneden van links naar rechts): bijltje, pijlpunt, mes. 	De 

liniaal geeft een lengte aan van 20 c.M. 	 j 

DE UITVOERDERS DER ONTGRAVING (,!,EKIEKT IN »EN HEUVEL, NAAST 'T GRAF 
Van links naar rechts de heeren: H. v.d. Vliet, Lippenhuizen; H. J. Pepping, Oosterwolde 
en Luitzen de Jong, Oosterwolde. De laatste is bij al de opgravingen van den heer 

Popping diens rechterhand geweest. 

A T'rins-Leniger, Amsterd2m. mej. S. W. 
Beersnia, DOn Haag, mei. B. J. Ottevanger, 
Den Haâg, J. Yaber. Voorburg mCi. . M. L. 
B. Schumaiin, RotterdOii, mej. î. A. Baie1s. 
Haarlem•  A. van Heraarden. Apéldoorn J. 

DEN HAAG. 2 aug. - Hoogduits Mo. Bij 0. A. Vos-n, Rormond, rnvr A, M. Huis- 
exanwns Hoogduits MO-A behaalden 	man, 1trecht. A. flovèld Gorredijk; de huig- 
schoolakte: D. J. Matson, Rottérdam mevr. akte behaalden: A. M. de Beer, Tilburg, H. J. 
M. Schnt-[)itz, Utrécht, Mej. J. B. 'Wilm, Ch. van Oijen, Venlo mol. E Popping Dril- 
Amsterdam•  mevr. A. F. M. BarkhuI-Von der 	H. v. d. Laan. \Tnschon . 
Beeck, Amsterdam, A. Bloot Naarden, P. Pmsvâart. K. H. R. Borghart* Rotti'rcfm, 
Keuker, Amstèrdam, méj. A. & J. Rutten, G. H. J. san der Drift• RhJwiik,  }. E. 't Hart, 
Amsterdam mej. A. M. Ph, Schampers. Haar. Amsterdam M. J. L. Mertcn, Olrsheêk, A. 
1'n, fliOj M, E. M. 0. Söholzê, ArnstêrriaM, Jansén, Oosterbeek F. F. C. Vriends, Roosiin-
H. v. d. \Verff, Schooneheck J. W. H. Sheè. daal G. N. Assies. Zwolle•  H, Ootlieb, Ani- . 

 W. van Oosteroh. Almélô, J. Enkélaar. sterdaM, L. Verhoeven, Del 	A. ,T. Tim- 
Zeist, mei. H. P, C. M. dO K0ing AffiOrs rnermanC, Dongeti,.A. Weatland, DedOrnvaart, 
foort, A, J. van Bodegôrn Driebergn, mevr. 	hoopmans Rhonen. 
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Geslaagd voor het dipioma Stenografie 

J% 	
g3 in de Franse taal mej. E. Popping te Oos- 

terwolde. 

SX 	Mej. E Popping te Oosterwolde slaagde 
met lof, voor de vakdiploma's boekhandel 
en uitgeverij,  

al. 

BOEKBESPREKING 1 
_iI. J. Popping: Stellingwerf - Wie 

. ;_•_' waren de oude Stellingwervers en 
: 	vanwaar stamt hun naam. (Uitg. 

- - f Popping en Van der Meer - Oos- 
.-.... . 	terwolde.) 

De bekende Stellingwerver oudheidkun-
dige H. J. Popping behandelt in dit ge-
schriftje van 18 bladzijden de vraag, of 
bevolking van Stellingwerf mogelijk af-
komstig Is van een groep Saksische boeren, 
die na de onderdrukking van den Saksen-
opstand der Stellingen in de streek van 
Osnabrüek in de 9e eeuw, zich daar geves-
tigd hebben.Be'ialv - de---naamsovereen-
stemming voert de schr. aanwijzingen voor 
deze mogelijkheid aan, ontleend aan de ge-
schiedenis van Stellingwerf, het karakter 
der bevolking, de overeenkomst van de 
plaatsnamen in Stellingwerf en in de streek 
der Stellingen en aan de bodemvondsten, 
die wijzen op een late bewoning (eerst In 
den Frankischen tijd) van de streek tus-
schen Linde en Kuinder. 

Schr. geeft toe, 'dat het volstrekte bewijs 
der door hem aangevoerde argumenten nog 
niet geleverd is; hetgeen hij te berde brengt 
maakt echter een nader onderzoek der 
vraag zeker van belang. De mogelijkheid 
blijft natuurlijk, dat de bewijskracht van 
sommige aanwijzingen, als de plaatnamen, 
niet verder reikt dan het Saksisch karakter 
van Stellingwerf, zonder dat zij op een ver-
plaatsing van een groep der historische 
Stellingen wijzen. Het geschriftje van den 
heer Popping moe dan ook veeleer het be-
gin dan het einde van de opgeworp vraag 
Inluiden. 

Franse Ilandelscorrespondentje 	- - - - 
dhr. E. Popping, Drunen; dhr. A. J. M. 

" 	Meester, Hilversum. 

Duitse HandelscorrespondenY1—e 
dhr. E. Popping, Drunen; dhr. D. S. Dijk-
stra, Hilversum; dhr. IT. v. (1. Berg. 
Huizen. 

De gelegnheid benutleie 'Om ie Iegelijk' aan 
te kondigen, verwijzen we in dit verband naar 
een bij de stichting ,.Der Vaderen Erfdeel" te 
Amsterdam verschenen werkje van de hand van 
H. J. Popping te Oos[erwolcle met de titel: 
,,Eenige correctie op Nederlandsche Geschied-
schrijving'. '. De bekende onderzoeker belicht hier-
in, zonder pogingen te doen om zijn ergernis t. 
verbergen, de dwaasheden, die inzake het ver 
leden te onzent geleerd worden. ,,\Vij willen, 
zegt hij, geen lofzang hondcii op de Germanen, 
die II aas t hun goede eigenschappen ook huit 
minder goede zullen gehad hebben. Maar we 

ilkn de waarheid over ons voorgeslacht." 
Dat Popping weinig eerbied heeft vaor mr.-  

Bontekoe's wapenfiguren en diens toelichtingeni 
daarbij, is duidelijk. ,.De gewone dwaze klets-
koek", luidt zijn oordeel. 

Wie er nadere aandacht voor heeft, leze het 
hier bedoelde, goed gedocumenteerde, boekje ei 
maar eens op na. 
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Geslaagd voor de diploma's Duitse en Franse 
Handelscorrespondentie, mej. E. Popping te 
Drunen (N.Br.) voorheen te Oosterwolde. 

Gesiaagd voor de diploma's stenografie 
in de Nederlandse en Engelse taal mej. 
E. Popping te Oosterwolde. 

