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MIjMERINGEN LANGS DE OEVER VAN DE 'OOLDE KUUNDER' 

Wie in de Stellingwervcn de naruur opzoekt, zal dar vooral doen aan de oostelijke rand van 
Ooststellingwerfofin het zuidwesten van de westelijke buurgerneente. In het Fochtelooerveen, de 
Boswachterij Appclscha en de Rottige Meenthe liggen natuurterreinen van forrnaat. Wat daartussen 
ligt, bestaar voornamelijk uit cultuurland waaru it veel van de historischc stoffering ~ oude boerderijen, 
houtwallcn , heidevelden ~ in de loop van de zoste eeuw is verdwenen. Toch Jiggen tussen de akkers 
en weilanden nog tientallen bospercelen en heidevelden verscholen, die maar sporadisch worden 
bezocht. Als u die opzockt, heeft 1I het rijk waarschijnlijk aileen , afg ezien van de vogels en de reeen. 
Waar de weg die van Tronde naar Hoornsterzwaag voert, de gekanaliseerdc Tjonger kruist, ligt voor de 
brug en rechts van de weg een klein natuurgebied." Het is een van de weinige plekken op Stellingwerfs 
grondgcbied waar de oorspronkelijke loop van het riviertje de Kuinder ~ beter bekend als de Tjonger 
- nog over enige afstand is te volgen. Het smalle da! wordt er bcgrensd door zandruggen en de oude 
oever is er op plaatsen nag goed herkenbaar. Aan de overkant van her Tjongerkanaalligt een door 
kreupelhout omgeven heideterrein waar het hoogteverschil tussen het bcekdal en de eraan grenzende 
zandgrondcn nog duide1ijker naar voren komt. 
Dat zand ligr hier al tienduizenden jaren: het is atgezct tijdens de laatsre ijstijd door poolwinden die 
her meevoerden van het immense, taen drooggevallen Noordzeebekken. De stukjes vuursteen die u 
op plekken met weinig begroeiing kunt vinden, zijn hier niet naartoe komen waaien. Een deskun
dige zal er de sporen van menselijke bewerking in kunnen herkennen, De mensen die ze als laatste 
voor u in handen hebben gehad, liepen hier al rond in de grijze prehistorie, misschien al in de laat
ste ijsrijd toen die het landschap nag stevig in zijn kille greep had. Met zo'n door mensenhanden 
gevormd stukje vuursteen in de hand en de blik op de ongecultiveerde omgeving kunt u mijmeren 
over hoe het er (heel) lang geleden aan toe ging aan de oevers van de vrij stromende Tjonger, 
Dit boek wil u meenemen naar die vervlogen tijden en II helpen om, uitkijkend over de land
schappen van de Stellingwerven, bcelden te zien van 'dingen die voorbijgaan', zeals Couperus 
het uitdrukte, Het is een boek dat handelt over archeologie. Daarbij stellen mensen zich vaak 
verschillende zaken voor, positieve en negatieve. Er zijn mensen die het verleden rornantiseren 
en glinsterende schatten, oude culturen en avontuurlijke archeologen voor zich zien, Anderen 
hebben een rninder gei'dealiseerd beeld van het verieden en denken bij archcologie vooral aan 
wereldvreernde gcleerden die in de madder allerlei onbeduidende voorwcrpen opscharreIen, 
achtergelaten door menscn die er ooit een kornmervol bestaan leidden aan de rand van de 
beschaving. 
In dit bock hebben de schrijvers ~ ze1farcheologen - geprobeerd om een reeler en geva
rieerder bccld neer te zetten van de archeologische vondsten in de Stellingwerven, de 
rnenscn die ze ontdekten en de samenlevingen waarvan ze het product waren. Dat beeld 
is daardoor oak complexer. Archeologisch onderzoek levert geen 1:1 verhouding op 
tussen hcden en verleden, hoewel popula ire boeken en tclcvisieprograrnrna's dat wel 
eens willen doen geloven. Slechts hoogst zelden komt het voor dat een opgraving een 
gedetailleerde en overtuigende reconstructie oplevert van wat er ooit op de bewuste 

" Hoewel zerr onlaUBSin Frirsland herbesluit isgenomen om de waternarnen in de StellinJjwerven voortaan 
aan te duiden met de St elJil1gwe~fse benoming, hebbcn deschrijvm erucor gekow l in elit boek no.q denamen 
ljongerlKuinderen Linde (in hetStellil1.q we~fs respecr ievclijk Kuunder en Leude) aan te houden. 



plek is voorgevallen. De vindplaats bij Oldeholtwolde die in hoofdstuk 2 

wordt beschreven, is zo'n zeldzaam voorbeeld van een pIck die korte tijd is 
benut door een paar mensen, daarna is verlaten en waar genoeg sporen van 
die kortc aanwezigheid zijn overgcblcven om een uirspraak re kunncn doen 
over het verblijfaan de Tjonger in de cindfase van de laarste ijstijd. Oat wil 
zeggen: een paar bescheiden aspccten van dat verblijf, want wat er van uur 
tot uur gebeurde, werd besproken ofgedacht, ontgaat ons voor altijd. En dar 
zijn dan nog maar een paar dagen uit cen periode van duizenden jarcn! 
Oak in de andere hoofdstukken zullen vindplaatsen in de Srellingwerven 
worden bcschreven, die de onderzoekers in staat stelden om een tamcIijk 
nauwkeurig beeld te vormen van het verleden, met aJle beperkingen die 

Er zvn maar weinig plekken, zoals hier bij de Prikkedam (Twijtel), llIaOf nog oude meanders UCln de 
Tjonger in het landschap zirhtbncrzijn , De dekzandruggen longs dit riuiertie hebben in de prehistorie 

een grate aantrekkingskracht uitgeoefend opjager.sgemeenschoppen. 

hierboven werden beschreven, We noernen de verschillende, nu helaas 
verdwcnen grafheuvels en de in de jaren '30 van de vorige eeuw onderzochte 
nedcrzettingen uit de Romeinse tijd bij Fochteloo. Vaker moeten de 
archcologen - en dus de lezers - het doen met een paar vuurstenen wcrkrui
gen, opgeraapt in een stuifzandterrein, de melding van een veenarbeider 
van een handvol curieuze scherven van een por]e ofde vage contouren van 
wallerjes van onbekende herkornst in de hei . Het is de optelsom van al 



deze vondsten, in combinatie met de huidige stand van kennis en hiervan afgeleide 
reconstructies en analyses, die de basis vormt voor de voor- en vroege geschiedenis 
van de Stellingwerven, hoe onvolmaakt die oak mage zijn. 
Veel van de Stellingwervcr vondsten werden in de jareri voor de Tweede 
Wereldomlog verzameld en beschreven door een journalist-uitgever uit 
Oosterwoldc, Hendrik Jan Popping. Deze opmerkelijke man zal in vrijwel ieder 
hoofdstuk opduiken. Dat geldt oak voor zijn tijdgenoot Albert Egges van Giffen, 
die als profcssioncel archeoloog naast, met en soms tot ergernis van de gedreven 
amateur Popping onderzoek deed in de Stellingwerven. Oak deze en andere 
persoonlijkhcdcn (bijna aIIemaaI mannen) drukken noodzakelijkerwijs hun 
sternpel op her verhaal over de archeologie van de Stellingwerven. Her zijn 
immers hun beiangstelling, hun onrdekkingen en interpretaties die de basis 
vormen van dit bock. Dat larere generaties archeologen en historici, beschik
kend over meer gegevens en een dikwijls andere invalshoek, nieuwe betekenis
sen toekennen aan die ontdekkingen, doer aan het belang ervan niets af Daarin 
zit ook ecn les vcrborgen: lang nier alles is blijvend in de archeologie en een 
dee! van war de auteurs in dit boek aan meningen overbrengen ofzclfponeren, 
zal in de toekomst weer anders worden geduid. Oat is echter geen rcdcn am 
niet nu , voor het eerst, een zo votiedig mogelijk overzicht te geven van wat de 
Stellingwerven op archeologisch gebied hebben betekend. 
Volledigheid gaat vaak ten koste van her overzicht en daarmee van de leesbaar
heid, Dit boek is niet aileen bestemd voor archeologen, maar voor icdcreen die 
zich wil verdiepen in de vroegste geschiedenis van de SteIIingwerven, inwoner 
van de streek ofniet. Aan de andere kant doet de gelegenheid om zoveel mogeIijk 
gegcvens over een regia in woord en beeld te presenteren zich niet zo dikwijls 
Vaal' - zoals gezegd is dit de eerste maal voor het Stellingwerfse gebied en wic 
weer wanneer een volgende schrijver de pen oppakt? Auteurs en uitgever hebben 
dan ook besloten am de hoofdtekst (die voor de meeste lezers meer dan voldoende 

informatie zal bevatten) te voorzien van een omvangrijk norenapparaar. Ook is 
een uitgebreide literatuurlijsr toegevoegd voor die lezers, die willen teruggaan tot 

de oorspronkelijke bron. Vaal' degenen die daarvan gebruik willen maken, is tevens 
een bijlage opgenomen waarin de vorming van het landschap, de vegeratie en de 

bewoning overzichtelijk zijn weergegeven, inclusiefeen rijdbalk met de verschillende 
culturen die in dit boek aan de orde komen. 

Tot besluit nag dit. De kans dat u langs de Tjonger vuurstenen werktuigen uit de 
Steentijd zult vinden, is aanwezig maar niet erg groot. Wat u wei kunr doen, is proberen 

her Stellingwerfse cultuurlandschap hier, maar ook op andere plekken door de ogen van 
een archeoloog te zien en te ervaren, Dat is minstens zo lcerzaarn aIs het erom gaat de 

vroegere bewoners betel' te leren kennen. Voor een dcel heeft dit boek dan ook de historie 
van het landschap tot onderwerp. De schitterende kleurenhoutsneden die de kunste

naar Siemen Dijkstra speciaal voor dit bock heeft gemaakt, roepen markante verdwenen 
Stellingwerver landschappen tot levcn. Ook het terrein bij de oude Tjonger is door hem ver

beeld, in de veronderstelde situatie rond 3500 v.Chr. Mocht u er ooit komen, sla dan bladzijde 
76-77 op en Iaat II bij llW mijmeringen inspireren. 

Sake W. JaBer (Leusden) 
Evert van Ginkel (Leiden) 
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DE T L NGWERVE H ET LANDSCRAP EN Z IJ N EERSTE BEWGNERS 

n de Boswachterij Appelscha: droog en zandig tegenover drassig en rnoerassig. 
'1\ 1 <:; moe en we het landschap ornschrijven dar er tussenin ligt en het grootstc deel van 

cte · ~t(;aUl1gw rven beslaar? 
. ~g m zin zou het oordeel moeten luiden: weilandgroen, akkerbruin, spaar-

Z 1 b w and en bebost en vIak. Er zijn weinig kronkelende lijnen te zien, noch op 
och in het terrein. Her land tussen de hoofdplaatsen van de gemeenten 

n Ooststellingwerf, Wolvega en Oosterwolde, lijkt weI met behulp van een 
Ii gedecld, zij her door ecn wat onvasre hand. De hoofdlijnen worden bepaald 

or Tjonger.Kuinder en de Linde, de blauwe aders van de Stellingwerven. Ze 
men in zuidwcstelijke richting om elkaar bi] Slijkenburg, aan de rand van de 
ordoostpolder, te ontmoeten. Van beide stroompjes zijn in het verIcden grate 

n rigoureus rcchtgerrokken: de Linde begint ter hoogte van Wolvega weer war 
cronkelen, de Tjonger verliest pas in de laatsrc paar kilometer van zijn loop 
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zijn gekanaliseerde voorkomen .' De Tjonger (of liever: het Tjcngerkanaal) vormt de noordgrens van de twce ge

meenren, de zuidgrens , tevens de grens met Drenthe en Overijssel , loopt daaraan min of rneer parallel. Tussen
 
de gemeentegrenzen lopen daaraan en aan elkaar evenwijdige. lange, rechte wegen , onderling verbonden door
 
haaks erop staande tussenweggetjes. Her en der Iiggen kleinc bospercelen en wat eenzarne boerde ·ijen . Je kunt
 
hier een eind over de akkers en weilanden wegkijken.
 
Al m t al is her een vrij pla t land met wein ig micro

strucruu r in de vorm van relie oflandschapselemen
ten aIs houtwallen efgeisoIeerde bomen. 
Nog niet zo heel lang geleden was dat beeld bedui
de nd anders. We hoeven dan niet eens zo vel' terug te 
gaan a ls her begin van de rode eeuw, teen tweederde 
van het gebied nog uit woeste gronden - heide en De ze fo to,,gemoakt onde.r Donkerbroe . flee ft eengoed bee van de 
moerassen ~ bestond, Ook in een veel recenter grootschalige ingrepen die in de tweed helft ucn de uorige eeuw in de 

Stellinfjwerucn plaCltshadden ill het kaiier lion ruilverkouelingen en die verleden wa s dir cen nog betrekkelijk mig stukje 
hct landschap erDp uee! plantsen een an cfer aanzien hebben fjegcucn.

Nederland. Oudere Srell ingwervers die zich de periode 

Een uolkomen ander beeld 
lion hetStelling werfse 
landschap biedendeze 
uitges!rektcgraslonden 
zonder enige compartimen
Wing. De oorspronkelUke 
indefing en aile rerref met 
loagten, zandruggen en 
dobben heeft hier moeten 
wUken eoor een ef~cje'n te 
exploitatie lIOti het landelijk 
gebied. He! is moeilijk uoor 
te stellen dot deze foto op 
naggeen kilometer afstand 
isgenomen lIan die op p.8! 

voor de Tweede Wereldoorlog kunnen herinneren, hebben bun omgeving sinds hun jeugd ingrijpend zien veran
deren. ' De woesre gronden, rand 1900 web nog een kwart van het oppervlak beslaand, waren voor een deeI al 
in de jaren 1920-1940 ontgonnen. Na 1950 kwarnen de ruilverkavelingen op gang, grootschalige operaties die 
bedoeld waren om de kleinschalige landbouw een efficientere basis te geven. Oat was in deze streek geen over
bodige luxe. Geisoleerd als de Stellingwerven vanouds waren, met slechte verbindingen en ccn arrne bodem, 
leidden veel boeren (voor de oorlog rweederde deel van de bevoIking uitrnakend) er een marginaal bestaan. Bij 
de ruilverkavelingcn werden kleine kavels sarnengevoegd, in de weg liggende houtwallen opgeruimd, besraande 
wegen verhard en verbreed en nieuwe aangelegd; de bodem werd geegaliseerd en de warerhuishouding ervan 
werd verbererd. Het kwarn de welvaart van de bevolking aIs geheel beslist ten goede, maar weI ten koste van de 
stoffering van her cultuurlandschap, De bestaande hoogteverschillen die, klein als ze waren, toch bijdroegen 
aan de structuur van dat landschap, werden op veel plaatsen uitgewist. Het kost vandaag de dag dan ook de 
nodige moeite om de ontstaansgeschiedenis van de Stellingwerven. die verborgen zit in de OpbOLlW en sarnen
stelling van de bodem en het hiermee samenhangende relief, in her terrein te herkennen. Tach is het de moeite 



L 

r~. , 

.1m 11,1t~ ·" 

Oosterwolde en omgeving rand 1850. De (Boven- )Tjongeren het 
Grootdiep zijn nag vrU meanderende riviertjes. In her westen strekt 

zich, beg rensd door de weg Appelscha-De I<nolle, de onontgonnen 
vloktevan het Foehte looerveen uit.Do l< het noordelij kge.deelle van 

het 'schiereiland' van Jardingo-Weper is nag vrUwel niet in cultuur 
gebraeht. De enige injrostrucruu r Llan be/ann isde Opsterla ndsche 

Compagnonsuaart en de Lveg erlongs, en de weg die van Weper 
richting Veen huizen voert. 