Geslaagd voor het diploma stenografie 

7/Z3 
in de Duitse taal mei. E. Poppiugte Oos-
terwolde, 

Iets over Pèrsoons,nanien 
Hoewel 	ieder menseh een naam kunde, dan zou ze den oorspronkelij- 

heeft, zullen maar heel weinigen we- ken mooien naam Everarda gekregen 
ten, 	dat een naam een beteekenis hebben. 
heeft, althans oorspronkelijk had. Als Hoe erg soms een naam kan ver- 
we vroeger Indianenboeken lazen, was ibasteren, 	blijkt 	uit 	het 	volgende: 
ons toch wel duidelijk, dat onze roede De 	oorspronkelijke 	naam 	Gerhard 
broeders handig waren bij hun naam- (ger = speer; hard = dapper, sterk) 
geving. Dat b.v. „De snelle pijl" een of Gerard werd in de spreektaal van 
vlugge 	renner 	was en ,,Steenhart" lieverlede 	Gerrit. 	Als meisjesnaam 
niet 	een 	bepaald zachtmoedig per- werd daarvan gemaakt Gerritje, door 
soon, begreep ieder lezer. Maar stel- dat men den ouden vorm niet meer 
lig is toch niet bij velen de gedachte kend. 	Maar Gep'itje was velen dan 
opgekomen: 	Wat 	beteekent 	mijn niet mooi genoeg; men keerde niet te- 
naam eigenlijk? En toch hebben onze g naar het oorspronkelijke Gerhar- 
namen oorspronkelijk alle een betee- da of Gerda, doch maakte er een Ger- 
kenis, alleen zijn ze in den loop der ritdina van. 	Zoo iemand werd dan 
jaren 	vaak 	erg veranderd en ver- vaak Dina genoemd. 	Zoo ontstonden 
minkt. De oorspronkelijke Germaan- ook de namen Gini Tine en Ina van 
sche 	namen, 	die 	onze voorouders louter achtervoegsels van verschillen- 
droegen, waren meestal veel wellui- de oorspronkelijke namen. 
dender en zinvoller dan onze moderne Dit zijn dus namen zonder eenige 
namen. Thans wordt een kind 	een beteekenis, zonder eenigen zin; 	het 
naam gegeven, die naar den smaak 
der ouders mooi klinkt. Of hij werke 

louter samenvoegsels van eenigezijn 

lijk naar vorm en beteekenis bij on-
zen aard past, hier wordt niet op ge- 

letters. 
Van Gerard komen ook de namen 

let. Toch schijnt bij sommigen 	een Geert en Geertje. Dirk is een vereen-
voudigde vorm van Dieter, Diederik rasbewustzijn te zijn ontwaakt, toen 

Bernard en Juliana hun kinderen Bea- of Dietrich (diet = volk; rik = heer- 
trix en Irene noemden. Toen hoorde scher). 
men dikwijls de opmerking: Was een De volgende hier voorkomende na- 
Nederlandsche 	naam 	niet goed ge- men zijn zuiver Germaansch: Wolter 
noeg? En inderdaad, zou een Neder- of Walter; Hendrik (hen = heem; 
landsehe (we kunnen dit gerust uit- rik = heerscher) ; ' Folkert; Reindert 
breiden tot Germaansche, want toen (oorspr. Reinhart) ; 	Aaltje (oorspr. 
de namen reeds bestonden was er nog Adela) ; Riltje, Hilda; Hilbrand; Sie- 
geen Nederland, maar wel een Ger- ker (= overwinnaar) ; Reina; Albert 
manië) 	zou 	nu een Nederlandsche (oorspr. Adaibrecht) ; Lammert (oor- 
naam niet beter passen bij een Ne- spr. Lambrecht) ; Franke; Roelof; Sy- 
derlandsch kind? Waarom voor Irene wert; Frederik; Meine (oorspr. Mein- 
niet den naam Freda of Frieda geno- hard) ; Harmen of Herman (her = 
men, die dezelfde beteekenis heeft. leger); Arend; Egbert. 

Het is een oude en gode gewoonte Mqoie betèekenisvoll 	namen von- 
de kleinkinderen naar de grootouders den we nog in de 16e eeuw in de Stel- 
te noemen; het toont het verband der lingwerven

' 
 waarvan vele hier in de 

- sibbe aan, 	wanneer geslachtenlang vergetelheid 	zijn geraakt of onher 
de oudste zonen steeds dezelfde na- stelbaar verminkt: 
men dragen. Is zoo'n naam dan niet Aleid 	(Adelheid) ; 	Alfer, 	Alfred 
erg 	welluidend en wordt daar een (Alfred 	= del, vrede) ; 	Dertmaer; 
aanmerking op gemaakt, dan wordt Gerlof, Garlof (gar = speerj ; Ger- 
vaak gezegd: ,,Wat voor mijn ouders wer, Garwert; Huygen (Hugo = den- 
goed genoeg is, is ook goed genoeg ker) ; Jaerde (Noorsch) ; Markward; 
voor mijn kinderen". En stellig 	is Meylof; Redmer: Warner (Werner 
dat waar. Wat bij onze Germaansehe beschermer) ; Wijckaert; IJsbrand. 
voorouders paste, wat bij hen hoorde, Na de invoering van het Christen- 
past en hoort ook bij ons. 	Maar dom, door Karel de Groote te vuur en 
draagt zoo'n grootvader of grootmoe- te zwaard hier gebracht, kregen we 
der nu den naam Isaac of Sara! Dan een tijdling de vereering voor bijbel- 
zijn er in dit geslacht ouders geweest, sche, dus meest Joodsche namen en 
die een misplaatste vereeririg hadden namen van heiligen, die absoluut niet 
voolL een ander ras, in dit geval het bi ons ras passen. Zoo b.v. det naam 
Jooche, zoodat onze generatie ver- Timotheus, d.i. vrees God. Een Ger- 
plicht is die fout te herstellen. 	Wie maan vreest zijn God of hoe we deze 
zal b.v. gaarne zijn kind Jacob noe- macht willen noemen, niet.-Hij heeft er 
men, indien hij weet, dat dit een Jood- eerbied voor, maar iets dat we eerbie- 
sche naam is en „bedrieger" bedrieger" betee- digeil, vreezen we niet. 	Zijn namen 
kent! 	Eeuwen geleden wisten onze als: Markward, Eckhart, Dieter, Her- 
vooroudérs welke beteekenis 'n naam man, Gerard en Erwin niet passender 
had en ze hoopten, misschien geloof- en zinrijker voor ons Germanen dan 
den 	ze 	het ook, dat hun kind de b.v. de Joodsche en Latijnsche namen: 
eigenschap 	zou 	krijgen, die in den David, 	Adam, Thomas, Johannes of 
naam . lag. 	Zoo zou misschien een Jan, Nicolaas of Klaas, Mattheus of 
strijdlustige papa zijn zoon ,, Sbrand, Thijs. En zijn voor vrouwen de na- 
d.i. 	overwinning 	door het zwaard" me* Hedwig, 	Irmgard, Geertruida, 
noemen of een enthousiaste jager zijn Adela of Adelheid, Kunigonde en Hel- 
baby 	, ,Everard, 	d.i. sterk als een ga, 	niet 	beter dan verhollandschte 
ever". De naam Sybrand, komt nog vormen 	als Trijntje Grietje, Margje 
voor in zijn oorspronkelijke vorm en. en 	Jantje van de Iatijnsche namen 
als Siebren of Siebe, de naam Everard Catherina, Margaretha en Johanna. 
ook als Evert. Maar de dragers hier- Het wordt tijd, dat onze generatie 
van zullen er wel geen flauw idee zich ook op dit punt haar opgave be- 
van hebben, wat hun naam beteekent., wust 	wordt, 	dat ze een schifting 
Wordt er een meisje naar een Evert houdt onder de thans bestaande na- 
genoemd, dan wordt het een Evertje, men en aan hen, die na ons komen, 
die vaak later haar naam verfoeit. slechts nalaat, dat, wat bij onzen aard 
Wisten haar ouders iets van namen- past. 	 (Nadruk verboden). 
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HEIN VAN DER VLIET fan Lippenhuzen',  
In ûnclersiker fan 'e Stientiid 

HEIN VAN DER VLIET, 
timmerman, skriuwer,ldlieitkndige. 