Verge leken bij de situatie in het begin van de zoste eeuw valt op de 
koa rt uit co. 1950 vooral op hoe de woeste ,gronden (raze)ten noorden 
uanJardinga·Weper zijn ontgonnen. Van de meertjes ('do bben') indat 

gebied zUn er vandaag de dog nag maar een paar ouet. 

Gemeente Ooststellin,gwerf 

In her be,g in van de zoste eeuw was er al lIeei ueronderd.Op deze 
Jwarl van omstreeks 19 20 zUn de rivierlopen strakgetrokken en oan 
de rand van het Fochtelooerue en zUn ontgonnen kovels te zien. Het 

net van uerharde wegen (rood) isaonzienlUk dichtergeworden.Tach 
is de verkcwe/ ing nog kleinseholig en liggen er nag tolrUke heide- en 

bosterreinen temidden LIon het agrariseh gebied. 

De situotie in 2000. Opeen klein puntje van het huidige nctuur
reservcot na ishet Porhte looerueen uit her kaartbeeld uerdwenen. De 
peree/ering is, node ru iluerkavelingen, grootsehaligerdan in de uorige 
perioden, hoewel tussen Weper enJardinga het oude cufwurlandsehap 

nog relatief intoc t isgeble tJen.VoorallJolt hier eehter de explosieve 
uitbreiding van de bebouwde kom van Oosterwolde op. 

10 



waard, omdat de bewoningsgeschiedenis van de 
streek, het onderwerp van dit bock, rechtstrecks 
verband houdt met de naruurlijke gesteldheid . 

Gevormd door ijs 

Wie op de bart de grenzen van de gecornbineer
de gemeemen Oost- en Weststellingwerfbekijkt, 
ziet een soort haltervorrn: twee knotsvorrn ige 
uitsteeksels aan weersz ijden van ecn langwcrpig 
stuk land. Oosterwolde vormt her centrum 
van de noordoostelijke knobbcl , Wolvcga van 

in Europa is aileen n09 in Noorwegen en op IJsland l and ~s te de zuidwestelijke en Oldeberkoop, lange t ijd 
zien zoals dat in de Us tUden delen van het continent bedekte. de belangrijkstc plaats in de Stellingwerven, 

Hoewel Noord-Neder/and nat uu rl ~ k nooit ber..lJ achtig is 
ligt er midden tussenin . Her gebied heeft een ,geweest,.qeeft dit ,gezich t op de Va tnajokull op IJsl and wei 
bijna zuivere noordoosr-zuidwest-orientarie. een indruk van hoe de rand uonde ijskap et in de uoorluotste 
Die is terug te voeren op geologische pro cessen Dst~d uit IQ!J 

die in de afgelopen kwart miljoen jaar hebben 
plaatsgevonden. 
Hoe her land er daarvoor uitzag, doet in dit verband niet zoveel tel' zake. nie ts ervan 
is terug te zien in het huidige landschap of is van invloed op de bodemgesteldheid of 
latere bewoningsmogelijkheden. Het bovenste laagj e van de bodem van 2 5 0.0 0 0 jaar 
geleden ligt vele meters diep onder het tegenwoordige maaiveld en is no ch geolo
gisch, noeh areheologiseh van belang. Daar bovenop ligt een dik pakket zand. Het 
is aangevoerd door koude noordenwinden in een tijd dat de tcmpcratuur in Noord
Europa een stuk lage r lag dan nu. Eens in de circa 100.000 jaar breekt zc'n koude 
periode, bekend als ijstijd ofglaciaal, aan. 
Het verschijnsel van de ijstijden is pas sinds de rode eeuw bekend . Geologen zoch
ten toen een verklaring voor her feit dat er in de daJen van de gebergten en in de 
Noord-Europese laagvlakten stenen voorkwamen die van zeer verafgeIegen streken 
afkomstig waren. Vanaf 1875 nam men algemeen aan, dar dit door de werking van 
reusachtige ijsrnassa's gebeurd moest zijn, gevormd in perioden van extr eme koude. 
Latere studies hebben dit bevestigd en onze kennis over de ijstijden wordt jaarlijks 
groter, a I is die nag verre van valled ig. Dat er niet sprake is geweest van de l]stijd 
maar van verschillende ijstijden, is a l lang bekend. Oak is min ofmeer duidelijk 
geworden wat de oorzaak is van het feit dat de aarde periodiek zo extreem afkoelt, 
Een kritisch samenspel van de afstand van de aarde tot de zon (die onder invloed van 
de planeten niet steeds dezelfde is) en de hoek van de aardas ten opzichre van de zan 
(die een paar graden kan wijzigen) zorgt ervoor, dat er Iangere perioden voorkomen 
waarin de aarde minder zonnewarmte geniet. De gerniddelde ternperatuur op aarde 
daalr dan sterk, met ingrijpende gevolgen voor het landschap. Aan de polen en in de 
bergen gaat het sneeuwen, eeuwen lang. De sneeuw bevriest tot een ijsmassa die, 
doordat er aan de randen minder vanaf smelt dan er aan sneeuw bijkomt, steeds 
dikker wordt. In feite is het een gletsjer; een fenomeen dat veer Nederlanders kennen 
van hun wintersport ofvakantie in het hooggebergte . 
NlI is een gletsjer een indrukwekkend natuurrnonurnent , maar tach geeft her woord 
niet goed weer wat hier wordt beschreven. Het ging niet om een wat uit de hand 
gelopen ijsveld in de bergen , maar om een ijskap zoa ls die nu nog het grootste deel 



van Greenland bedekt. Zulke massale ijskappen, die in het midden een dikte van 
enkele duizenden meters konden bereiken, hebben zich in het verleden over heel 
Noord-Europa uirgestrekt. Zo'n pak landijs heefr, hoewel het uit vaste stofbestaat, 
tach een 'vloeibaar' karakter, Onder de hoge druk van het gewicht van de bovenlaag 
smelt de onderlaag, waardoor de bovenlaag gaat schuiven. Door dit verschuiven 
neemt de dru k weer a fen bevries r de onderlaag weer, tot de druk weer te haag wordt 
en het verschuiven weer begint. Daardoor lijkt het ofde gletsj ers van de bergen 
naar beneden stromen en daardoor schoofdestijds de ijskap van de polen gestaag 
zuidwaarrs, over Scandinavie heen , richting Oost- en Noordzce. 

Koud, ijskoud en tropisch warm 

Hoe vaak dar in het verleden is gebeurd, valt niet te zeggen ; geologen nemen aan dar 
er de afgelopen 2.5°0.000 jaar zeker tien ijstijden hebben gehee rst, maar hoeveeJ 
het er nu precies waren en ofer ook al daarvoor koude periodes waren, is bij gebrek 

aan gegevens (nog) niet duidelijk. Wel zeker 
is, dat het verschijnsel niet beperkt bleeftot 
de vier kla ssieke ijstijden waarvan men het 
besraan allang geleden heeft vastgesteld. Die 
zijn gcnoemd naar Europese rivieren, waarbij 
de Middcn-Europese geologen de narnen van 
Zwitserse, en hun Noord-Europese call ega's 
namen van Duitse rivieren hebben gebruikt, 
Tegenwoordig worden ze vaak volgens cen be
paald systeern genumrnerd. am her niet te inge
wikkeld te maken en om betel' aan te sluiren op 
de bestaande Iiteratuur, zuIlen we in her vervolg 
de traditionele Noord-Europese benarningen 

HetScandinavische land ijs kwam in he t Saolien tot de lijn 
gebruiken. Om te voorkomen dat de lezer straksZondvoort-Nijmegen. Op dit kaartbeeld is de geologische 
door eeo woud aan exotische namen het zichtnalatenschap ervun duidelijk te zie n: de do or het ijs opge

stuu/de hoogten van de Utrechtse Heuvelrllg, de Veluwe en de op de grate lijn verliesr, beperken we ons dan 
heuvels inTwente endeAchterhoek, alsmede het uitgest rekte ook nog tot de laatste twee ijstijden, die als 

Drents-Friese keileemplateau . Saale en Weichsel bekend staan. Wij zuIlen in her 
vervolg de aan de Franse terminologie ontleende 

terrnen Saalien en Weicnselien gebruiken. In de context van de Stellingwerven zijn dat 
de enige die er werk elijk toe doen. 
Het Saalien behecrste Noord-Buropa tussen ca. 180.000 eo 130.000 jaar geleden, het 
Weichselien russcn 120.000 en 11.600 jaar geleden. Oat betekent nier , dar het 50.000, 

respectievelijk bijna 110.000 jaar lang ijskoud was. Binnen elke ijstijd waren er perio
den waarin de temperatuur flink opliep, om daarna weer te dalen . Bovendien was het 
de eerste tienduizenden jaren van het Weichsclien niet zo vreselijk koud . Het koudst 
was het in het Saalien omstreeks 140.000 jaar geleden en tijdens het Weichselien 
rand 25.000 jaar geieden. De gerniddeldc zomrrtemperatuur was toen -3°C, resp. +2°C. 

Tegeowoordig is dar ongeveer 17°C, wat wei aangeeft over welke extreme ornstandig
heden het hier gaat. 
Alhoewel 'norrnale ' zornertemperaturen ook middenin een ijstijd, tijdens warrnere 
perioden (interstadialen genoernd) konden worden bereikt, werd het echter nag niet zo 
warm als tijdens een internlaciaal, de tijd tussen twce de ijstijden in . Het interglaciaal 
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tussen het Saalien en de 
het Weichselien staat als de 
Eerntjjd (het Eemicn) bekend, 
genoemd naar de rivier die 
door Amersfoort stroomt. 
In die tijd was het een stuk 
warmer dan tegenwoordig, 
met een juli-ternperatuur 
van 20°C ~ een aangenaam 
klirnaat, vergelijkbaar met dat 
in Midden-Frankrijk vandaag 
de dag. Het zal duidelijk zijn, 
dat het VOOl" het landschap, de 
vegetatie, het dierenleven en 
eventuele mensel ijke bewo
(ling aile verschil uitmaakte 
ofer een plen(glaciaal heerste 
(het koudste tijdvak binnen 
een iistijd), een interstadiaal 

Opdeze uitsnede van het reeentelijk bese!l ikbaar gekom en Aigemeen Hoogt ebestand Nederland (AHN) zijn 
of een interglaciaal. Ook de de hoo,gteversehi llen van het gebied Jardinga·Weper lIituerg root, waardoor de relatiefgeringe hooqte
interstadia len verschilden uerschdlen dllidelijker ziehtbaar worden. Het dal van het Grootdiep (donkergroen/oranje) Iaat zich goed 

ondersch ciden, euenols de essen unn Jardinga en Weper (blall wgrijs). Het 'spijkerbed' linksonder houdt trouwens van karak ter, net 
uerband met bebollwing uan Oosterwolde. zoals her interglaciaal waarin 

wij tegenwoordig leven (want 
zo moeten we hetwel beschouwen, er is geen enkcle reden am aan te nemen dat hetverschijnsel 
van de ijstijden verleden tijd is!) anders van aard is dan in het Eernien. We zullen in de volgende 
hoofdstukken regelmatig met zulke variaties in klimaat en hun gevolgen te maken krijgen. 

Opbouw van de bodem 

Wat de Stellingwerven betreft, nernen we als uitgangs

punt het begin van het Saalien, zo'n 180.000 jaar gele

den. De grens van her gesraag naar het zuiden opschui

vende landijs lag nag ver ten noorden van het gebied
 
dat nu Nederland is, maar er in geen enkel opzicht op
 
leek. Het was er koud en onherbergzaam en dat werd
 
er niet beter op naarmate het landijs naderbij kwarn.
 
Hoewel dat ijspakket door voortdurende sneeuwval
 
in het naarden alsmaar dikker werd en zich daardoor
 
steeds verder uitbreidde, lag de buitenrand ervan altijd
 
in een iets mildere klirnaatzone. Daar smolt steeds ijs
 
afen al groeide het ijs in het noorden veel harder dan
 
dat het in het zuideo verdween, er was toch sprake van
 
een permanente, immense smeltwaterstroom. Samen
 

De li9gin9 uan de Ste ll ingweruen aan de rand uonmet koude noordenwinden voerde dat smeltwarer het 
het Drents-Friese kei leemplateau . De la!jere delen 

al eerder genoemde pakket zand aver een groat deel uon het plateau, waaronder het groolslc decl uande 
van Nederland heen. EindeJijk bereikte dan tach de Stellingweruen, zouden in de loop der eeuuien met 

buirenste rand van het landijs de Nederlandse bodem. lie en ouerdekt reken. 