Op It fytpaed telt in ikel. Krak! de dunlop 
rydt der• kreas oerhinne en makket 

ineiiens smots jan diZZe ieuwen4lde beam-
frucht. leuwenôld? Jawis, hwant de ikebeam 
het yn in lônsdonwe as dizze altyd al stam-
gast west: in trouwe leverdnsier jan smik-
skaedzjend beamtegrien. Altyd al. Is dat wol 
sa? Men stapt jan it jytske en eaget ria oer 
dy prachtige bloei jende Liphi'ister heide. In 
unyk stikje oerl4nskip lyk as FrtjsMn hat net 
maar ken. De skeane middeissinne smtjt der 
hinge skaden oerhinne jan uk en bjirk. ilja 
roppe it byld op Jan in skiere foartiid. Altyd 
al? Né, dochs net! lenkear moet ek yn dizze 
kontreijen in Cntegroei hearske hawwe, dêr't 
de ikebeam 	k wie en tnbikend. Alteast. 
dat si--ze de mannen dij't it witte kinne: de 
ôldheitkundigen, de grounkundigen en de 
stienne-kundigen. 

By sa'n man dy't it witte kin, sitte 
wy dan in healûre letter yn 'e 

keamer. It is de hear Hein van der 
Vliet, timmerbaes en amateur-âldheit-
kundige. len fan dy minsken dy't It 
folk ,,stientsjesikers" neamt en dy't 
Liuwe Broisma yn in proazaskets ns s 
biskreaun hat: ,,Hy is ien fan dy 
sneupers en sikers, sa as hjirre yn 'e 
W1den wol mear binne; altiten as hja 
it ek mar in bytsje bybringe kinne, 
binne hja op in paed mei in frjemde 
driuw yn harren, dy't oare minsken 
ûnbigryplik foarkomt. . . .-,. T1+ is çrf net  thûs 

EXILIRRIS 

kl DVVLIET 

0treffe it net", bigjint Van der 
t, Vliet. En hy fornijt ils, dat party 

âldheitkundige founsten (it it foech 
museumke dat er efter yn syn hûs yn-
rjochte hat, op 't helen ynpakt steane. 
Dy moatte nei de tentoanstelling yn 
Olterterp, sjoch! Dy is dêr 30 Augustus 
iepene om de bisikers yn 'e kunde to 
bringen mei Opsterlân's ryk forline. 
Jo treffe it. riet. Mar it is i.'is mear om 
de man to rêdden. De man dy't mei 
trochsettende iver jierren lang yn syn 
omkriten doM hat nei spoaren fan 
minsklik libben i'it de praehistoarje. De 
inn .dy't kunde hat oan wurktuch en 
wapen fan de iiinske dy't it retael 
noch net koe. De man dy't sjené hat 
foar hwat.de  lerde him yn syn geheim-
skrift to ûntsiferjen jowt. In amateur, 
mar ien dy't  de offisiéle wittenskip 
tsjinje en skewiele wol, -;-. Binne Jo al lang mei dit soarte 
wurk dwaende, Van der Vliet?" 

- Nu sa'n 15, 16 jier lang. As 
jonge al hie 'k niget oan 'e skiednis. Ik 
wit bygelyks noch wol, dat ik sa'n bi-
neamitlg ,,Stenen Tijdperk" doe al tige 
geheimsinnich foun. Ik woe der graech 
maar fan witte. Mar Popping fan 
Easterwâlde • hat • my op 'e smaek 
brocht. Hy wie ek amateur, mar de 

( 
. Mei. minsken 
: . can .'e pet 

pionier yn Frvslan op it gebiet fan it 
stientiidunüersiik Der wie doedestnds 

n Nederlan noch mar in kromke oan 
dien. Yn 1935 bouden wy ns in loads 
foar it Kcöperatyf Suvelfabryk ii 
Stienwyk en dêr waerd troch graverij 
it. gewei fan in rindier' foun. Datbrocht 
my oan It neitinken. Doe bin ik winlik 1  
yn eigen. oinkriten bioun toeup 
nei de lytse fjurstienncn wurktuchjes 
dy't de nstiidminske us neilitte" hat 
En fan doe of Gan ha k ek biso der 
théoretysk safoile ik koe fan oan 
weet to kommen". 	. 	. 

Van der Vliet draêii lijm om en wifst 
nei de boekekast eftr him, dêr't gâns 
in rige fakliteratuer 'p  'e rim stiet. 

- Sjoch, 'is jin soks lenkear to pak-
ken hat, kin men mar *min wer ophâlde. 
Dan bigjint dy hiele âldheit mei syn 
nomadestammen fa,ar un to libjen. 
Dizze wittenskip is lansels noch jong. 
Sa'n 25 jir lVn miendén mannen as 
Boeles en Holwérda noch, dat  die 
diluviale minske yn,us lân net tabâlden 
bie. Nou witmén wol better. En it 
nuvere is, dat yn Fryslân de-  amateurs 
It paed sijochte ha.. Earst woe de 
offisiéle wittenskip der net oan, dat it 
lytse stientsjeguod by de Tsjonger wei, 
hwat to bitsjutten hie. Jo ha grif wol 
ns heard fan dy fûstbile fan Weinterp? 
Dy ha 'k yn 1939 foun. Neffens prof. 
Van Giffen is it moai fêst it âldste stik 
minsklik ark dat yn Nederlân oan.t nou 
ta foar it ijocht kaem. Hoe't ik der oan 
kaern? Dat kaem sa. Ik roun ns op 
in intginningsfjild by ,,De Poasen" 
ûnder Weinterp, tichte by de Boa.rn. 
Dêr wie in nijé sleat slatten en doe't ik 
de slatwâl lâns noaske, foun ik tusken 
de boppeste liemspitten in tige aparte 
stien. Hy wie mangelfoarmich en rûch 
bikappe mei skerpe rânnen. It stie al 
ringen by my fêst, dizze fjurstien wie 
in saneamde fûstbile it it Ald Stiennen 
Tlidrek. In greate seldsumhëit yn 
Nederrân. Ik liet it wapen 

1
.oan dizze, 

en )lnge sjen mar gjinien woe it oan 
Dokter ybenga an Opein sei ek: dat 
is net mooglik. Mar hy like, as twa, 
drippen wetten op in pear oare foün-
sten dy't ik yn myn boeken foun hie. 

Mar doe't wol tsien jier letter de fak-
lju myn founst ûndersochten - Prof. 
Van Giffen, Dr. Bohmers en Drs. 
Halbertsma ha der oer gear west - 
do2 kaem der wissichheit. It wie in 
striidbile i'it de tiid doe't de primityf 
jit gun gatten meitsje koe dêr't de 
houten stâlle troch koe . Dr. Bohmers 
hat letter noch groeven op It plak der't 
er foun wie. Hy hat him datearre yn 
it saneamde Riss-Würminterglaciael, 
dat is tusken de 170.000 en 70.000 jier 
forlyn. De tijd doe't de Neanderdal-
minske libbe hat. Ik ha der ek noch 
in biskniuwing fan jown yn iis fakblêd". 

Van der Vliet giet ta de kast en leit 
i'is it tydskrift foar fan de ,,Nederlandse 
Geologische Vereniging" der't er lid 
fan is. Efkes fordjipje wy iis yn in 
wittenskiplike bydrage fan syn hân oer 
,,De Vuistbijl van Wijnjeterp". Sâ sil 
dus de kommende ieuwen yn 'e annalen 
fan 'e fakwittenskip dizze ûntdekking 
fan in amateur to boek stean. Sâ sil 
dus de namme fan in sijochtweihinne 
Frysk Wâlddoarp yn tsjûke, drege 
boeken forivige wurde. 

Wy reitsje noch oer oare dingen los. 
Oer syn Fryske skriuwerij, feuil-

letons en koarte forhalen yn krante en 
tydskrift, dêr't Fennema fan Hilversum 
him op brocht, doe't er as oannimmer 
it Woodbrookersgebou sette yn Bent-
v'ld. Oer syn samling natuerstiennen, 
byinoarfandele dj'ip iit Drinte wei, 
fytstassen fol. ,,Spitich", seit baes Van 
der Vliet, ,,dat ik to min wit fan mme-
ralogy. As ik de stienkristallen yn 'e 
loupe krij, nou, dan bin 'k der ôf, hear!" 

In aparte en markante figuer, dizze 
selde Van der Vliet. Hy wit fan eigen 
fokdart, hat syn toloarstellinjuiâïi 
ek yn 't geastlike, ek as Frije Soasia-
list yntiid en oanhinger fan Domela 
Nieuwenhuis, hwaens profetekop mei 
de liuwemoannen jin fan It keamer-
lewant ôf daliks opf alt. Mar ûnder dy 
kop hinget in spreuk, dy't grjf net los 
is to tinken fan It 62-jierrich libben dat 
de archeolooch fan Lippenhuzen efter 
him hot: Alleen hij die de vrijheid van 
anderen liefheeft, is zelf de vrijheid 
waard. 

ri 

Espu^ranto  
lessen 

Op! e idin g diploma A. 

ELIZABETH POPPING, 
Oosterwolde, 



was ons land'..-he Wo o- nd 
Baanbrekend werk 

van Nederlandsche 
archeologen. 

door 

R. J. POPPING. 

lijnd en nauwkeurig-  ondrzoek op te spo-
ren. Meer en meer blijkt echter, dat een 
groot deel van, ons land da mesolithische 
bevolking heeft gekeni. 

De totdusverre gevonden nederzettingen 
uit het .'oud-ste'entijdperk (palaeothicum) 
zijn spaarzamer .Maar men vergete niet, 
dat een ernstig onderzoek eigenlijk. nog 
pas is- aangevangen. 

Veel hangt van het toeval af 

- 	J
Bewon-  D1 t:to.u-d, S.te 

Zevenhònderd eeuwen -geleded 
GEREGELIJ kan men lezen 

over de' vele duizenden 
jaren oude geschiedenis 

der Egyp.tische 
Maar men behoeft.  niet naar. 
Egypte te gaan om zulke oude 
culturen te ontdekken. In ons 
eigen vaderland heeft men vond-
sten gedaan van een beschaving 
clie. minstens 20(1, waarschijnlijk 
echter noo homlerclen eeuwen 
meer, oud moet rijn. 

H. J. Pöpping. 

Het is de .goote verdienste 
van den heer H J. Popping te 
Oosterwoide, die op zijn gebied 
een wereldvernwardheid bezit, 
Je oude beschavingsresten aan 

. liet licht le hebben gebracht. 
TTTj vondencleei knappen ar-

cheoloog, .di inQ ns land alleen 
in wetenschqppelijcc kringen be- .• 
kendheid geniet, . doch bij het 
groole publiek weinig bekend is. 
bereid, voor o)& 	geïllustreerd 
artikel te schfren over de oud-
ste bewoners VL: OflS land. • . . 

•lVij prijzen ovs gelukkig door 
deze publwcttwte kunnen mede 
werken aan het meer 	eidTdid 
geven aan dit zeer belangrijke, 
wetenschanpelijke onderzoek. 

De heer Popping is de ont-
dekker van de K. ider-nedrzet- - 
tingen in Friëskind, waar 70.000 
jac& geleden iensche& hebben. 
gewoond. 

De verzameling ian archeolo-
qi-sche vöncltei van den heer 
Popping is de grootste op dit ge-
bied in Nederland. 

Voor belançstelinden is dit 
museum, hetwelk te zijnen huize 
Ie 0ostervolde is ondergebracht, 
steeds te bezichtigën. 

WE 

 
lezen tegenwoordig in de 

bladen van de opgravingen 
op het Domplein te 'Utrecht. 
Dâar tracht men dooi' het 
blootleggen van fundamen-
ten, door het opsporen van 

oude voorwerpen, iets meer te weten .ta 
komen van de menschen die hoogstens 
twintig eeuwen geleden ons land bewoon- 
den. 	 , 

Twintig eeuwen Die tijd lijkt zoo lang 
voor ons menschen, die eeii sterveling van, 
80 jaar reeds oud noemen Maar hoe jong 
is die Romeinsche beschaving " van het 
Domplein en hoe jong waren de Germaan 
sche stammen van dien tijd die we thans 
als ,,oudste" van ons land kunnen noe-
men. De 20 eeuwen worden 200 eeuwen en 
vrijzeker . nog vee] meer! 

De schoolboeken leerden ons, dat v66r de 
Germaansche volkeren, als Friezen en Ba-
taven, andere stammen ons land hebben 
bewoond, die voor hun dooden de hunebed 
den bouwden. We wisten verder, dat in an 
dere landen, vooral in Frankrijk. nog vroè-
gei. menschen hadden geleefd. zelfs nog 
veel vroeger - do'h tot voor enkele jaren 
noemde Nederland de hunebedbouwers als 
zijn oudste bewoners. De vondsten der 
laatste jaren hebben echter, elank zij ijve 
r1gnaporingen LTj den bodem en-wet vool 
namelijk'' doö'1eekeh-Fhêolôgen, : eèn 
geheel -  nieuw- -licht - «ew-orpen - op -de r  voor  
historie van ons land.  

De archaeologen hebben het steentijdperk 
'- d.i. het tijdperk in de geschiedenis der 
rnenschheid, voordat deze het gebruik der 
metalen kende - verdeeld in drie tijdvak-
ken: het jong-, het midden- en het oud-
steentijdperk. Het eerste telt slechts en-
kele duizenden van jaren. het tweede rond 
10.000 jaar; het oud-st-eentijdperk is voor-
loopig nog niet juist in cijfers aan te 'ge-
ven, maar gaat de 100.000 jaar ver te boven! 

' 	 Nageiaten resten. 
De stammen uit den jong-steentijd (neo-

lithicum) hebben ons betrekkelijk vee] 
resten van hun bestaan nagelaten. Men 
vindt in ons land nog de grafheuvels en 
hunebedden, waarin vele van hun wapens 
en werktu i gen worden teruggevonden 
als steenen bijlen, hamers. pijlspitsen,- mes 
sen en aardewerk van leem of klei ge-
bakken.  

Gelijkons reeds is gebleken, kunnen we 
in de veetien van ons lanc, naast de vuur-
steenen i.verktuigen in den zandgrond, nog 
werktuigen van hoorn en been uit het mid-
den- en oud-steentijdperk . verwachten. 
Hier hangt echter. veel . van het toeval af; 
een speciale opsporingsdienst hiervoor zou 

'te kostbaar worden. 
Het: oud-steentijdperk' wordt over het 

algemeen in zes perioden verdeeld. Hiervan 
zijn in volgorde van het jongste naar het 
oudste, het eerste en derd thans in ons 
land geconstateerd. De vindplaatsen liggen 

,te Drunen (NBr.'): in d 	omgeving van 
Elspeet (Veluwe) en langs de rivier De 
Kuinder in Friesland Het spreekt vanzelf, 
dat na verloop van tijd wel meer stations 
zullen -WOrden ontdekt. 