Dat gebeurde niet in een keer, maar in fasen waarbij her 
landijs zich schoksgewijs en wisselend van stroomrichting 

, . uitbreidde over Nederland. In de derde en iaatste fase werd 
de lijn Zandvoort-Nijmegen bereikt: verder kwam her ijs 
niet. : 
Iedere poging tot beschrijving van war dit inhield, is 
eigenlijk vergeefs. Het kost moeite om ons voor te stellen 
hoe iemand, ergens ter hoogte van de stad Utrecht in 
een ijskoude, onbegroeide woestenij staande, aan de 
noordelijke horizon de honderd meter hoge ijsrand had 
kunnen zien: hoe in de winter zandstormen woedden en 
in het voorjaar het srneltwater door de dalen stroomde. 
Wij, gewend als we zijn re denken in termen van tientallen 
jaren, hoogstens van een eeuw, kunnen al evenrnin de 
tijdsspanne bevatten die deze processen in beslag narnen: 
eeuw in, eeuw uit, duizenden, tienduizenden jaren van 
onbeheerst natuurgeweld dar iedere menselijke aanwezig
heid uitsloot. 
Voor de Stellingvverven was de tweede fase van het SaaJien 
van belang toen het landijs snel in dikte toenam en zich 
vervolgens in zuidwestelijke richting bewoog. Uit die tijd 

Deze kei die naar sehatting 16.000 kilo weegt, werd injuni 1960 
dateren de huidige contouren het Stellingwerfse landgevonden bij graafwerkzaamheden onder Donkerbroek en kort
 

daarop overgebracht naar een plek 'ang~ de weg Donkerbroek schap: de ruggen en dalen. Behalve dat die bewegingsrich

Hoornsterzwaag. HU i.1 daar nu nog te bezichtigen en stnct op ting van het landijs in aanzet het landschap modelieerde,
 
de topograflsehe kuart aangeduid met de naom 'Dikke Steen'. zullen de stroomdalen van de Tjonger en de Linde hun 

Dergelijke stenen, die mel het londijs van het Soalien zUn oange ontstaan vooral te danken hebben aan het overtollige
vaerd en hier no het terugtrekken van het ijsfront aehterbleven, 

srneltwater dat ze naderhand afvoerden . Op dezelfde werden ooit gebruikt om er hunebedden mee te bouwen. 
marrier zijn de aangrcnzende dalen van het Koningsdiep 
(de Boom) en de Steenwijker Aa gevormd. 
Een tweede overblijfsel uit die ijstijd is een dikke laag taaie 

leem, vermengd met grotere en kleinere stenen. Dit is de zogeheten grond
morene van het landijs, meegevoerd en door elkaar gemengd en gekneed 
op zijn tocht van Scandinavie naar het zuiden en achtergebleven taen het 
ijs zich uiteindelijk terugtrok. De naam keileern die de bodemkundigen aan 
deze grondsoort hebben gegeven, zegt genoeg. Het is 'uirgesmcerd' over het 
grootste deel van Drenthe en het oostelijk dee! van Friesland, inclusiefde 
Stellingwerven. De keileembodern Iaat sleeht water door en aan aile kanten 
stroornt dan ook water van her Drenrs-Friese keileemplateau af, richring 
Ilsselrneer en Waddenzee. 
Die keileern is wet bepalend voor de waterhuishouding van het gebied, maar 
aan her oppervlak is h ij niet of nauwelij ks herkenbaar. De bovenste laag 
ervan is in de millennia die voJgden, sterk geerodeerd: de leem is er op veel 
plaatsen uitgespoeld en grof zand met keien is overgebleven. Dit residu 
wordr keizand genoemd. Bovendien is de keileem op de meeste pJaatsen 
afgedekt door latere afzettingen; op somrnige pJekken in de StelJingwerven 
komt hij echter aan de oppervlakte voor ofbevindt hij zich vlak onder 
het maaiveld, zoals in het zeer natte natuurterreintje Her Stuttebosch bij 
Oldeberkoop, Op andere plaatsen zit de leern dieper en varieert zowel het 
niveau waarop hij zich bevindt als de dikte van het pakket. 
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HetAekingerzond bij Appelscha, ook wei 
de Kale Duinen genoemd, is het grootste 

zanduerstuill ingscomplex in Friesland.Tot 
uer in de 19de eeuw hadden de inwoners 

uon het oude App elscha last uan het 
stuiuende zend, Ooituormden de ho,ge 

zondruggen hie r langs de bouen loop 
lion deVledder Aaaanlrekkelijke 

pleisterplaotsen ooor prehistorische 
jagers.Vandoag de dag is het een geliefd 

reereo liege bied. , 
.. 

Zand en veen 

Wat er bovenop de restanten van het keileerndek Iigt, is grotendcels zand, dekzand zoals dat heet. 
Her is aangevoerd door poolwinden in de laatste ijsrijd. Dc ijskap was teen al reruggeweken en weer 
opgerukr, maar kwam ditrnaal niet verder dan de huidige Deens-Duitse grens. Tot honderden kilo
meters ten zuiden ervan strekte zich een onbcgroeide en onbewoonbare poolwoestijn uit. De wind 
had er vrij spel en joeg oyer zandige vlakten, orn her opgewaaid e zand elders te deponeren. Nag niet 
zo heel lang geleden (in geologische terrnen dan natuurlijkl ), tot zo'n 9.000 jaar v.Chr., werd voor 
de laarsre maal zo'n laag zand afgezet. Darwas nag na her einde van het Weichselien, al dateert het 
meeste dekzand in de Stellingwerven uit die ijstijd. 
lnmiddels waren de tijdens her Saalien door het landijs gevormde dalen van Tjonger en Linde 
steeds blijven bestaan . Smeltwatcrsrrornen hadden ze verder uirgesleten, zandstorrnen hadden ze 
gedeeltelijk weer opgevuld, maar altijd bleven het laagtes waarlangs water werd afgevoerd ofwaarin 
her bleefstaan. Dat laatste gebeurde toen er omstreeks 11.600 jaar geleden een definiti ef einde was 
gekomen aao het Weichselien. de ternperaruren snel stegen en de zeespiegel tientallen meters rees 
door het afsrnelten van de ijskap. Naarmate her pelt vao het zeewater steeg, stagneerde de afvoer van 
het water dar van het keileernplateau wegstroomde. De dalen van de vroegere smeltwatersrrornen 
werden al snel moerassen. Generatie op generatie rnoeras- en oeverplanten stierfa f, verteerde maar 

Ee n donkere ueen laag, geuormd doorafgestorlJen planten tijdens de worme 
AI/e rod -periode (12.000 - 10.900 v.Chr.), tekent zich af in dit bodemproflel bU 
Oldeholtwolde. Eronder gaot het zogehe tenjong Dekzand I schuil dot in de 
voorgaonde koudere fase von het Laot-GlaciaoJ isofgezet; erbouenop ligt een 
pakket zand,jong De kzand II genoernd, dot erna is ofgezet. Het profiel werd 
in 1981 urijgelegd tijdens het onderzoek van de Hamburg-vindplaats die in 
hoo fdst uk 2 is beschreven, op deouer,gang naar het bee kda!. De onderzoeker is 
jan Boschker van her Fries Museum. 



Veenrnos (Sphagnum) werkt als een 
spons. Een veenmospakket bestaat 

voor rneer dan 90% uit doorde plan
ten opgenomen water. Doordat het 

mas zich met regen water uoedt, kan 
hergoon woeien op lagen afgestorven 

plnntenen zoeen rnetersd ik pnkket 
vormen. 

ten dele in hct half-natte, zuurstofarme milieu en vorrnde uiteindelijk een 
dik pakket vecn dat de brede dalen opvulde. Bovenop dat veen, dat vooral uit 
zegge bestond, ging veenmos groeien, een bijzonder en oescheiden plantje, 
dat leeft van her weinige voedsel dat door regenwater wordt aangevoerd. 
Dit veenmos vonnt dikke, sponzige kussens die een grate hoevcclheid 
water kunnen vasrhouden en zich als een gigantisch levend wezen kunnen 
uitbreiden over hun omgeving. We zullen nog zien, hoe deze veenkussens 
op zeker moment in de geschiedenis de bewoningsmogelijkheden in de 
Stellingwerven sterk beperkten. 

Het natuurreseruaat De Rattige Meenthe is het restant uan een laagveengebied dat zich no het einde 
van de laatste ijstijd uormde aan de benedenloop van de Linde, onder invioed van het stUgende grand

water. In het laaggelegen gebied van Weststellingwerf kwam er dan ookof vrij vraeg een einde aan 
de mogelijkheden ucorbewaning. Ooknadat het gebied in de Middeleeuwen werd ontqonnen,blee( 

het er drassig en venig en aileen gfSchikt voor wei land. Zelfs uoor een gemeenschappelijk weilond (de 
'meente') liet de kwaliteit te wensen over; vandaar de naom. 

Het land na de ijstijden 

De ijsrijden hadden, behalve het keilcernpakket, de lagen dekzand en de 
smeltwaterbeddingen, nog een ander landschappelijk souvenir achterge
Laten in de vorrn van tientallen diepe, cirkelvormige Iaagten. Hetwaren de 
negatieven van grote, ronde heuvels van soms honderden meters doorsnede 
en tientallen meters hoogte, die in de koudste periode van de laatste ijstijd 
waren ontstaan door vorstwerking in de bodem. Bevroren grondwater 
had toen op sommige plaatsen grate ijslenzen gcvorrnd die de bodem 
erboven opstuwden. 20 ontstonden heuvels die voor het groorste deel uit ijs 
bestonden, met een dcklaag van zand. Toen de ergste koude was geweken, 
smolten de reuzenijsklompen en spoelde de deklaag naar beneden. Wat 
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renslotre overblccf was een gat in de grand met een 
rand van afgespoeld rnateriaal eramheen. We kunnen 
deze gang van zaken reconstrueren doordat hetzelfde 
verschijnsel zich ook tegenwoordig nog voordoet in de 
poolstreken. De bewoners van noordeIijk Noord-Arnerika 
noemen 20'n heuvel pingo en onze geologische term voor 
bet resterende gat in de grond, pingoruine, is daaraan 
onrleend, De Noord -Nederlandse bevolking wist van 
vorstheuvels en Eskimo-talen weinig afen noemde de 
gaten dobben. Niet elke dobbe is trouwens een pingoruYne; 
sorns gaat het ook om plaatsen waar het dekzand ooit tot 
op de ondoorlatende keileemlaag is uitgewaaid, zodat er 
water kon blijven staan. ' In de Stellingwerven liggen veel 
van beide soorten dobben, voornamel ijk ten noorden van 
Donkerbroek en rondorn Oosterwolde. Kenmerkend voor 

De Duurswouder Heide, ulall ouer de,gtens uan Ooststellingwerf, is een echte pingoruiue is de wal eromheen, ook al is die 
bezaa id met pin,go- ru'ines. In de Stellin.gwe ruenzjjn deze karakte lang niet overal meer herkenhaar. 

ristieke diepe en ronde plassen uit de laatste ijstijd minder goed Net als de beekdalen vulden de dobben zich al snel na de 
.herkenbaar, op.genom en als ze zUn in het cuJtuurlandschap. laatste klima atverbetering met veen. Het werden klein e 

moerassen die een sterke aantrekkingskracht uitoefen
den op allerlei wild en vogels en daardoor op de mensen 

die op die dieren jaagden. Een deel van de dobben is in (veel) later tijd 
uirgeveend en daar sraat nu vaak weer water in. De Haulerpoel (ten 
noorden van Haule) en de Srobbcpoel (bij Tronde) zijn voorbeelden 
van watervoerende dobben. Maar zij zijn nier kenrnerkcnd : zeals niet 
iedere dobbe een pingoruine is, zo is niet iedere (ronde) poel in de 
Stellingwerven een oude dobbe en veel dobben zijn niet ofnauwelijks 
in her huidige terrcin tc zien, Voor grote dobben in hun volle glorie 
moeten we net buiten de Ooststellingwerver gemeentegrens kijken, op 
de Duurswouder Heide. Dar zijn trouwens wei pingoruines, met een 
vaak duidelijk zichtbare wal eromheen.? 

Vlak ouer de .9rem uan de .gemeente Ooststellingwerf, ten noordwesten uan Waskemeer, ligt een imposante 
pin.9oru'lne die bekend staat a's het Ganzemeer. Het nuopen water is omgeven door een hoqe wal waaruan de 

bu itendiameter meer dan 500 meter bedraa.gt. Deze wallen waren aan het einde uan deOude Steentijd en in de 
Midden-Steentijd geliefde plekken uaar jagers am wateruogels endrinkend wild te bespieden en te uerschaJken . 



Ooslerwol' 

Op dele kaart zijn de belanwUkste 
bodemsoorten in deStellingwerven 
weergegeven. Aan dehand hierucn 
kan men l ien nietaileen een goed 

beeld vormen lion de bodemne· 
steldheid lion her gebied, maar 
ookvan andere kenmerken lion 

hetStellingwerfse landschap, zoals 
de ligging [Jan de beekdalen en de 

gebieden die infjenomen worden 
door de hogere (zand)fjronden. 

Dit was dan de bodem die de ijstijden hadden achtergelaten: eilanden van 
zand temidden van een waterrijk, steeds rnoerassiger wordend gebied, 
dat naar het zuidwesten toe geleidelijk in hoogte afnam . am een indruk 
te geven: Oosterwolde ligt zo'n 6 rn boven NAP, Oldeberkoop zo'n 3,5 m, 
Wolvega ongeveer r rn boven NAP en het zuidwestelijkste puntje van de 
gerneenre Weststellingwerf ruim I m eronder. Het westelijk deel van de 
Stellingwerven is, onder invloed van her stijgende grondwater, al vrij snel 
bedekt geraakt met een pakket veen, waardoor her lange tijd niet geschikt 
was voor bewoning. 
Je hoefr geen prehistoricus te zijn am te beseffen dar de eerste rnensen 
die dit land betraden, zich orienrecrden op de hoger en droger gelegen 
terreinen. Oat houdt in dar de vroegste bewoningsgcschiedenis van de 
Stellingwerven zich hoofdzakelijk in her oostelijk gedeelte ervan afspcelt en 
dan op de zandruggen langs de Tjonger, de Linde en de zijstroompjes die 
deze hoofdstromen oorspronkelijk telden. Overigens vertoefden er bij tijd 
en wijle ook mensen op de zandkoppen in her westen van de Stellingwervcn, 
voordat dit gebied zijn aantrekkingskracht op de mens verIoor en ontocgan
kelijk werd vanwege de veengroei.' Het wordt dan nu oak tijd om die eerste 
bewoners eindelijk te laten optreden, 
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Sporen van de eerste bewoners 