' 	Toen Nederland door ijs bedekt 
was. - 

Twee-der Kuinder-nederzettingen behoo-
ren tot het dèi'de '  tijdperk van het palaeoli-
thicum, datnaar een bekende Fransche 
vindplaats het Aurignacien wordt ge-
noemd. Door gelukkige omstandigheden 
kon uit een ter plaatse door Dr. W. Beije-
rinck ingesteld onderzoek naar stuifmeel-
korrels in de bod è mlâgén -worden geconsta-
teerd, dat de dragers van deze cultuur hier 
hebben gewoaudvö6rdp gootste uitbrei-
ding van den--at- -ij' tijd--plaats had. 
Zooals bekend, hebben in den laatstn ijs 
tijd de ijsmassa's de Elbe 'niet -overschre-
den; in ons land heerschte toen echter een 

arctisch klimaat. Vrijzeker hebben de 
stammen hier toen als nomadenhorden ge-
zworven en in de eerste plaats op rendie-
ren gejaagd. 

Zijn nu deze menschen de oudste bewo- 
ners van Nederland geweest? Dit is nog 
geenszins vafstaand V66r dat de: Aurig-
nac-rnenseh hier rondzwi erf omstreeks den 
laatsten ijstijd (volgens ' vooraanstaande 
geologen zelfs 70000 jaar gèleden) heersch-
te hier een milder klimaat. Waarom zou de 
mensch, die in dientijd in Frankrijk, Bel-
gië, Zuid-Duitschiand en England leefde, 
ook niet ons land hebben bezocht? Çul-
tuurresten van hem, in - den vorm van 
vuursteenwerktuigen, zijn nog niet gevon-
den; maar dit behoeft nog geen reden te 
zijn tt priori dezen nôg ouderen mensch in 
Nederland te ontkennen. Maar steeds ver 
rlei- terug in de grijze oudheid zullen allicht. 
de relicten van de vertegenwoordigers van 
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Sleenen werktuigen en wapens uit 

hel .jong-steentijdperk. 

Werktuigen van hertshoorn uit het 

midden-steentijdperk. 

loopen som... onrnerkbain elkaar over.  
Van elke cultuurgroep., hebben we eenige 
markante typen afgebeeld.- 

11 Op foto no. 1 -hebben we een verzame-
ling . wapens en werktuigen uit het jong-
steentijdperk weergegeven Het groote voor-
werp is een slijpsteèn, • waaron een bijl is 
gelegen. Op dergelijk( fijnkorrelige zand-
ste.enen,  die soms diep: zijn uitgesleten, 
werden bijlen en hamers geslepen. Het 
jong-steentijdperk onderscheidt* zich ook 
daarin van de oudere culturen, dat de 
mensch toen de steenen voorwerpen mede 
door slijpen.-bewerkte. , -Als grens naar de 
oudere perioden wordt * som.s ook het ver-
vaardigen van aardewe"k aangenomen. 

De vijf kleinere figuren p deze foto ver - 
toohen, van, links naar rechts: hamer, dolk 
of lanspunt, zaag. bijl, hamer. 

- 1 De pentee:kèninger op . de groep ,,Neoli-
thicum ge'en een zestal uuiteenen pijl 
spitsen weer. NO-S.. 1 --- ~4 zijn voorzien van 
bewerking over da geheele. vlakken (.g. 
vlakreto 	 g- uche>. Dee bewerking vertoonen 
ook de dolk en. zaag van toto 1. Een derge-
lijke hehandelrngvan het vu uteen mate 
riaal is wel het me 	vo 	en-schooil-- 

SpaiirT1'iever, veel mTnder in he t Ins 	Ïaht steeds sazâmeoreï en 
•ocg va11end varen de relicten uit het mlii zal het steeds moeilijker worden ze op te 
den-steentijdperk (mesolithicum). Aarde Sporen. . 

werk kenden de stammen uit deze periode Maar toch, laten we voorloopig nog niet 
vermoedelijk nog njel. Een dooden-cultus spreken van de oudste bewoners van ons 
die gedenkteekenen achterliet gelijk in hef land, doch van de ,,tot op heden bekende 
jong-steentijdperk, had men niet. Van hen oudste bewoners." 
heeft onze zandbodem alleen bewaard de 
vuursteenen werktuigen, die in dit tijdvak 	 De verschillende tijdperken. 
over het algemeen zeer kleinzijn en daar- 	BIJ dit artikeltje geven we eenige af- 
om ook mikrolithen worden geheeten (mi- heeldingen van werktuigen, gegroepeerd 
kro: klein;; lithen: steenen). Het moet volgens de perioden Nu moet men die pe-
daarom geen verwondering wekken, dat riode-indeelingniet te streng opvatten. Er1 
deze culturen zoo lang over 't hoofd gezien is natuurlijk geen scherpe scheidingslijn 
zijn in oPs land; ze zijn alleen bij vast om- tusschen de verschillende tijdperken; ze 

'7  

1 

ste op dit gebied; het spreekt van een 
groote kennis van de structuur en. eigen-
schappen van het materiaal en een bijzon-
dere vaardigheid hij de fabrikanten. Te-
vens vertellen deze werkstukken - en 
trouwens ook vele hamers en bijlen - 
van het gevoel voor fraaie vormen bij den 
primitteven mensch. 

De nos. 5 en 6 zijn oudere typen van pijl-
spitsen; ze komen o.a. in de hunebedden 
voor. 

In de langere periode van het midden-
steentijdperk krijgen we geheel andere 
vormen. De geslepen werktuigen verdwij-
nen, of liever, zijn er nog niet. Deze cultu-
ren kenmerken zich door kleinere vormen. 
Van vele dezer bewerkte brokjes vuur-
steen staat nog niet vast op welke manier 
Df voor welk doeleinde ze werden gebruikt. 
Vele zullen zijn benut als pijlspitsen; an-
dere misschien als inzetten in houten har-
poenen. Werd in het neolithi.um reeds 
eenige akkerbouw beoefend en was men 
daar in het beginstadium van de veeteelt, 
waardoor men meer aan vaste woonplaat-
sen was gebonden, de mensch uit het mid-
densteentijdperk was nog geheel de zwer-
ver. Hij was in de eerste plaats jager en 
visscher. Vandaar ook, dat we op zoovele 
zandkoppen temidden der veengebieden 
- d.i. de door hem nagelaten vuursteen-
werktuigen - vonden. Een veen van thans 
was toen geheel of gedeelijk een waterplas 
Df een aaneenschakeling van plassen. 



Voorwerpen van hout en hoorn 

Behalve werktuigen van vuursteen had-
den onze voorouders natuurlijk ook ge-
bruiksvoorwêrpen en wapens van hout. 
been, en hoorn. In den poreuzen zandgrond 
zijn deze reeds lang vergaan. De conseree-
rende veenen leveren sporadisch nog de 
werkstukken an herten- of ren diergewei 
op. Op foto II kooien een tweetal voorwer-
pen voor, vervaardigd uit het ge- wel van 
edelherten. Ze zijn door middel van vuur-
steenwerktuigen afgesneden doorgekerfcl) 
aangepunt en in het midden doorboord.-  
Dergelijke stukken zijn in ons land nog. 
zeer zeldzaam. De voorwerpen in kwestie 
verkregen we uit het al van de Kuinder. 

De vormen der - vuurstnwei'ktuigen 
vaii het jong-palaeolithicurn T (die ge- 
rlatst MOP 	'.oiden in het z Magda 

wederom- naar een bekende Fran-
sche vindplaats) verschillen zeer veel met 
de jongere De hier afgebeelde (nos. 17-25) 
zijn afkomstig uit Elspeet en Makkinga. 
In dezen tijd valt het hoogtepunt van de 

In het Aurignacien begint de been- en 
hoornbewerking tot bloei te komen, om in 
het Magdalenien baar top te bereiken. Het 
is te hopen, dat men in ons land wat meer 
aandacht gaat schenken aan de veenver-
gravingen, om te trachten ook. hoornen 
werkstukken uit die periode machtig te 
worden. 

Nomaden, 

• De mensch uit het jong-palaeolithicum 
was in ons land nog geheel nomade. Ver-
moedelijk heeft hij zeer vele malen tijde-
lijk dezelfde terreinen bewoond, omdat hij, 
nog geheel levend in een milieu met de 
wilde dieren, deze op hun trekwegen. 
volgde. 	:... 	 - 

Af 	d'e=  op het ier 	ÏÖTé aaiif1 
werktu1gn; 	d palaeolitische stations 
bevatten, moet men conclucleeren, dat deze 
zeer lang of zeer vaak bewoond zijn ge-
weest. O.i. is er voor de tweede mogelijk" 
gelijkheid de grootste waarschijnlijkheid. 

MesoIÎthjCurr....-_ 
been- en houtbewerking van den praehis-
torischen mensch. Hiervoor zijn vrijzeker 
de vuursteenwerktuigen met fraaie pun-
ten en inkervingen gebruikt. In de grotten 

• in zuidelijker, bergachtige streken, die 
eenmaal hebben gediend als woonplaats 
der menschen uit die periode, heeft men 

1 boenen werktuigen gevonden, die voorzien 
waren van fraai graveerwerk. Hiervoor be-
nutte men de stukken volgens het type 
nos. 21, 28 én 31, z.g. graveeistlften of bu- 
rins. 	 • • 

Onze, thans nog, oudste Nederlandsche 
groep omvat werktuigvormen afgebeeld 
bij Jong-palaeolithicum II. De hier gere-
produceerde komen uit de nederzettingen 
te Oosterwolde en Donkerbroek Hoewel er 
verschillen zijn aan te wijzen met de stuk-
ken der voorgaande cultuur, deze zijn niet 
zoo overwegend, als tussehen die der jon-
geie tijdvakken. Een overzicht van den 
geheelen inventaris van een station (dat 
met de afval duizenden nummers telt) 
geeft natuurlijk beter inzicht en geeft 
duidelijker de verschillen aan, dan w 
hier in een beknopt artikeltje kunnen ge-
ven. Karakteristieke vormen in deze cul-
tuurresten plaatsen ze in het tijdvak van 
het Aurignacien 

Door de internationale archaeologie zijn 
aan alle werktuigvormen namen gegeven; 
omschrijving hiervan zou hier echter te ver 
voeren. Men raadplege hiervoor een boek-
je op archaeolcgisch gebied. 

De nederzetting te Oosterwolde bevatte 
vele brandkuilen (resten va lagervuren) 
van deze zoo oude bevolking. Opmerkelijk 
is, dat drie groote palaeolithische stations 
op zandkoppen direct aan het Kuinderdal 
liggen. Men zal hier te doen hebben met 
plaatsen van overgang (voorden) voor 
mensch en dier. 

Het is pas in de laatste jaren, dat we in 
Nederland kunnen spreken van culturen 
vah tienduizenden jaren terug, maar de 

• ontdekkingen zijn elkaar snel opgevolgd. 
• We hebben reeds eenige palacolithische 
nederzettingen te pakken gekregen met 
een inventaris van duizenden werktuigen. 
Onze overtuiging - gebaseerd op de er-
vering van het thans reeds verkregene - 
is, dat de bodem van Nederland op dit ge-
bied nog schatten bevat. Laat ons hopen, 
dat we na de werktuigen van den mensch 
van voor misschien zelfs 70.000 jaar ook 
nog de relicten van nog oudere culturen 
te pakken krijgen. We achten dit geenszins 
onmogelijk. 

De werktuigen volgens de penteekenin. 
gen zijn op ware grootte afgebeeld; op de 
foto's geeft de dubbele decimeter de ver-
houdingen aan. De afbeeldingen zijn allen 
genomen naar stukken in bezit van den 
schrijver. 

(Nadruk verboden. - Alle rechten 
Vereenigde Persbureaux, 's Graven-
hage.) 

- 	-. 
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zijn geheel is te constateeren. Alleen de grondsporen geven een enkele richt-  ACV 
lijn; uit het lichaam van den heuvel is in dit opzicht bijna niets meer te lezen. 
Wat vrijwel vaststaat is, dat in het centrum van vele tumuli, om het hoofdgraf, 
eenig bouwwerk van organische stoffen is opgericht geweest. Dit is vergaan en 
had een instorting in het centrum tengevolge, die zich bij vele heuvels als een 	. 
verdieping in het midden van het oppervlak kenbaar gemaakt. 	 • 

Door Dr. v. Giffen was de stelling opgeworpen, dat de steentijdheuvels van .--. 
zuiver zand waren opgeworpen, de bronstijdheuvels van plaggen, welke omstan-
digheid dan zou wijzen op een klimatologisch verschijnsel: in den jongsteentijd 
zou namelijk een plaggendek hebben ontbroken. 	 . 

Dr. Bursch bestrijdt in deze verhandeling deze stelling; o.i. ten rechte. Hij 	. 
meent te hebben geconstateerd, dat bronstijdtumuli wel uit zuiver zand en steen- '̀  
tijdheuvels wel uit plaggen waren opgebouwd. 

T. a. p. hebben ook wij indertijd deze meening van Dr. v. Giffen bestreden.;..-'.,.-.-i. 
Overigens had tevens Sophus Muller in zijn ,,Nordische Altertumskunde" er;;  
al op gewezen, dat het zuivere zand van de heuvels niet aan het maaivlak was 
verzameld, doch dat men daarvoor speciaal kuilen had gegraven, welke kuilen 	•• 
vaak toen nog in de nabijheid der tumuli zichtbaar waren. Hetzelfde verschijn- .• 
sel ontdekten wij ook herhaaldelijk bij de grafheuvels in ons land. 

Het spijt ons, dat wij op een onjuistheid in het werk van Dr. Bursch moeten 
wijzen. 

We nemen een alinea over ('t betreft heuvel 2 te Marum): 
,,Behalve door deze onderbreking in het Oosten, kenmerkte de buitenste, 

,,open greppel zich door een smaller worden in het Z.-W., bij punt B op de 
,,kaart. Zeer vermoedelijk diende deze greppel er slechts toe, de benoodigde 
,,plaggen voor den bouw te verkrijgen. De eigenlijke bouw, koepelvormig 	1 
,,van aard, moet hier wederom bestaan hebben uit horizontaal liggende 
,,balken, ook al was het verloop hiervan hooger dan het standspoor niet 
,,te vervolgen, dan alleen door de schuine ligging van enkele plaggen. Con-
,,cludeerend kan dus deze heuvel verklaard worden als een koepelgraf van 
,,geringen omvang, aan de buitenzijde versterkt door er tegen aan ge- 
,,vleide plaggen, die oorspronkelijk ook het dak gevormd zullen hebben. De 	- 
,,bovenste zandlaag moet door overstuiving ontstaan zijn." 	 . 

Of de buitenste open greppel is ontstaan door het steken van plaggen, be- 
twijfelen wij. Door het steken van plaggen verkrijgt men geen greppel. 	 . 

Dit is echter van minder belang. Ook de inhoud van den laatsten zin, n.l. dat 
de bovenste zandlaag door overstuiving ontstaan moet zijn, achten wij zeer 
aanvechtbaar. Men kan zoowel af- als overstuiving vermoeden, of zelfs een 
constante laag. Dr. Bursch zou dit vermoeden ook niet hebben uitgesproken, 
was hij niet verlegen geweest met deze zandlaag voor een andere hypothese, 
waarover hieronder nader. 