Wie waren die eerste bewoners? Daarop is geen eenduidig antwoord te gevcn, 
maar we kunnen de vraag weI theoretisch benaderen. Er zijn tot nu toe geen and ere 
menselijke sporen in Nederland gevonden dan voor ca. 250.000 jaar geleden (dat is 
tenminste de opvatting van de meeste archeologen). Dat wi! niet zeggen dar er niet 
eerder mensen in Nederland geleefd kunnen hebben, maar resten ervan zijn niet 
bekend. In Europa schijnen de eerste mensen niet voor 500.000, mogelijk 700.000 

jaar geleden te zijn verschenen. In principe is het mogelijk dar er een halfmiljo en 
jaar geleden rnensen de Stellingwerven (ofliever: her gebied dat er toen lag) hebben 
bezocht. We zullen dat wel nooit te weten komen, doordat larere iistijden dar oerland 
ZO rigoureus hebben omgeploegd en afgede kt. Als er al sprake is geweest van 
mens elijke activireiteri, dan zijn de sporen ervan vrijwel zeker uitgewist, 
Tijdens het SaaJien was het land niet voor bewoning geschikt, De eerste gelegenheid 
die zich voordeed am hier te verblijven, was in het aangenaam warme Eernien, tussen 
130.000 en 120.000 jaar geleden . En we mogen aannemen dat dar oak werkelijk 
gebeurde, al is dat gebaseerd op siechts enkele vondsten. 
Al in 1939 deed een arnateur-archcoloog in het dal van het Koningsdiep bij Wijnjeterp 
(nu: Wijnjewoude), vlak over de Stellingwerver grens, een voor die tijd unieke 
archeologische vondst: een zogchcten vuistbijl uit de Oude Steentijd of 
Paleolithicurn. Zoals we in een volgend hoofdstuk zullcn zicn, was er in die tijd nog 
nauwelijks het besefdar er zo lang geleden mensen in Nederland hadden verbleven. 
In die jaren '30 was men daar weI iets genuanceerder overgaan denken, doordat 
er overvloedig bewijsmateriaal werd aangevoerd voor 
bewoning aan het einde van het Weichselien, juist in de 
Stellingwcrven (zie hoofdstuk 3). 
Maar deze vuistbijl moest, zo wist men op grand van 
buitenlandse voorbeelden, nag weer veel ouder zijn 
dan die vondsten. Er waren geen parallellen voor in 
Nederland; geen archeoloog wist war hij errnee aan 
moest. Totdat er jaren na de Tweede Wereldoorlog meer 
voorwerpen nit de tijd voor 50.000 v.Chr. (het zogeheten 
Midden-Paleolithicum) werden gevonden, bevond de bijl 
van Wijnjeterp zich in hetvergeetboek in plaats van in 
een museurnvitrine." 
Her zou nag rneer dan cen halve eeuw duren voordat 
oak de bodem van de Stellingwerven 20'n oude vondst 
zou opleveren. Ook hier ging bet am een toevallige 

Het oudste uoorwerp uitde Stellingweruen: de lJuistbijlllan
ontdekking. een srenenverzarnelaar uit Oldeholtpade Olde holtwolde, tien du izendenjaren ,geledengernaakt enorhter
vond in het dal van de Tjonger bij Oldeholtwolde een gelaten door Neanderthalers. 

vuistbijl, vergelijkbaar met die van Wijnjeterp.vIn 1994, 

toen de vondst werd gerneld, was er weI veel meer bekend over dit soort voorwerpen, 
over de periode waarin ze werden gemaakt en gebruikt en over hun voorkomen in 
Nederland dan in I939. Nadere studie wees uir dat beide bijlen waarschijnlijk uit her 
Eernien dateren: hun vorrn en afmetingen wijzen daarop. Totdat de bodern van de 
Stellingwerven oudere vondsren prijsgeeft, is de makerjeigenaar/gebruiker van de 
vuistbijl van Oldeholtwolde de eersre bewoner van de Srellingwerven, van wie we het 
bestaan kennen." Maar wie was hij - ofkan het een zij geweest zijn? En wat deed hi] 
(ofzij) met die vuistbijl? 



Het beeld dat Homo sapiens 
zich van de Neandertlwler heeft 
,gevormd, isaan veranderin,gen 

onderhevig geweest. Aanvankelijk 
werd deze 'neef'1J00rgeste/d als 
een soort aap, later is men hem 

juist gaon idealiseren. Zo hodden 
de Neanderthalers een grotere 

hersen inhoud dan de huidige mens. 
Oat neeft niet uerhinderddot zij 
in de menselijke euolutie op een 

doodlopend pad be/andden. Deze 
recente (2003) reconstructie lJan 

een Neandertholerman isgemaakt 
naar de rneest recente inzichten in 

opdracht uon het Gallo-Romeins 
Museum in Tongeren. 

Het leven van de 'oermens' 

Er zijn in Nederland sinds 1939 talrijke vondsten gedaan die datereu 
van voor het einde van de laatste ijstijd, maar er is nag niet het kleinsre 
stukje gevonden van een menselijk skelet uit die tijd." Bij gebrek daar
aan moeten we aan de hand van buitenlandse ontdekkingen reconstru
eren wat voor mensen tijdcns het Eemien in het Tjongerdal verbleven. 
We mogen aannernen, dat ze behoorden tot een mens type dat nu niet 
meer bestaat - de beroemde Neanderthaler of rnogelijk een voorloper 
van hem. 
De Neanderthaler is tot een karikatuur van de primitieve oermens 
gemaakt: een bruut, aapachtig wezen . De werkelijkheid was anders: 
hoewel Neanderthalers zich beslist van de doorsnee-Nederlander 
onderscheidden door lichaarnsbouw en gezicht en hun conversatie 
waarschijnlijk nier veel voorstclde, zouden ze beslist als mensen 
worden herkcnd en geaccepteerd. We zullen niet te diep ingaan op 
hun lichaamsbouw ofhun intelligentie, per slot van rekening komen 
ze maar heel even voor in ons verhaal, Belangrijker is het om te weten 
hoe ze hicr leefden, want dar verschilt in hoofdlijneo niet van wat we 
van vccl latcre bewoners van de streek weten: mensen wier levenswijze 
overeenkwarn met die van de Neanderthaler maar zich in fysiek opzicht 
niet van de huidige Stellingwerver onderscheidden. De Neanderthaler 
leefde volledig van war de naruur aan onderdak, materialen en voedsel 
bood. Op zich waren die natuurlijke hulpbronnen vrijwel onbeperkt. 
Toch was de mens als soort niet geworden tot wat hij nu is als hij zich 
had beperkt tot het verzamelen van wilde planten, wortels, vruchten en 

noten en het jagen op grote en kleine dieren. De jager-verzamelaargroepen 
konden aileen overJeven in kleine groepen van enkele tientallen mensen, 
die ieder rondtrokken door een territoriurn van vele honderden ofzelfs 
duizenden krn-, Qud werden die mensen niet: wie veertig werd, was niet al
leen hoogbejaard maar ook fysiek afgeleefd. Afhankelijk van het heers ende 
klimaat kon men het gernakkelijker ofmoeilijker hebben, maar een paradijs 
was het niet - tenminste niet in ooze ogen . Voor de toenmalige mensen lag 
dat uiteraard anders.Tn ieder geval overleefden zij als soort en breidden 
ze zich zelfs uit. Tussen r.ooo.ooo en 500.000 jaar geleden kwam de soort 
vanuit Afrika naar Europa toe, handhaafde zich en ontwikkelde zich verder, 
oak toen de ijstijden op hun hoogtepunt waren. Niet in Nederland, wei te 
verstaan, maar bijvoorbeeld wei in Franse en Spaanse grottcn. Zodra een 
klirnaatswisseling bet toeliet, zeals in het Eemien het geval was, zochten de 
groepen en groepjes de randen van het bewoonbare gebied weer op. Langs 
de oevers van de Tjonger zullen toen bij tijd en wijle hutten of tenten hebben 
gestaan, van waaruit verzamel- en jachttochten werden gehouden. 

Op jacht 

Over de voedselvoorziening valt nog wei het nodige op te merken. Het was 
van allerlei factoren afhankelijk, waaruit de buit van een groep prehistori
sehe jagers bestond. De rneeste mensen zijn meteen geneigd te den ken aan 
groat wild , zelfs zeer groat wild zoals de marnrnoeren die in de tijd van de 
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Neanderthaler leefden. Maar zeals hierboven al is aangegeven, waren plants en tijd en dus 
kli rnaat en landschap, bepalend vaor wat er aan wild rondliep. Langs de Tjonger kwarnen 
in het warmere Ecrnien zeker geen marnrnoeten VOOL Dat zullen cerder wilde zwijnen, 
edelherten ofmisschien zelfs bosolifanten zijn gewcest. Maar wellicht ging de voorkcur 
uit naar kleinere, gemakkelijker te verschalken praoien en was de [achr op groot wild een 
uirzonderlijke bezigheid. Er is zelfs wel geopperd dar deze mensen nier vaak op grate 
dieren jaagden, maar zich eerder tevreden stelden met her uitbenen van kadavers, De 
Neanderthaler zou niet aileen een jager, maar oak een aaseter geweest zijn. Het argu
ment hiervoor is, dat er talrijke batten van grate dieren met slachtsporen zijn gcvonden, 
maar zelden met ondubbelzinnige sporen van eendodelijke schot- , slag- ofsreekwond. 
Die discussie wordt nog volop gevoerd." 
Hoewel er wei dierJijke, maar gcen menselijke botten uit de vrocge prehistoric zijn ge
vonden in Nederland, toont de vondsr van de vuistbijl aan dat er in de Stellingwerveo in 
ieder geval jagers op (groot) wild randliepen en dar die hun prooi ook consurneerden, 
ofdie nu daadwerkelijk geschoten was ofop een andere marrier om het Ieven gekomen. 
Vuisrbijlen zijn narnelijk geen bijlen, maar - in het Eemien althans - snij- en hakwerk
tuigen, bedoeld om vlees van borren te snijden en beenderen tc splijren. Slijragesporen 
aan de snijvlakken, die aileen onder de microscoop kunnen worden bestudeerd, tonen 
dar aan. Het spitse topje van her Oldeholtwolder exernplaar is afgebroken, iets wat weI 
vaker voorkornt en verband kan houden met gewrik tussen of in botmateriaal. In latere 
period en schijnen vergelijkbare werktuigen (vuistbijlen vorrnen een mime categorie)
 

Oo k tege nwoordig
 vooral gebruikt te zijn als houtbewerkingsgereedschap. Niet zozeer om te hakken als 
zij n et mensen 

wei om te snijden en te schaven: een echte bijl is de vuistbijl noair geweest.': die uuurstenen 
UlerklUigen kunnen 
maken. Hier wordt 
meteen hamer lIan De gereedschapskist van de jager 
geUlei een lIuistbyl 

in model 'geslagen'. De Ncanderthaler gebruikte naast vuistbijlen een scala aan mesjes, boortjes en schaafjes 
waarmee hij weer andere rnaterialen (hour, bot, gewei, pezen) kon bewerken. Het feir 
dar we voornamelijk ofzelfs uitsluitend vuistbijlen terugvinden, kornr nier doordat deze 
menscn niets anders hadden maar orndar hct rabuuste voorwerpen zijn die goed bewaard 

blijven, groot genoeg zijn om op te vallen en karakterisriek genoeg om herkend te worden 
door iemand die zich er enigszins voor interesseert , Kleiner rnateriaal is kwetsbaarder en vaIt 

rninder op. Er is op de vindplaats bij Oldeholtwolde niets meer gevonden dan die ene vuistbijl. 
We hebben rnogelijk te maken met een exemplaar dat, oa zijn diensten te hebben bewezen, aan 

de oever van de Tjonger is blijven liggcn. 
Dar die vuisrbijl niet alJeen als slagersmes werd gebruikt, blijk uit het feir dat er lange spanen 

vuursreen van zijn afgeslagen. Oat is duidelijk bewust gebeurd en hoewel we aileen de negatieven 
van die spanen over hebben, kunnen deskundigen emit aflezen dat ook die spanen heel bruikbaar 

geweest kunnen zijn als schaafof rnes, In principe is het mogelijk dar er in de nabijheid nog andere 
vondsten van een Neanderthaler-jachtkarnp bevinden, maar die zijn dan toeh als gevoIg van natuur

lijke pracessen en een langdurig verblijfin de bodem over enige afstand verspreid.!' 
Dat brengr ons bij de laatste vraag: was de eigenaar van de vuistbijl een man ofeen vrouw? We zullen 

het nooit zeker weten, maar in sarnenlevingen die nog op ceo vergelijkbare manier leven, is de jacht en 
de vleesbewerking voorbehouden aan de man. Om er langs archeologische weg achter te komen hoe een 

srukje van het dagelijks Ieven van een jager-verzamelaargroep eruit zag, is meer informatie nodig dan een 
enkel werktuig, Het toeval wil, dar op anderhalve kilometer van de plek waar de vuistbijl van Oldeholtwolde 

is opgeraapt, enige jaren eerder een vindpla ats van jager-verzarnela ars uit een later tijdvak is opgegraven die 
juist op dat punt een schat aan gegevens biedt. 



00 as uk 2
 

RENDI ERJAGERS IN LDEHOLTWOLDE 

lid van een UI sterv nd ras 

Ooit ee een vui bijl e vinden in Friesland: dar was Jan Klaas Boschkers grootste wens. Dar die wens 
met m vervullingzou n, lag bepaald niet aan Boschkers inspanningen ofaan zijn speurzin. Toen hij 
In I ver eed, h d hi 1onderden vindplaarsen ontdekt in zijn provincic en had daarrnee een onschat
baar grot bijdrag geleverd aan de kennis van de Friese archeologie. 
B d ker wa ver egenwoordiger van een uitsrervend ras van archcologen, zeals we die in het vervolg 
van dit b ek wel va r zu I en tegenkomen. Ze waren doorgaans autodidact en bevonden zich vaker in het 
'eld d n '0 d stu eer a er. Opere rend aan de rand van ofbuitcn de hcersende archeologische kringen, 
. erk vergroeid me I nd hap en cultuur van hun geboorte- ofwoonstreck, werkten ze volgens een heel 
ig n npak di nie zeld n leidde tot opzienbarende resultaten. Hun onafhankelijke manier van den ken 
n ' l en ou In bet 11m ige, sterk 
an egel ebonden r eologische 

b tel ui t nauwelijk meer mo

fijkzijn V al waren 1et gedreven
 

en Igenzfnni e p r lijkheden,
 
, ard r ze geen gema ckclijke
 
men en waren m nee te werken.
 
D t d n hun cheologische
 

erdi n t n ht r n t veel af.
 
B hker a e d r laatste van
 
d ze archeologh che ohikancn.
 
Geboren i 193 , was hij in de
 
[aren '50 li geworden van cen
 

n verenigingv' n amateur
archeolog n de P. .A.). In
 
I 71 k m hij 1 'vondsten


Jan Boschker (1935-1995), ueldu/erker uan het FriesMuseum dieaile bodernuerstoren
locker' lee: rc eologisch de actiuiteiten in 'zijn prouincie nauwlettend uolgde en daarbU meni,g areheologisehe 
velda i enr) in dienst ontdekk in,g deed, hcnteerde hij uoo rkeur deschop cls hU onderzoek uerriehtte. Deze 
van her Prie seum, de foto tonnt hem ineen andere hoedall igheid, uoorzich tig troffelelld, op de opgravillg 

van Oldeholtwo lde ,lling di I vanafhet 
Ind an d de eeuw de 
rche I gie van friesland behcerde.' Op het museum kwarn hi] incidenteel: meestal rrok hij 
per et d r de provincie, 'met de schop aan de stall9 gebondell en een thermoskan ill de jietstas', 
z I ziin collega Dick Stapert hem in een in memoriam beschreef. : Op die manier had 
I ii In e veerrig jaar van zijn werkzame leven veleontdekkingen gedaan, na duizenden 

m le te zijn afgestapt bij proficlen van pas gegravell kavelsloten, wegen in aanleg of 
ver ge loegde akkers, 
Begin april 1980passeerde hij weer een plek waar werkzaarnheden plaatsvonden. In 
e n oeht van de Ottersweg bij Oldeholtwolde, een lintdorpje nabij Wolvega, werd in 
he kader van een ruilverkaveling een lage zandrug geegaliseerd, We hebben in bet 
vorige hoofdstuk beschreven hoe zulkc dekzandruggen zijn gevormd, dar ze de 
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Stellingwerven van een zeker reliefvoorzagen en hoe die hogere plekken werden gewaardeerd door 
vroegere bewoners. Een ervaren man als Boschker rook zulke plekken als het ware. Hij ging naar de 
graafmachine toe en verzarnelde uit her schone zand dar onder de bouwvoor te voorschijn kwam, 
een handvol vuursteentjes ~ niet veel, maar genocg om te beseffen wat hij had ontdekt. Met de 
nodige daadkracht wist hij de kraanmachinist ertoe te bewegen om zijn werk tijdelijk te staken en te 
wachtcn tot deskundigen van de Rijksuniversireit Groningen waren kornen kijken, Die konden nier 
op stel en sprong komen en Boschker rnoest de werkzaarnheden nog een volle dag ophouden. Daags 
daarop verscheen de archeoloog Dick Stapert, die hierbovcn al werd genoemd. Deze specialist op 
het gebied van her Paleolithicum kon direct bcvestigcn war Boschker had vermoed. Hier lag een 
- vermoedelijk - ongestoorde vindplaats uit de Late Oude Steenrijd (ook wel het Iong-Paleolithicurn 
gcnoernd), van een gaafheid ze als in ons land zelden of nooit was aangetroffen. Was Boschker een 
half uur later ter plaatse geweest ofhad hij niet hernel en aarde bewogen om her wcrk stop te zetten, 
dan had de machine korte rnetten gemaakt met de zandrug. Nu kreeg Stapert de gelegenheid 
om er in 1980 en 1981vele weken lang te graven, met de onverrnocibare ontdekker aan zijn zijde. 
Oldeholtwolde zou de best onderzochte vindplaats van de Harnburg-cultuur in Nederland worden.' 
Om tc weten wat de connectie tussen Hamburg en Oldeholtwolde is, moetcn we een onl\veg maken 
door de diep ingesleten rivierdalen van de Dordogne. 

De ontdekking van de rendierjagers 

In de tweede helft van de 19de eeuw was 
niet aileen het onderzoek naar de ijstijden 
in een stroomversnelling geraakt, maar 
ook de kennis over de mensen die in die 
koude perioden Europa hadden bevolkt, 
was stcrk tocgcnomen. Vanafr860 
deden Fransc archeologen bijna jaarlijks 
opzienbarende ontdekkingcn in grotten 
en onder overhangende rotsparrijcn in 
de Dordognestreek en in de Pyrcnccen. 
Metersdikke lagen prehistorisch afval wer
den er gevonden, die Lichtwierpen op de 
technische vaardigheden en de manier van 
leven van de rnensen in de Oude Sreenrijd. 
Bovendien gaven de opeenvolgende lagen 
inzicht in de relatieve ouderdom van 
verschillende Oude Steentijdculturen. 
Skeletresten van de Neanderrhaler en 

van zijn opvolger, de cerste 'moderne' mens, werden samen met de werktuigen die zij maakten, 
opgegraven. Van die moderne mens, die kennelijk halverwege de laatste ijstijd Europa had geko
loniseerd, ontdekte men in grotten uiringen van een verbijsterende expressiviteit.:' Op de wanden 
hadden de grorbewoners realistische afbeeldingen gemaakt van de dieren die zij in hun omgeving 
regenkwamen en waar ze ongerwijfeld op jaagden: mammoeten en neushoorns, bizons en wilde 
paarden, sreenbokken en rendiercn, afhankelijk van de tijd waarin de kunsrenaars leefden. De 
periode waarin men klaarblijkelijk op rendieren had gejaagd, was naast rendierbotten en -geweien 
archeologiscb herkenbaar aan zeer fijn bewerkte werktuigen van vuursteen, been en gewei. Naar 
een rotsschuilplaats aan de rivier de Vezere (een abri) die bekend stand als La Madeleine, werd deze 
periode het Magdalenien genoemd. 

Niet de. allervroegste, maar wei de alletftaaiste vroefje kunstuit ingcn 
dateten uit hetjong-Paleolithicum. voornl de srhilderkunsr uit Franse 

en Spaansegrotten is beroemd geworden. Daarnaast hebben die 
grotten oak met veel verbeeldingskraeht bewerkte uooruerpen 

opgeleverd, zoals deze speerwerper van gewei, uitgelJoerd als 
nchterorn kijkende bizon, 



Alfred Rust (1900-1983), self-made archeoloog enontdekker 
lion de Noord-Europese jot1gpalcolithische jagcrcultllren, 

in 1938op de opgrauingen te Stellmoor bU Ahren sb ll rg . HU 
poseert tussen twee andere archeologische grootheden :de 

Gronillger Albert Egges van Giffen (lin ks), ouerwie meer 
in hoofdstuk 3, en de Australische Engelsman Vere Gordon 

Childe (1892-1957), wiens den ken ouer prehistorische 
cu lturen dearcheologie tot in de jaren '70 bepaalde. 

Jagers bij Hamburg 

We schakelen over van Frankrijk in hetjin de sieele naar 
Duitsland in de nadagen van de WcimarrepubIiek. In 1932 had 
een arnateur-archcoloog een spectaculaire ontdekking gedaan 
in de buurt van zijn woonplaats Hamburg. De archeologische 
loopbaan van deze Alfred Rust, van leerling-elektricien tot 
docto r ho noris cousa en erelid van de U11 iversiteit van Keulen, 
zal niet snel worden geevenaard. Met niet veel meer opleiding 
dan lagere school was hij als jonge man gegrepen door de 
oudheidkunde en had er alles voor over am zich daarin te 
bekwarnen (zo reisde hij op eigen kosten en per fiets naar 
Syrie om er opgrav ingcn uit te voeren!). Naast zijn werk volgde 
hij een cursus prehistoric bij de boogleraar G. Schwantes, 
een autoriteit op her gebied van het Iong-Paleolithicum 
in Noord-Europa. Niet dat daarover ornstreeks 1925 veel 
details bekend warcn, Hier lagen geen grotten en abri's met 
onaangeroerde arch eologische lagen vol gave vondsten en 
mcnselijke skeletten. In het noorden berustte de kennis over 
deze periode uitsluirend op de srudie van talloze vuurstenen 
werktuigjes die aan de oppervlakre gevonden waren, Al deze 
op zich bijzondere vondsten waren opgeploegd; in geen 
enkel geval bevonden de wcrktuigen zich op de plek waar 
hun makers ze hadden achtergelaten. Eigenlijk kon er niet 
veel meer worden vastgesteld, dan dat er mens en hadden 

rondgezworvcn die beschikten over vergelijkbare 
(vuursteen)technieken als de zoveel bekendere 
Magdalenien-jagers. Het bekendst waren werk
tuigjes die in het Ahrensburgdal waren gevonden 
en die van een fijnere uitvoering en waarschijnlijk 
van jonger datum waren dan het Magdalenien. 
Het was Rust die, tussen zijn Syrische expedities 
door, fanatiek op zoek ging naar tastbaarder 
sporen van die vroegc Noord- Europese jagers, 
Net als Boschker een genera tie later deed, fierste 
hij de omgeving van Hamburg af, op zoek naar 
veelbelovende vuursreenvindplaatsen. Hij legde 
een grote verzameling vuurstenen werktuigen aan, 
waarvan een type hem in het bijzonder opviel: een 
langwerpigvoorwerp waarvan een uiteinde door 

Ee n un ieke opnarne van de opgra ll ingen die Rust in 1934 in he! 
Tunneltal bij Meiendorf uitvoerde: het karkas lion een jong rendier 
dat met behulp vaneen zwa re steen in de borstbolte tot zinken is 
gebracht. Rust zelf dacn! aan een offer, later werd ,geopperd dot 
dejage rs op deze man ier lIlees langere tUd in het Uskoude water 
konden bewaren . De fota geef! een bijzondere indruk van de censer
veringstoe5tand lion het 15.000jaarDude botmateriaal. VrUweJ aile 
uondsten ucn Rusts opgrallingen zijn in de Tweede Wereldoorlog bU 
bombardementen op Hambur,g uerloren gegaan. 
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zorgvuldige bewerking tot een haakvormige punt was gernaakr. Hij verzon er de 
legendariscbe naa rn Papa,ga ienschncbelklin,genend hohlkratzerbohrerschraber voor (ongeveer 
te vertalen als 'Boorschaafom sleuven te krassen, waarvan bet uiteinde van de kling 
de vorrn van een papegaaiensnavel heeft'), De Ncdcrlandsc bcnaming krornbeksteker 
(waarin de papegaaiensnavel doorklinkt) is al een stuk korrer: de uiteindelijke Duitse 
benaming is Zinken, war 'rand' maar oak wei 'grate neus' betekent> Rust besehouwde 
dir werktuig, waarvan de funcrie hem onduidelijk was, als oueler dan de Ahrensburg
vondsten en richtte zijn aandacht op een plek bij Hamburg waar hij zulke voorwer
pen wel eens bad gevonden. 
Op deze vindplaars, die bekend stand als Meiendorf, deed hij in de zomer van 
I933 zijn belangrijkste ontdekkingen. Het zandige terrein waarop de gebruikclijke 
opgeploegde vuurstenen lagen , grensde aan een veengebiecl waar ooit open water 
had gelegen. Rust graef met behulp van een handvol vrijwilligers en een handpomp 
door het veen been en trofdaaronder aan wat hij zocht en had vermoed: een dikke 
afvallaag vol voorwerpen van vuursteen, maar oak van gewei en been die vooral 
van rendieren afkomstig waren. 10 de natte veen- en kleilagen waren die lagen 
afgesloten geweesr van zuurstofen daardoor uitstekend geconserveerd, waardoor 

Een mooi voorbeeld lion een krombeksteker, een 
ucn de meest kenmerkende werktuigen lIeln de 

Hamburg-cu(tuur. Dit exemploar is gellonden bij 
Prandinga . 

Meiendorfnog meer details bevatte dan de beroemde Franse vindplaatsen. Aan deze 
pas ontdekte Noord-Europese rendierjagers werd de naarn van de woonplaats van de 
vinder gegeven. 
Enkele van de stukken rendiergewei die hij in Meiendorfopgroef, gaven Rust 
antwoord op de vraag waarvoor de merkwaardige krornbekstekers vaor hadden 
gediend. Als met een gekramd tapijtrnes hadden de jagers er lange strips mee uit her 
gewei gekerfd am die te gebruiken als naalden ofpricrnen. Toen Boschker bijna een 
halve eeuw later de eerste vcelbelovende stukjes vuursteen uit het Oldeholtwolder 
zand opraapte, zaten daar een paar krambekstekers tUSSCl1. Daardoor wisten Stapert 
en hij meteen met wat vaar mensen ze hier te rnaken hadden en wat ze hier konden 
verwachten: een tijdelijk karnpemenr van rendierjagers . Met die kennis in hun 
achterhoofd zetten ze de schappeo in het zand. 



Situatiekaartje von de Hamburg-uindplaots bU Oldeholtwolde. 

Mildam 

De vindplaats in zijn 
omgevmg 

In wat voor omstandigheden 
hadden de Hambu rg-rnensen 
gelcefd? Zeker zo belangrijk 
als hct onderzoeken van 
de vindplaars zelf, was het 
bestuderen van de wijdere orn
geving. Verborgen onder bet 
rnaaivcld rand Oldeholtwolde 
ging immers het landschap 
schuil dar de rendierjagers 

• hadden gekend . Een recon
srructie van dar landschap was 
van belang om te weten welke 
vragen er rnoesten worden 

• ~J.IU 

gesteld aan de vindplaats. De 
activiteiten van de mensen die Oldcboltwo 

er hadden verbleven, waren 
im mers sterk bepaald door de 
mogelijkheden die het land
schap hen hier bood. ' 
Met behulp van de beschikbare 
geologische en bodemkundige 

gegevens van het gebied en her graven van proefsleuven slaagden de archeologen 
erin zich een goed beeld te vorrnen van dat vroegere landschap. Direct onder de 
bouwvoor, de bovenste laag van de bodem die was omgewerkt door de ploeg, bevond 
zich een ongeroerde laag zand: het dekzand dat aan het einde van de laarste ijstijd 
zo overvloedig over de Stellingwerven was gewaaid. Het zat op deze plek pal aan de 
oppervlaktc; direct ten zuiden en even ten oosten ervan dook het zand weg onder een 
pakket vecn. Oat veen was al kort na her einde van de laatste ijstijd gaan groeien in 
een breed beekdal, dat in die tijd de hoofdbedding van de Tjonger was. Ten noorden 
ervan lag een tweede bedding, waarin de Tjonger naderhand zijn weg zocht en die 
min ofmeer sarnenvalt met het huidige Tjongerkanaal. Oit dal sluit even ten noorden 
van NijehoJtwolde aan op de vroegere hoofdbedding van de Tjonger. Ten noorden van 
Oldeholtwolde vocgde zich indertijd nog een zijgeul bij die hoofdstroom. Tussen al 
dar water was een zandig schiereiland ontstaan van ongeveer 4 km-. De Hamburg
mensen had den met zorg de plek voor hun karnpcment uitgekozen, namelijk aan de 
zuidrand van dir schiereiland en wel daar waar het zijdalletje uitmondde in de hoofd
stroom van de Tjonger en het zand steil afhelde naar de rivier. Door de ligging aan 
de steile oever konden de bewoners van deze plek direct naar het water lopen, zonder 
daarvoor eerst een dra ssige oeverzone te hoeven passeren - het water beyond zich op 
nog geen 10 m afstand, Het hoogste punt van het duin lag een meter of twintig ten 
noorden van de vindplaats. 
Zeals in het begin van hoofdstuk I werd geschreven, is her nu moeilijk om je een 
indruk te vormen van het laatglaciale landschap. Het dekzand dat het toenmalige 
oppcrvlak vormde, werd ten tijde van de bewoning nog steeds afgczet.7 Oat wit niet 
zeggen dat men er permanent last had van zand , maar her uiterli jk van het terrein 
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werd er wei door bepaald. Het was er spaarzaam begroeid, zanderig en dus bepaald 
niet zo groen als nu. Langs het water groeiden wel wilgen, berken en wat struik
gewas. Dar water was uiteraard ongctemd en open; de smeltwarerstromen in het 
voorjaar waren in niets te vergelijkcn met de tarnrne brede sloten die er nuliggen. De 
hoogteverschillen waren ook grater en duidclijker zichtbaar. Ter hoogte van de vind
plaats ligt her rnaaiveld nu zo'n 80 em hager dan het maaiveld in het Tjongerdal , dat 
120 m verderop ligt, In de tijd van de bewoning lag de vindplaats 80 em hoger dan de 
rand van het water, maar die bevond zich tocn maar op enkele meters afstand, Voor 
ons is het bovendien vreemd te bedenken, dat de top van her toenmalige zandduin 
nu een halve meter onder NAP ligt, terwijl de bewoners des tijds honderd meter 
boven de toenrnalige zeespiegelleefden, al zullen zij zich daarvan niet bewusr zijn 
geweest. Waarschijnlijk kenden zij de zee nier eens uir eigen aanschouwen. Hoewel 
ze gewend waren om flinke afstanclen te voetafte leggen, zullen ze geen vijfhonderd 
kilometer hebben gelopen om ter hoogte van de tegenwoordige Noord-Engelse 
kust her Noordzeestrand te 
bereiken . Afgezien van de 
afstand lag dit ver buiten 
hun areaal, Ook de rand van 
de ijskap, die in hun tijd in 
Zuid-Zweden lag, zullen ze 
waarschijnlijk nooit hebben 
gezien. 