Deze is, en dit vinden wij ernstiger, dat Dr. Bursch hier in dezen heuvel con- 
cludeert tot een ,,bouw, koepelvormig van aard". 	 : 

Moeten wij hierin een concessie zien aan Dr. Holwerda's befaamde koepel-
graven? 

Uit niets immers is dit vermoeden van koepelbouw te rechtvaardigen. Het 
cirkelvormige grondspoor om het graf weerspreekt zelfs ten stelligste het fun-  
dament van horizontaal liggende balken. Terwijl Dr. Bursch zelf moet toegeven, 
dat het verloop hoogerop in 't geheel niet is te vervolgen. De enkele schuin lig-
gende plaggen zeggen in dezen niets. 

Hier schijnt de theorie van Dr. Holwerda's koepelgraf den schrijver parten 
te hebben gespeeld. En dit is te meer jammer, omdat het geheele ,,koepelgraf", 	[ gelijk dat door onze literatuur waart, tot het rijk der fabelen moet worden. 
gebannen. Een reconstructie, gelijk die in het Leidsch Museum prijkt, moge in 
het klein al zijn op te bouwen, - in werkelijkheid, op het juiste formaat, is ze 
een onmogelijkheid en een dwaasheid. Bovendien is het ten eenenmale uitgeslo-
ten, dat een dergelijke grafconstructie als restant een heuvellichaam achterlaat, 
gelijk wij deze kennen als onze steen- en bronstijdtumuli; noch na enkele jaren, . 
noch na eeuwen.  

Wel heeft Dr. Bursch ook bij de hier behandelde tumuli nergens het koepel-
graf (hypothese Dr. Holwerda) als geheel pogen te reconstrueeren, maar ook 
zijn poging om haar in verkleinden vorm in het centrum van den heuvel te 
plaatsen, mist allen schijn van bewijs. 	 H. J. POPPING. 
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Dr. F. C. Bursch, Grafvormen van het Noorden. (Oudheid-
kundige mededeelingen uit het Rijksmuseum te Leiden, 
1936). 

In deze studie geeft Dr. Bursch de resultaten weer van de ontgraving van een 
aantal grafheuvels te Marum (Or.) en in de gemeente Emmen in de jaren 

• 1931-34. 
Zeer vele grafheuvels (tumuli) in ons land liepen of loopen gevaar om door 

fr 	het ontginningswerk te verdwijnen. Het is nuttig en noodig, dat deze objecten 
voor  hun vernietiging door deskundigen worden onderzocht. Waar echter thans 
de resultaten van zeer vele ontgravingen dezer monumenten bekend zijn en het 
eigenlijk borduren op hetzelfde stramien is, en waar bovendien het aantal on-
gerepte heuvels in ons land reeds tot een klein aantal is gedaald, daar meenen 
wij de vraag te moeten opwerpen, of nu langzamerhand het Rijk niet beslag 

• moet leggen op de nog aanwezige, opdat ons nageslacht ons in deze niet het 
verwijt zal doen, niets voor hem te hebben gespaard. 

• Voor de archaeologen, ook in ons land, is er nog werk te over. Door de werk-
verschaffingen op groote schaal op de maagdelijke gronden gaan de sporen van 

• nederzettingen uit de voorhistorie teniet, zonder dat in de meeste gevallen ook 
maar het minste gered wordt. Het moet op den weg van het Rijk liggen, om 
thans de groote ontginningen geregeld door deskundigen op prae-historisch ge-
bied te laten inspecteeren. Want juist deze oude woonplaatsen met hun grond-
sporen van den woningbouw met versterkingen en omheiningen en de soms 
schijnbaar nietige vondsten vertellen ons veel meer van het huiselijk en maat-
schappelijk leven onzer voorouders dan het doorvorschen van de rustplaatsen 

- 	hunner dooden. 
Hoewel deze opmerkingen niet rechtstreeks behooren bij de voor ons lig- - 

i& gende studie van Dr. Bursch, meenden we toch goed te doen, ze hier te maken. 
, 	De verhandeling van Dr. Bursch betreft een periode, die, hoewel loopend van 

' 	den jong-steentijd tot in den bronstijd zich in de begravingswijze althans uiter- 
lijk als een eenheid voordoet. Toch blijkt ook hier weer, gelijk in v. Giffens 
,,Die Bauart der Einzelgrber", dat eigenlijk alle tumuli in hun innerlijken op-
bouw weer verschillend zijn in onderdeelen. Een systematiseering in groepen, 
welke Dr. Bursch hier poogt te ondernemen, heeft dan ook weinig zin. 

Ons treft, dat in deze verhandelingen de mensch zelf als bouwer dezer ne-
cropolissen zoo weinig naar voren komt. Over het algemeen gaat het over ver-
schijnselen, die het individu als scheppend en denkend wezen weinig raken. 

Dr. Bursch voelt dit blijkbaar ook, getuige in zijn ,,Samenvatting" het: ,,Iedere 
indeeling, hoe nuttig ook op zichzelf, heeft in zich het groote gevaar van een 
te ver gaande schematiseering. In het verleden, doch helaas eveneens in het he-
den, is in dit opzicht veel gezondigd door hen, die hetzij door natuurlijken aan- 

j, leg, hetzij door darwinistische theorieën, achter de oudheidkundige verschijnselen 
niet den mensch, achter eigen, gespecialiseerd onderzoek niet het historisch 
einddoel zagen." 

!' 

	

	Toch is aanstonds uit het materiaal, dat de archaeologen verzamelen en uit 
de gegevens, die zij vastleggen, als resultaat van hun opgravingswerk, nog veel 
te lezen, dat ons een beteren kijk zal geven op het leven van onze voorouders uit 
die lang vervlogen tijden. 

Reeds bij dit betrekkelijk klein aantal ontgraven objecten zien we, dat de 
fj mensch uit den jongsteen-bronstijd over veel technische vaardigheid en schoon-

heidsgevoel beschikte. Schitterend is o.a. van de vondsten het snoer van barn-
steenkralen uit een heuvel bij Emmen. 

Mede valt op, hoeveel communicatie er ± 3000-4000 jaar geleden reeds tus-
schen de stammen of volkeren moet hebben bestaan. Zullen we den oorsprong 
der barnsteenkralen aan de Oostzeekust moeten zoeken, meer nog verbaast ons 
het kraaltje van bergkristal uit heuvel Xl (Emmen). Dit zal zeker van de Alpen 
afkomstig zijn. 

• • 	De bronzen voorwerpen zullen hoogstwaarschijnlijk ook zijn geïmporteerd, 
• terwijl het fraaie vuursteenen mes type Grand Pressigny uit Frankrijk moet 
-; stammen. 

Belangrijk is ook het constateeren van een stukje weefsel van wollen stof op 
een dijbeen in een der kistgraven van heuvel 2 te Marum. 

, .' 	Jammer is, dat uit de heuvels zoo moeilijk meer de eigenlijke grafvorm in 
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Steeds weer moeten we ons verwonde-
ren, dat wij mensen dat beetje dat be-
kend wordt van de ,,piae-historie" met 
zo weinig belangstelling behandelen. 

Die lange, lange vôt5rtijd van het men-
selijke geslacht op aarde is toch warem-
pel de bodem waaruit ook ons leven ge-
groeid is. En er is geen leven op aarde 
dat niet iets in zich draagt van de bo-
dem waaruit het groeide. 

Dus om ons zelf nog wat beter te le-
ren kennen is kennis van de vdôrge-
schiedenis van mensheid en volk zeer 
nodig. 

Wij beschikken in Nederland over 
voortreffelijke speurders op dit gebied, 
over wetenschappelijke vakmensen van 
het gehalte van Van Giffen, Bijvanck, 
Florschütz, Beyerinck, enz.. ...... .maar 
ook over amateurs, die door hun scherp-
zinnigheid, liefde voor het vak en vol-
harding wel tot aan de schouders van 
de vakgeleerden reiken en misschien nog 
wel hoger. 

Wij denken aan Voerman, die in het 
Drentse Havelte de bodem doorzocht en 
het leven in het rendiertijdperk trachtte 
te reconstrueren. Maar wij denken voor-
al aan de ontdekker van de Kuindereul-
tuur, wijlen de heer H. J. Popping. 

Wat deze man door zelfstudie en ei-
gen onderzoek van de bodem heeft be-
reikt en aangetoond is z e e r bewonde-
renswaardig. 

Zijn inzichten en onderzoekingen vindt 
men bijna alleen vastgelegd in enige 
kleine geschriften. Gelukkig hebben zijn 
levensomstandigheden hem in de laatste 
jaren van zijn leven tijd en gelegenheid 
gegeven tot het schrijven, naast enige 
lezenswaardige fantasierijke verhalen, 
van enkele overzichtelijke beschouwin-
gen over een mensentijdperk op aarde 
waar de doorsneemens n i e t s van weet. 

Dezer dagen is bij de Firma Thieme 
te Zutphen uitgekomen zijn boek ,,Onze 
voorhistorie". 

Reeds lang voor de Batavieren in ,,uit-
geholde boomstammen" de Rijn kwamen 
afzakken (zoals het verhaal wil), en ook 
andere Germaanse Stammen of Volke-
ren, zoals Friezen, Tubanten, Ampsiva-
ren, Brukteren en Caninefaten het ge-
bied van het huidige Nederland bewoon-
den, verkeerden daar reeds mensen, eerst 
als zwervende jagers, vissers en verza-
melaars, later als zetelvaste landbou-
wers en veehouders. 

Ook waren het niet de hunebedbou-
wers die als ,,oudste" bewoners van ons 
land bestempeld mogen worden. Neen, 
de onderzoekingen van de laatste jaren 
via ,,de leerschool van de spade" hebben 
wel de zekerheid gegeven, dat reeds dui-
zenden van jaren voor het oprichten van 
de grote steengraven, ook onze bodem 
door mensen is betreden. 

In vergelijking met andere en ook de 
aangrenzende landen zijn wij wel enigs-
zins laat tot deze conclusie gekomen. 

Onze vlakke bodem, het gemis van 
grotten als Franse abri's waar de re-
licten van menselijke bewoning door de 
eeuwen heen konden worden bewaard en 
ten slotte het slecht conserveren van 
onze zandgrond (de kleistreken zijn van 
te jonge datum) maken het onderzoek 
naar de verschijnselen in onze prae-his-
torie dan ook moeilijk. 

Dit boek ,,Onze Voorhistorie" geeft 'n 
overzicht van de voorgeschiedenis van 
Nederland, en zal de liefhebber zeker 
bevredigen. 

Wij kunnen dit werkje dan ook zeer 
aanbevelen. 

Het is in elke boekhandel verkrijg-
baar en ook bij de nabestaanden van de 
schrijver, die te Oosterwolde (leze de ad-
vertentie in dit blad) een boekhandel 
drijven. 

Voor prachistorici is 

Oosterwolde belangrijk 
,,Oosterwolde heeft. voor wie zich met 

de prae-historie bezig houdt, een goede 
klank", zo begon dr. J. Siebinga uit 
Drachtster-Opeiflde zijn lezing voor de 
Cultuurkring Oosterwolde. Deze goede 
naam dankt het dorp wel in de eerste 
plaats aan wijlen de heer H. J. Popping te 
Oosterwolde, die door zijn publicaties en 
zijn unieke vondsten de zgn ...Tjonger-
cultuur" heeft doen herleven. 

Tot 1880 was van de gebruiksvoorwer- 
pen uit de prae-historie weinig bekend. De 
vondsten in de grot van Altemira in 
Noord-Spanje hebben echter veel bijge-
dragen tot de verdere ontwikkeling van 
de kennis van de r'rae-historie uit de oude-
en middensteentijd. 

De Oosterwoidse vondsten dateren in 
hoofd7aak uit de iaren 1931 en 1932 en 
door de samenwerking van Popping met 
de Duitse profescor Sehwantus en de 
onderzoeker Roest 7fl er veel dingen aan 
het licht eekomen. Zer duidelijk is door 
verschillende stenen enz. aanetoond. dat 
de hunehdmensen 7iCll, eersf in Meekien- 
burg hebbon gevotigd om tenSlOttA n'ar 
ons land a r te zakk°n. 	rt tot de Honds- 
rug en daarna in Friesland waar ook 
i' Gaast"'nd verschillende voorwerpen 
zijn gevonden. 

Aan d. hand van tal van stenen. hiil"n. 1 
soeernuntoo rd •  verduidelijkte de inleider 
zijn voordracht. 

/J2ec. 
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ONZE VOORHISTORIE 

OVERZICHT VAN DE VOORGESCHIEDENIS VAN 

NEDERLAND. 
Li 

ING. f 2.50 

GEB. f 3.50 

Een eenvoudig en bevattelijk geschreven werkje over de oudste 

geschiedenis van ons land, waarvan de kennis bij velen nog te 

wensen overlaat. 	De auteur, onlangs overleden, nam onder de 

Nederlandse archaeologen een vooraanstaande plaats in. Hij publi 

ceerde in tijdschriften en monografieën veel over eigen onderzoek 

en zijn verzameling van voorhistorische voorwerpen was beroemd. 

Uit: esterbeem. 

0 	... i33 	i 1 	G 

Ii.J.P021G, Onze Voorhistorie. (.J.Thieme & Oie, utphen, 1952, 
87 blz., ingen. 	. 2,50, geb. P. 31 50 ) 

Van de hand van de bekende Friese amateur-archaeologg verscheen 
een vlot geschreven overzicht van de voorgeschiedenis van 1ederiand. 
chr. behandelt de verschillende cultuurperioden van de vroegste be-

woning van ons land tot aan de historische tijd,  waarbij  hij  aandacht be 
steed aan de enselijke levenswijze, werktuigen en gebraiksvcoierpen, 
klimaat en bodemgesteldheid in de opeen volgende tijdperken van onze 
u.udste cu.ltuur.Vele goede foto's verduidelijken de tekst op prettige 
wijze. Voor de anatear-archaeoloois het een zeer nuttig en doeLiaatig 
boekje om in de rijke arohaeologische wetehschap van ons land te wor-
den binnengeleid. De hoofdzaken van de praehistorie worden :ier in 
voor elke leek begrtpelijke woorden, uiteengezet. Het was dan ook een 
goede gedachte van de uitgever,dit handige en welverzorgde werkje te 
doen verschijuîen,daar het stellig in een behoefte voc rziet.Het zou 
zeer wensel 	zn o; de 1dde1afe scholen deze uit,ave o net ges,"n 
denisondevijs als leerboekje te gebruiken, daar onze voorhistorie bij 
het ondeîijs nog steeds te veel wordt vervaarloosd.Reeds de jeugd moe:  
belangstelling voor onze vaaeL'ianclse oad.neidnae worden bgebracat, 
waarvan zij later veel genoegen zal beleven, en de wetenschap steun 

• zal ondervinden.Wij wensen het geschrift in veler handen. 
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