Onder de loep 

In de zorner van J980 begon
nen de archeologen van 
het Groningsc Biologisch
Archaec logisc h Ins tituut 
(BAl, nu Groninger Instituut 
voor Archeologie) in 
Oldeholtwolde te graven. De 
campagne, die in 1981 werd 
voorrgezet, zou in rotaal 
23 weken duren, waarna 
er nag jarenlang aan het 
rangschikken en analyseren 
van de gegevens zou worden 
gewerkt. Wie bedenkt dat her 
totale opgegraven oppcrvlak 

Beeld van de Ham bu rg -vindplaats bij Oldeholtwolde. Om 001< bUslecht weerte kunnen werken en het 
zand in de opgra uingsput voor uitdrogen te behoeden, werd er een plasticouerkapp ing overheen gezet. 

Studenten uit Groningen zijn bezig de peruierkunte meter uitgegrauen grond te zeuen. Op de acntergrond 
buigt een medewerl<er zich over zo'n meteruak. 

bIz. 28 - 29
 
Impressie van het landschap bij Oldeholtwolde omstreeks 12.000 v.Ch r.: een toendra waa r aan de oevers van de
 

beken en meren rendierja,ger5 van de Humburg-culruur uerbleuen.
 
(merrkleurenhoutsnede, 450 x 210 mm, Siernen Dijkstra)
 







niet meer dan 133 m" besloeg en dat vrijwel aile vondsten werden 
gedaan in de helft van dat oppervlak, zal beseffen hoe arbeidsintensief 
een opgraving ais deze is. Het zal nag blijken hoe minutieus de gravers 
te werk gingen in hun streven am aile mogelijke informatie aan de 
plek te onttrekken. Die informatie zat voor een deel verborgen in het 
vondsrrnateriaal zelfcn voor een deel in de ligging, verspreiding en 
samenhang van de vondsten en sporen. Tenslotte mocstcn de archeo
logische vragen (waar werd dit vaal' gebru ikt? hoe kwarn het daar te 
liggen? wat ontbreekt er? wanneer en door wie is dit achtcrgelatenr) 
voor een deel worden beantwoord met behulp van andere wetenschap
pen. De natuurkunde verschafrc dareringen, de geologie vertelde iets 
over het landschap en de bodern, de biologie over het weinige (ver
koolde) organische materiaal, Uit de culturele antropologie werden, 
bij gebrek aan directe getuigenissen uit het verre verleden, bcschou
wingen aangedragen over het reilen en zeilen van jager-verzamelaars. 
Experimenten tens lotte konden nooit bewijzen hoe iets was gcmaakt 
ofgebruikt, maar wei goede suggesties geven en somrnige mogelijk
hcden uitsluiten, 
Ern onderzoek als dar van Oldeholtwolde is te beschouwen als de 
meest pure archeologic , archeologie die het dichtst komr bij het 
werk van de detective, waar het yak zo vaak mee wordt vergelekcn , 
De onderzoeker krijgt een keer de gelegenheid am te kijken hoe de 
vindplaats is samengesteld , daarna moet hij werken met zijn docu
mentatie en met een creatiefbrein, daarbij steeds in het beseflevend 
dat zijn reconstructie alleen maar een benadering kan zijn en dat hij 
de werkelijkheid van de verleden situarie nooit helernaal zal kunnen 
doorgronden. 

De vondsten 

am met de vondsren te beginnen: het was 
al vanaf her begin duidelijk dar die maar 
een beperkte hoeveelhcid inforrnatie 
konden opleveren over war hier ooit was 
uitgevoerd . Anders dan in de Prause grot
ten of in de venen rand Hamburg hadden 
de onderzoekers hier uitsluitcnd mer 
droog zand te maken, Nu heeft zand prima 
eigenschappen, maar bet conserveren van 
organisch rnateriaal hoort daar niet toe. De 
materialen die in Oldeholtwolde konden 
worden verzameld, zijn letter/ijk op de 
vingers van een hand te tellen. vuursreen, 
zandsteen, kwarrs, houtskool en een 

Een brok oker met de omvang van een pinke stutter, 
paar stukjes ijzeroxide, zogebeten rode gebruil<t door jaycrs vande Hamburg-cultuur. Net als 
oker, ter grootte van een vingernagel de krombeksteke r (p. 25) is dit voorwerp afkomstig 
(een paar stukjes graniet en gneis even uit de buurt von Prondinga, waar het in 1959 door 

daargelaten), Geen hout, geen bot, geen amateurs isopgegrauen. 

30 



gewei, laat staan skeletten van dieren of mensen waren hier bewaard gebleven. 
Ook bodemsporen - verkleuringen in de grond die hadden kunnen aangeven waar 
rnensen bijvoorbeeld kuilen hadden gegraven voor bepaalde doeleinden - deden zich 
in her zand niet voor. Voorzover er verkleuringen zichtbaar waren, konden die niet 
met zekerheid worden toegeschreven aan menselijke activiteiten. Het ging er dan 

ook om, alles te weten te komen van 

• 

•I• 

• 

• 

tfj.. 

de materialen die wel bewaard waren 
gebleven. 
Over her stukje oker zijn we snel 
uitgeschreven. Daarvan is aIleen te 
vertellen dat het fijne krasjes vertoont 
en kennelijk is gebruikt om het op 

, N 

- een steen tot een roestbruin poeder 
fijn te wrijven. Sommige stukken 
zandsteen vertonen vlekjes van die 
kleur, maar die kunnen er ook door 
afzettingvan ijzerdeeltjes in de 
bodem op gekomen zijn. Waar men 
her okerpoeder voor heeft gebruikt 
is niet zeker, maar de onderzoekers 

• vermoeden dat het werd gebruikt 
om rendierhuiden mee in te wrijven 

.. en zc zo duurzarner te maken. Ook 
versiering van de eigen huid ofvan 

0.5" 

voorwerpen is, op grand van etno 
grafische parallellen, denkbaar. Plotteqrond van de centrale hoard . De ondiepe haardku il (hier met een 
Het houtskool op de vindplaats stippellijn Qange,geven) was bekleed met plattestukken zandsteen, die door 

het vuur werden uerhit en waarOf) stukken ulees of vis werde n bereid. betrofhct enigc restant van orga
nisch materiaal dat in her zand 
geconservecrd was. Er werden bijna 
1850 kleine stukjes van verzameld . 

De in archeologisch opzicbt meest waardevolle srukkcn werden aangetroffen onder 
een hoopje fragmenten van platte stenen. Dit was de belangrijkstc pick binnen de 
vindplaats: bier had de haard gelegen, het letterlijke en figuurlijkc middclpunt van 
het rend ierjagersbivak. Zender die haard had de vindplaats lang niet zoveel resultaat 
opgelcvcrd en bet was aan Boschkers kordate optreden te danken dar hij er nog lag 
- de graafmachine was hem tot op een halve meter genaderd, toen hij cle kraanrna
chinist tot stoppen dwong. 
Het verzamelde houtskool , onaanzienlijk als het was, leverde drie belangrijke 
gegevens op. In de eerste plaats kon nog gedetermineerd worden wat voor hout 
de bewoners hadden verstookt; dat bleken wilgentakken te zijn, waardoor in ieder 
geval een deel van de (oever)vegetatie kon worden gereconstrueerd. Het boutskool 
was bovcndien van belang voor het bepalen van de ouderdom van de vindplaats, In 
combinatic met de geologische gegevens leidde dit tot de conclusie dat deze plek 
omsrreeks 12.000 v.Chr. in gebruik is geweest, een vri] late fase van de Harnburg-cul
tuur. s Tenslotre gafde verspreiding van de buiten de haard liggende houtskooldeel
tjes aanwijzingen over de manier waarop het bivak gebruikt was. Op de ruirnrelijke 
betekenis van deze rninierne vondsten kornen we hieronder terug . 



Een !Jedeelte van decentrale haard met 
ondereen detailopname. Opde vaorgrond, 

bU de onderkantvan de meetlat, is een 
uuursteenklinq zirhtbour, Tussen en onder 

de platte stukken zandsteen tuerden 
de uerkoolde resten uon wilgentwijgen 

aangetroffen. 

De stenen spreken 

Verrcweg de meeste 'gevonden voorwerpen' 
waren van steen: zandsteen, kwarts (kiezelste
nen), war srukjes van andere gesteenten (onder 
andere graniet) en vuursteen. Niets daarvan 
komt in het dekzand ter plaatse voor: iedere 
steen (er is meer dan 50 kilo steen gevonden, 
waarvan ruim 4 kilo vuursteen) is door de 
paleolithische gebruikers hier naartoe gebracht. 
Zander rwijfel verzamelden ze het materiaal op 
plekken waar in hun dagen keileern (of keizand) 
aan de oppervlakte lag. Zoals in hoofdstuk I 
is beschreven, was deze taaie rna ssa verrnengd 
met grate en kleine stenen die allernaal uit 
Scandinavie waren meegesleurd door de ijskap. 

Keileembodems waren in de orngeving van her kampement op rninder dan 
een kilometer afstand te vinden. De jagers zullen op weg naar hun geplande 
karnp aan de Tjonger erlangs zijn gekomen ofhebben van daaruir kleine 
expedities ondernomen am stenen te halen. 
De ruim lIDO gevonden stenen (afgezien van het vuurs teen) zijn grofweg 
in drie soorten in te delen: brokken van platte stukkcn zand steen, grate 
kiezelstenen offragmenten daarvan en hele kleine kiezelsteentjes, We zullen 
ze in die volgorde nader bekijken. 

De stukken zandsteen behoorden tot platte 
platen van een paar centimeters dikre .s De 
meeste ervan zijn gevonden in de haard en de 
meeste andere lijken daarin gebruikt te zijn 
geweest. Dat verklaart VOOl:een deel waaram ze 
zo fragrnentarisch bewaard zijn gebleven. Nogal 
wat stukken zijn bovendien zwart geblakerd. 
Daarnaast heeft de vorst van de duizenden 
winters die zijn verstreken sinds de stenen 
hier werden neergelegd, bijgedragen aan hun 
verbrokkeling. Veel van de fragmenten konden 
achterafaan elkaar worden geplakt, waardoor 
27 van de oorspronkelijke zandsteenplaten weer 
grotcndeels konden worden gereconstrueerd. 
Deze stenen waren niet gebruikt als bij een 
karnpvuurtje dat iedereen weI eens heeft 
gestookr, namelijk om het vuur afte grenzen. 

De gebruikers hadden speciaal deze platte , splijtbare stenen uitgezocht om 
er de wanden van de vuurkuil mee te bekleden. Er werden oak verkoolde 
wilgen takken onder de stenen gevonden, wat crop wijst dar we hier met een 
soort steenoven te maken hebben. De srenen werden roodgloeiend gestookt 
(warze op den duur geen goed deed), waarna er stukken vlees ofvis op 
konden worden 'gesteengrild'. 
Behalve de stukken zandsteen in en om de haard lagen er een paar grate 
stukken rnet wat kleinere in een halve cirkel ten zuiden van de haard. Her 
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patroon is te regelmatig om aan toeval te denken. Vermoedelijk is hier een huid op de grand 
gefixecrd, teneinde die te laren drogen. Tenslotte lagen er her en der stukken zandsteen verspreid 
die geen brandsporen vertoonden. Waarvoor deze stenen precies hcbben gediend, staat niet vast, 
maar mogelijk hebben de mensen daar tijdelijk voedsel ofwerktuigen op gelegd, als waren het 
bijzettafcltjes. 
Net als de brokken zandsteen zijn ook de grotere kiezelstenen voor het grootste deel in frag
mentarische staat aangetroffen. Een paar grorere, ronde stenen, ieder ongeveer een pond zwaar, 
waren nog intact. Aan hun geburste oppervlak was duidelijk te zien dar zc als hamer (klopsteen) 
zijn gebruikt bij het bewerken van vuursreen ofom andere stenen onder handen te nernen. Ben 
steen, die zulke slagsporen niet vertoont, lag in een ring van stukken zandsteen. Vlak daarbij 
lagen talrijke fragmenten van kiezelstenen, zwartgeblakerd en vermengd met hourskool, De 
archeologen interprereren dit als kookstenen die in de haard waren verhir en vervolgens op deze 
plek in een bak met water werden gegooid, dar op die manier aan de kook werd gebracht. Bak is 
in dit verband niet het juiste woord, omdat dcze mensen geen aardewerk kenden en voor zover 
we weten geen boomstammen ofgrote stenen uitholden om er een vat van te maken. We moeten 
dus eerder denken aan een zak van aaneengenaaide huiden ofaan de maag van een rendier. 
Wat voor maaltijd met behulp van dat kokende water werd bereid, weten we uiteraard niet. Een 
mogelijke aanwijzing wordt gegeven door een hoopje kleine, afgeronde kiezelsteenrjes die op een 
paar centimeter afsrand van de steenkring lagen. Ongetwijfeld zijn dar gastrolicten, steentjes die 
sommige vogelsoorten opeten om het voedsel in hun maag (Grieks: ,gastron) te helpen verrnalen. 
Hebben de jagers hicr een soort paleolithische soep van ganzen bereid? 

Het staal van de prehistorie 

Tenslotte de laatste categoric materiaal. het vuursteen. Dit materiaal heeft opvallende eigen
schappcn, Het is harder dan staal: je kunt er krassen in een stalcn mes mee maken. Het is 
gemakkelijk te bewerken door er met een hard voorwerp stukken en scherfjes afte slaan, 
waardoor je zander veel rnoeite vJijmscherpe punten en snijkanten verkrijgt. Aan de andere kant 
is het erg bros en brcekt het gernakkelijk. Vuursteen heeft veel van zijn eigenschappen gerneen 
met glas, wat niet verwonderlijk is: her bestaat voor het grootste dee! uit siliciumoxide (SiO~: kie
zelzuu r), hetzel fde materiaal waar zand uit bestaat. Het is een zageheten concretie, materiaal dar 

Voorzich ti,g uitgepreparee rde 
stukjes vuu rsteen steken uit het 

zand lion het opgrovingslliak. 
Van ieder fragment, hoe nietig 

oak, werd de precieze Jigginn en 
hoogte ingemeten. De versprei
ding van 01 die ,grate en kleine 

fragmenten . bij elkoar meer 
dan 10.000 • vormde de basis 

von het onderzoek noar wot et 
in dit kampement was ,gebeurd. 

20 kan ocn de concentraties 
van de vuursteensplinters 

worden vast,geste ld waar hier 
de uuvrsteenbewerker heeft 

,gezeten. 



ontstaar in holtes binnen een ander gesteente. 20 wordt vuursteen als 
grate knollcn gevorrnd door waterstromen in kalklagen. In Nederland 
kornen zulke knollen voor in Zuid-Limburg, waar in de prehistoric 
(ca. 4000 V.Ch L) complete vuursteenrn ijnen werden aangelegd. De 
Noord-Europese paleolithische mens haalde zijn vuurstecn uit de 
keileernlagen. Daarin was het terecht gekomen na door het landijs 
losgewoeld te zijo uit Deense kalkkliffen. Als een paleolithische jager 
zo'n stuk vuursteen vond, had het 
dus al een veelbewogen geschiede
nis achter de rug. 
Door de extreme krachten en 
temperaturen waaraan het blootge
steld was geweest, was de kwaliteit 
van vuursteen uit de keileern n iet 
20 goed als 'verse' vuursteen uit de 
oorspronkelijke bodem. Vaal' de 
kleine werktuigen die de jong
paleolithische jagers gebruikten, 
waren de tweedehands brokken 
echter heel gesch ik t. Bovendien 
konden de Harnburg-rnensen de 
beste stukken verzarnelen, doordar 
de keileemboderns waarin de 
vuursteen voorkwarn, dicht aan 
de oppervlakte lagen en schaars 
begroeid waren : lang hoefden ze 
dus niet te zoeken. 2e profitccrden 
uiteraard van de ervaring van vcle 
generaties in het vcrzarnelcn van 
het basismateriaal en het bewerken 
ervan. Het oprapen van geschikte krombekstekers werde ngebruikt om uit eenstuk been of 
brokken en het verwerken ervan Bewe; dunnespnnen te keruen, WOQrlJQn lJ u lJolgens naa/den 

tot bruikbare werkruigen was een of priernen kanden worden gemaakt. 

twcede naruur voor hen. " 
De vindplaats van Oldeholtwolde is 
illustratiefvoor de manier waarop de mens met het rnateriaal omging. 
Het was een kampement geweest met een ornvang van mindel' dan 
100 rn-, waar volgens de onderzoekers een kleine groep mensen 
(waarschijnlijk een gezin offamilie) kane tijd (hooguit een, rvvee 
weken) heeft gebivakkeerd. De opgravers verzarnelden daar meer dan 
10.000 stukjes vuursteen, met een gewicht van ruim 4 kilo. Om dit 
getal meteen te relativeren: 85% hiervan zijn stukjes die kleiner zijn 
dan IS 01111 en ruim een derde daa rvan is weer niet groter dan 5 mm. 
Dit is te beschouwen als afval, ontstaan bij het maken en bewerken 
van de eigenlijke gereedschappen. Het aa ntal daarvan bleek uirein
delijk bijna 4 0 0 stuks te zijn. Zelfs die zouden door een leek lang niet 
altijd als werktu ig worden herkend. Ze werden dan ook voor andere 
doeleinden gebruikt dan tegenwoordig gereedschap. De bedoeling van 
de karakteristieke krombeksteker hebben we al beschreven. Daarnaast 
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waren er gereedschapjes om takken en twijgen mee te schaven, om gaten re prikken, 
am gewei te bewerken ofhuiden schoon te krabben . Er waren pijlpunten en mesjes. 
Ze werden bij tientallen tegelijk gcrnaakt, sommige ervan werden mereen afgekeurd, 
andere even gebruikten daarna terzijde gelegd; een deel van het mareriaal werd 
meegenomen naar de volgende locatie, zoals er ook stukken werden achtergelaren 
die niet hier, maar in een vorig bivak waren vervaardigd, 
Nu zal menig lezer die de afbeeldingen op p. 36 ziet , bevangen worden door een 
licht ongeloof- zijn dit werkruigen? Konden de rnensen hier jets mee beginnen? Her 
anrwoord is uiteraard bevestigend. Het helpt , als we erbij bedenken dar een deel van 
deze werktuigjes (allernaal maar enige centimeters groot) in geschachre vorm werd 
gebruikr, bijvoorbeeld in een handvat van gewci. Ook rnoeten we niet vergeten dar 
het in veel gevallen niet om deze werktuigen ging, maar am datgene , wat er mee 
gemaakt ken worden. Naalden en priemen van been en gewei, garens gemaakt van 
pezen, bewerkte huiden en glad geschaafde rakkcn waren de eindproducten die 
belangrijk waren . De stukjes vuursteen waren nuttig voor de bewerking, en werden 
weggegooid en vervangen als ze hun taak hadden volbracht. 

Scherpe kantjes 

Oat ook het ogenschijnIijk nierigste splintertje wei degelijk als werkruig kon worden 
benur, mag de lezer van de archcologcn aannemen. Om erachter re kornen hoe dit 
soort gcrccdschap werd gemaakt en gebruikt, 
maken ze gebruik van experimenren, mod erne 
technieken en Fin,gmpitzenBcfiihl. 
Oat laatste ontwikkelen de specialisten op 
dit gcb ied door vele du izenden van dit soort 
voorwerpjes door hun handen te laten gaan. 
Een man als Boschker wist precies op welke 
plekken hij deze vondsten kon verwachten, zag 
ze al op meters afstand in het zand liggen en 
had aan een blik voldoende am een werktuig 
te kunnen deterrnineren en globaal te dateren. 
We zullen mannen als hij, die zich vaak fana
tiek concentreren op vuursteen, verderop in 
ons verhaal nag vaker tegenkornen. Zij hebben 
de aanzet gegeven tot het onderzoek van her 
Paleolirhicum: niet zelden legden zij oak grate 
en belangrijke coliecries vuurstenen werktui

Vuursteenspecialiste Lykke Johansen aan het werk by het uitzoeken en 
gen aan. Hun kennersoog ziet onrniddellijk combineren van een deel van de duizenden vuursteenfragrnente n diede vindrlaats 
ofze met een willekeurig stukje steen, een Oldeholtwolde opieuerde. 

nutteloos fragment dat bij het maken van een 
werktuig is ontstaan of met het werktuig zelfte doen hebben. Minuscule bewerkin
gen van de snijk anten, de zogeheten retouche, maken duidelijk war de bedoelingen 
van de maker zijn geweest. 
Een stap verder gaan de onderzoekers die zulke snijkanten onder de microscoop aan 
een nader onderzoek onderwerpen. Beschadigingen , slijtagesporen en krassen die 
aileen op die manier zichtbaar worden, verraden ofhet werktuig ooit daadwerkelijk 
is gebruikt (dar is lang nier altijd het geval) en zo ja, waarvoor. Het schaven van hout 



Een spits, een schrabber en 
een krombeksteker uit de 

rijke oogst van de vindplaats 
Oldeholtwolde. De sPits wi 
als pijlpunt aon een houten 
schacht hebben ,gezeten, de 
srhrcbber is mogelijk gevat 

,geweest in een greep van hout 
of been. 

Enkele pijlpunten van de 
Hamburg-vindplaats van 

Oldeholtwolde, 'steelspitsen' 
die karakteristiekzVn uoor de 

late fase van de Hambur9
cultuur. 

Ievert andere microsporen op dan het bewerken van gewei, en het villen van 
een zoogdier andere sporen dan het bewerken van de gcvilde huid. 
Van de vindplaats Oldeholtwolde zijn honderden stukken vuursteen op die 
manier bekeken door de Amerikaanse archeologe Emily Moss. Het is oak in 
dat opzicht de best onderzochte Harnburg-vindplaats die ooit in Nederland 
is opgegravcn, De resultaten zijn in sommige opzichten heel opmerkelijk. Zo 

blijkt ru im 20% van de werktuigjes die men op deze plek heeft zitten maken, 
ongebruikt te zijn achtergelaten. Van de vijft:icn onderzochte burijnen (een 
soort kerfmesjes die archeologen oak wel als 'stekers' aanduiden) 1ijkt zelfs 
meer dan de helft nier te zijn gebruikt en al helemaal niet bet puntige uit
einde dar algemeen als het wcrktuiggedeelte wordt beschouwd. Andersom 
is bijna de helft van ruim 175 onderzochte voorwerpen die geen uitgesproken 
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werktuigvorm hebben - anders gezegd: reststukjes - wel degelijk gebruikt voor her 
een ofandere snij- ofschaafkarweitje. Dit geeft enigszins het willekeurige karakter 
weer, waarmee de jage rs bun taken uitvoerden. 
Het bewerken van huiden lijkt op basis van dit onderzoek de belangrijkste van die ta
ken geweest te zijn. Andere werktuigen vertonen sporcn van het bewerken van harde 
rnaterialen als hout, been en gewei, al moet hierb ijworden aangetekend dat die spo
reo oak afkomstig kunnen zijn van het schachten met zulke materialen. Her slachreri 
van dieren eo bet snijden van vlees kornt een stuk minder vaak voor. Vaker dan men 
zou verwachten , werden ecbter sporen van bet snijden van vis herkend. De locarie van 
het karnp bij het water zou daarrnee sarnen kunnen haugen. Maar een waarschuwing 
is hier op zijn plaats: we weten niet wat de jagcrs hebben meegenomen toen ze hun 
weg na korte tijd vervolgden, A1s daar eventuele favoriete slachtwerktuigen bij zaren, 
vinden we die hier niet terug. Op dezelfde manier hebben de jagers veel voorwerpen 
dit karnp binnen gebracht, die elders zijn gemaakt en hier zijn achtergelaten. Zo 
lijken alle pijlpunten die zijn gevonden hier kant en klaar naar toe gebracht te zijn. 
Hoe weet een rnicrosporen-anaiist nu wat sporen zijn van visbewerking en hoe her 
schaven van hout herkenbaar is onder de micros coop? Oat kan aIleen worden vastge
steld door middel van cxperirnenten. Met zelfgemaakte vuurstenen werktu igen van 
vergelijkbare kwaliteit als van de archeologische vondsten worden allerlei materialen 
bewerkt. De sporen die die bewerkingen achtcrlatcn, worden vervolgens vergeleken 
met de sporen die de originelen vertonen . I let spreekt vanzelfdat dit allemaal nog 
niet 20 simpel is als het lijkt en de uitkornsten van zulk onderzoek zijn ook lang niet 
altijd zo stellig als het hierboven is beschreven, In ieder geval Jevert de experirnentele 
archeologie hier een onmisbare bijdrage. Moderne mensen die vlot vuistbijlen of 
pijlpunten uit een brok vuursteen te voorschijn toveren, worden vaak opgevoerd voor 
dernonstraties, maar hun vaardigheid is meer dan aileen hobbyisrne, De betekenis 
ervan voor het microsporen-onderzoek is al beschreven. Andere experimenten heb
ben ons veel gcleerd overde techniek van her bewerken van vuursteen, over de mo
gelijkheden die her rnareriaal biedt en over de beperkingen die het kent. Ze hebben 
gegevens opgeleverd over de hoeveelheid tijd die het kost om dit 500rt werktu igen 
te maken en de efficienrie (ofhetgebrek daaraan) waarrnee ze werden vervaardigd. 
Ze hebben ook nog iets anders laren zien. de hoeveelheid afval- splinters, brokjes, 
afslagen - die bij het maken van een vuurstenen werktuig ontstond en hoe dat afval 
extra informatie kan opleveren over de manier waarop de vindplaats werd gebruikt. 

Hulpmiddelen bij een reuzenpuzzel 

Was de studie van het Paleolithicum in Nederland lange tijd uirsluitend beperkt ge
bleven tot het verzarnelen van vuursteen en het achterhalen van de functie ervan, een 
vindplaats als die van Oldeholtwolde bood de gelegenheid om aan de hand van de 
verspreiding van bet vuursteenrnateriaal na te gaan, war er op die plek was gebeu rd. 
Behalve de archeologische gegevens - de stukken vuursteen en hun verspreiding 
- maakten de onderzoekers gebruik van modellen die aan de antropologie waren 
ontleend. In de jaren '60 en '70 van de zoste eeuw hadden veel Amerikaanse en 
Engelse archeologen zich sterk georienteerd op bestaande sarnenlevingen die er een 
vergelijkbare economie en levenswijze op nahielden aJs de paleolithische jager
verzamelaars. Het uitgangspunt hierbij is dat rnensen onder vergelijkbare ornstan
digh eden vergelijkbaar zullen handelen. Natuurlijk moeten zuJke vergelijkingen 



met de uirerste voorzichtigheid worden gcmaakt: de ene jager is de andere niet en er 
zijn nauwelijks hedendaagse jage rs die niet in contact zijn gekomen met moderne 
technieken. Toch brcngen zulke st udies de archeologen wel op zinvolle ideeen over 
de omgang van mensen met hun omgeving en hun activireiten, De reconstructie 
van het leven op de Tjongeroever is mede op antropologische modellen gebaseerd: 
volmaakt is die benadering zeker niet, maar veel dichter bij de werkelijkheid zullen 
we wei nooit komen ~ de mensen om wie het eigenlijk gaat , kunnen nu eenrnaa I niet 
meer geraadpJeegd worden. 
Om zo 'n antropologisch model zinvol te kunnen toetsen aan de archeologische 
werkelijkheid, werd de plek met aile rnogelijke zorgvuldigheid opgegravcn. Per 
vondst werd geregistreerd waar die zich precies bevond, Tot op de centimeter 
nauwkeurig noteerden de archeologen bijvoorbeeld de ligging en orientatie van ieder 
stukje vuursteen en voerden die gegevens in de computer in om ze vervolgens met 
behulp van een speciaal daarvoor ontwikkeld computerprogramma re bewerken. Per 
opgegraven vierkanre meter werd bovendien aIle grand door een zeefgehaald met 
een maaswijdte van 4 mm. Die aanpak verldaart de grote hoeveelheid vondsten. 
Door deze aanpak werd steeds duidelijker hoe goed en hoe sneJ de vindplaats kort na 
het verlaten ervan door zand is afgedekt; het dek zand dat ten tijde van de bewoning 
over her land werd geblazen. Ofde bewoners daar last van hadden, is niet te zeggen. 
Vcrschrikkelijke stormen hcersten er in ieder geval niet, want de vindplaats lag nog 
bezaaid met minuscule vuursreensplinters die bij werkelijk harde wind zeker zouden 
zijn weggeblazen. 
De onderzoekers wa ren zich er wel van bewust, dat de vondsten n jet allemaal 
op exact dezelfde plek lagen waar ze ooit waren achrergelaten. Honderd eeuwen 
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Hetopgrauingsulak van Oldeholtwolde, met daarop aangcgeuen de 
uerspreiding uan de geuonden stenen (niethet uuursteenmateriaal). De 

roncentrurie die min of meer in het midden )igt, isde haard (1).De stenen lion 
het 'hoejijzer' door linksonder zouden ,gebruikt kunnen zUn een (rendier)huid 

opdegrand te fixerenom te bewerken of te laten drogen (2). Bijde klei ne 
kring uan stenen rechtsbouen de hoard (3) werden aanwijzingen geuonden 

dot daar een of tweegrateuogels zijn fjcs la cht of bereid. 

0 

? 

3 

• 
'57 

6 ....J• 

'V 'VI:::..7 'V 
s · I \1 

I 
Q 

1~L,-
14 13 12 11 10 9 8 5 .\ 3 2 Om 

\14 Do.'.2.3
Aan de hand van de uerspreiding en karakteristieken van hetgcuonden 
uuurstecnmateriaal identijiceerden de onderzoekers uanOldeho/twolde 

drie verschillende uuursteenbewe rke rs: een 'meester' en twee 'Ieerli nge n', 
van wie er ren de kunst uan het uuursteenbewerken nag ampermachtig 
was. Daarbij wordtgedocht aan een uader en twee zoons. Hun pos ities 

rond de centrale haard (de grotere open cirkel) zijn uoorgesteld door 
zwarte ci rkels (de 'uade r').zwarte uierkantjes (de 'eruaren zoon') en een 

wit (de 'oneruaren loon'). De opendriehoekjes die met de punt naar 
beneden wijzen, 9cuen de plekken aan waaruan niet duidel ijk iswie et 

heeftgezeten. De andere driehoek correspondeert met een plek waar lOwel 
de uader als de eruaren zoon artier waren. 
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acriviteit van insecten, mollen, woelmu izen en 
andere gravende dieren hadden gezorgd voor de 
nodige verplaatsing. Dat narn niet wcg, dat zich 
gaandeweg clusters van vuursteen aftekenden 
op de platrcgronden. Dar was nag maar de 
eerste stap, de tweede was om met eindeloos 
geduld na te gaan welke stukken vuursteen er 
aan elkaar pasten. Deze rej1ttiIlB-methodewcrd 
in de tijd dat Oldeholrwolde werd opgegravcn, 
nag niet zo lang toegepast. Het uitgangspunt 
was dat op een onaangeroerde vindplaats waar 
vuursteen was bewerkr, veel van het afval was 
blijven liggen en dus weer aan elkaar te passen 
was. Als nu bijvoorbeeld een aanral aaneenpas
sende stukken op een plek en andere twintig 
meter verderop werden gevonden, ken dar van 
alles bctekenen: dar de maker verderop was 
gaan zitten, dat iemand anders het werk had 
voortgezct, ofdat een dee I van her afval bewust 
verderop was weggegooid. Dar dit uitzoekwerk 
een puzzelopgave is van de eerste orde, laat zich 
raden. 

Een dag uit het leven 

Her gepuzzel met het Oldeholtwolder vondstrna
reria al door de archeologen Jan Krist eo Lykke 
Johansen leverde wei de nodige resultaten op. 
Uit de combinatie van de studie van her versprei
dingspatroon en de rti1ttil1B kon een deel van de 
activiteiten op deze plek vrij nauwkeurigworden 
gereconstrueerd. We zullen hier niet op aile 
details ingaan, maar in grate lijnen schetsen wat 
er (waarschijnlljk) is gebeurd in de paar dagen 
ofweken dat de mensen op deze plek verbleven. 
De tekening op p. 40-41 is bedoeld om een en 
ander te verduidelijken, 
Om redenen die h ieronder zullen worden toe
gelicht, gaan de archeologen ervan uit dat hier 
een kleine groep mensen heeft geb ivakkeerd : 
misschien wel een ' typisch Nederlands' gezin 
van man, vro uw en twee kinderen, in dar geval 
een kleine en een grote jongen. Vermoedelijk 
hebben ze hier in de zomer vertoefd. Dat 
vermoeden is enerzijds gebaseerd op het feit dat 
er geen duidelijke sporen zijn aangetroffen van 
een srevig verankerde tent ofhalfingcgraven 
hut, anderzijds op de ruirntelijke spreiding van 

Zese nne,gentig ,grate en kleine fragmenten werden aan el kaar gepast tot 
een dee! uan de uu ursteenknol die een uan dejagers ooit heejt opgeraapt. 

Hetsamenges telde brok heeftdeomuang uan een forse monnenuu ist. Op de 
tekening ishetgeelgekleurde deel het 'kernstuk' dot uiteindelijkouerbleef 
en werd weg,ge9oo id. De9roene en blauwe afs/agen werden uerwijderd am 

een werkbaor 'sI09u/ak' te uerkrUgen. Het,gin,g de uuursteenbewerker om de 
la nge klingen (rood) ;uan degesch ikte exemplaren daarua n kon hij uiteinde

lijk zijn pijlpunten, boren en schra bbers maken. In het samengestelde brak 
gaan achtuan de r,gelijke werkt ui,g en schuil, waaronder een krambeks teke r. 

Oak een aa ntal niet speciaal bewerkte afslagen zUn ,gebruikt am mee te 
snyden en te schauen . Een deeIuan deafsla,gen ontbre ekt en zolzijn mee
,genomen naar een andere plaats. Deze knol werd ,gebruikt door de meest 

eruaren bewerker uan hetgroepje dot bij Oldeholtwolde uerble ef.Verge/eken 
bij de andere turee (z ijn zoons?) haalde hijmeer klingen van een kernstuken 

macktedus het rneest efjicient gebruik uan €in knol. 
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her vondstmateriaal. 's Zomers konden 
de rnensen, gezien de gemiddelde 
ternperaturen van 14°C, volstaan met 
een simpel windscherrn en slaapzakken 
van huiden, voorzieningen die geen 
sporen hebben nagelaten . 
Na te hebben vastgesteld dat de 
zandkop aan her water een geschikte 
plek was om meerdere dagen te vissen 
en te jagen, rnoetcn de mensen zich 
hebben geinstalleerd. Ze ontrolden hun 
windscherm en slaapzakken, pakten 
de rest van hun weinige bezitringen 
(waaronder werktuigen en pijlpunten) 
uit en zochten een goede plek uit voor 
het vuur, de belangrijkste voorziening 
in hun huiselijk bestaan. Ze groeven 
een kui ltje in het zand, sprokkelden 
takken Iangs de stroom en maakten 
met een vuurboor ofmet vuursteen en 
een stuk pyriet het vuur aan. In de uren 
ofdagen daarna liepen ze naar een plek 
vcrderop waar allerlei stenen aan het 
oppervlak lagen. Daar haalden ze de 
platte zandstenen vandaan waarmee ze 
hun haard zouden bekleden en enkele 
tientallen geschikte brokken vuursteen 
die zc in her karnp verder zouden 
bewerken tot werktuigen. 

Op basis van de plattegronden dieafgebeeld zUn 
op p.38 enandere archeologische gegevens isdeze 
reconstructietel<ening gemaal<t van een moment 
inhet rendierjafl erskamp vanOldeholtwolde. In 
de centrale hoard zUn verkoolde wilgentwUflen 
flevonden. Gebruikssporen op vuurstenen werk
tuigjes he bben laten zien dot er onder andere gewei 
werd beuierkt. Bij een kuiltje met stenen werden 
maaflsteentjesflevollden,afkomstifl uit de maag 
van een flans of een sneeuwhoen . Met behulp van 
een U-vorrn ifle structuur van stenen is vermoedelUk 
een huid uastgezet omdie te kunnen bewerken. Drie 
'vuu rsteen smeden', waarschijnlijk een vaderen zijn 
twee zoons , wten hun werk te do en randde haord. 
De Iinker jonjJenjJooi t ee n af,geda nkte uu urs teen kern 
in de richting van de plek waardie kern later werd 
gevonden. In de loop van hun verblUfzou het,gezel· 
schap van plaaH veranderen; ze schoven metde klok 
mee op,naarmate de wind draa ide en de rook van 
het uuur in hungezicht blies. 



Hoe hun dagindeIing er verder uitzag, weten 
we aIleen in grate Iijnen. Als ze in het karnp 
verbIeven, zaten ze rand de haard, of Iiever: 
aan de windzijde ervan, om geen rook in her 
gezicht te krijgen. De wind kwam toen, net 
als tegenwoordig, voornamelijk uit weste
lijke richting. We zullen nog zien, hoe de 
wind in de loop van het verblijfop deze plek 
van richting veranderde. 
Het vuur moesr worden onderhouden en 
gevoed; regelmatig ging er iernand takken 
halen (werktuigen am complete bomen 
rnce te Yellen, hadden ze niet) en regeImatig 
werd de door as , houtskool en verbrokkelde 
stenen dichtgesIibde haardkuil uirgeruimd, 
Het haardafval werd naar de andere kant 
van de haard gegooid, zodat de wind geen 
as zou terugblazen naar de mensen die bij 
her vuur zaten. 

Hoewel dezc jagers niet de hele dag op stap 
waren met pijIen, bogen en speren om bij 
de avondschemering beladen met jachtbuit 
terug te keren naar het kamp, werd er wel 
degeIijk vanuit het karnp gejaagcl. Er werd 
vermoeclelijk een groat dier - een rendier? 
- gedood en geslacht, de afgestroopte huid 
werd niet ver van de haard uitgelegd, met 

De uuursteenbewerker uit hetJon9-Paleolithicum sloe9 opsubtiele stenen op zijn plaats gehouden en schoon
Wvze klingen uon een zor9uuldi9 uoorbereid stuk vuursteen (de 'kern') geschrabd met vuurstenen schrabbers, Als 

of. HV kon op die manier een 9root aan tal werktuigen maken. we op antropologische aanwijzingen mogen 
afgaan, vormde dit werk onderdeel van de dagelijkse beslorn
meringen van de vrouwen. 
Een ofenkele grate vogels, mogelijk ganzen, vie1en ook 
ten praoi aan de pijlen van de jagers. Ze werden geplukt en 
gegriJd ofgekookt in water dat met gloeiend here stenen aan 
de kook was gebracht. In de Tjonger werd vis verschalkt. Net 
als tegenwoordige poolbewoners waren deze mensen bijna 
uitsluitend carnivoor. Hun milieu voorzag niet ofnauwe
Iijks in wat wij groenten, fruit en granen zouden noemen. 
NoodzakeIijke vitarninen die wij uit plantaardig voedsel 
halen, 'Ieenden' de jagers van herbivoren die zij aten en die 
zulkc vitamines bij het grazen binnenkregen. 
Als ze niet op een kleine jacht-, vis-, verzarnel- ofsprokkel
expeditie waren, rustten ze uit ofwerkten ze bij de haard aan 
hun wapens en gereedschap, Hierover heeft de intensieve 
vuursteenstudie veel gegevens opgeleverd. Door bij het rdltten 
te kijken waar de vuursteenbrokken waren bewerkt, kon men 
vaststellen dar men eerst aan de zuidwestelijke kant van de 
haard had zitten werken, om na enige tijd, toen de wind naar 
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her noordwesten ruirnde, in die richting op re schuiven. De archeologen konden de jagers als 
het ware op de voet volgen: hoe ze op de grand hurkend stukkcn van de brakken afsloegen, 
die tussen hun benen en voor het op de grand vielen en hoe ze andere stukken over het vuur 
heen gooiden op afvalhoopjes, Detailstudie van de vuurstenen werktuigen heeft aan
neme!ijk gem aakt dat er drie mensen bezig waren am werktuigen te maken: een ervaren 
vuurstecnbewerker, een leerling en eeri beginncling, die zijn krachten beproefde op stuk
ken die door de anderen waren afgedankt . Op deze waarnerningen is het modelgezin dat 
hierboven werd voorgesteld , gebaseerd. 
Van hun andere activiteiten hebben we aileen negatieve bewijzen in de vorm van 
afgebra ken punten van allerlei werktuigen en mierasporen op de snijvlakken ervan. Ben 
groot gedeelte van de klusjes bes tond uit het bew erken van hout, been, gewei en huiden. 
Maar aileen de vuursreenbewerking heeft zijn sporen aehtergelaten. 

Vertrek uit 
Oldeholtwolde 

De groep jagers heeft hier 
maar korre tijd gebivakkeerd ; 
m isschien nog niet een 
week, misschicn twee weken, 
maar zeker niet langer. Ze 
hebben nog eenmaal de 
haard uitgeru irnd, hebbcn 
hun spullen ingepakt en zijn 
vertrokken met onbekende 
bestemming. Stenen en batten 
bleven achter: een dee! van de in 

het kamp gemaakte werktuigen 
ging me e naar het volgende kamp. 
Op de zandrug langs de Tjonger 

verschcen niemand meer: zand 
dekre de resten van her karnpje at: 

Eeuwen later zouden er nog een keer 
jagers op deze pick versehijnen : er 

werd een haardkuil uit de Midden
Steentijd en een enkel werktuigje uit 

dezelfde periode gevonden. " Maar die 
mensen lieren verder geen sporen na en 

ze hebben niers geweten van de aanwczig
heid van hun voorgangers, waarvan de 

sporen inmiddels decimeters diep onder 
het zand begraven lagen. Pas na duizenden 

jaren zou er worden onthuld wat er gebeurd 
was op deze piek, door mensen die niets met 

die jagers gemeen hadden, in een landschap dat 
geen enkele gelijkenis vertoondc met dat waarin 

de jagers rondtrokken. 

Naast de Hamburg-vindplaats van Oldeholtwoldr zijn ookop 
ern aantal andere plaatsen in deStellingwerven vondstcn 

gedaan die aan dczc uuursterntrcditie kunnen worden toegrwezen. 
Ze zullen hiervolledigheidshalvc kort de revue passeren. 
In een ouerzirht dat A. Bohmers in 1947 wijdt aan oudere op,gra
vingen en uondsten uit het Paleoiithicum, wordt ern krornbeksteker 
aangehaald diesamen met 110g enkele artejueten van de Harnburg
rultuur ajlwl1lstig is van de bekende vindplaats bij het Lochtenrrk 
ond er MakkillfJa (aangeduid door Bohmers uls1\1akkinga 1)." 
In deze publica tie word en nOfJ enkeleandere uindpinctscn in 
deStell ingwerven genoemd , nnmelijk Weper en Apprlscha." 
vennoedeiijk is de vondstvan Weper ajlwmstig van dezelfae 
vindplaats waarvan HJ. Popping ill ern pubiicatieuit 1935 ook 
enkelevondsten afbeeldt.14 Het betreft hiereen vindplaats op een 
dekzandrug (Goldhaet ,geheten) bij her Goudmeer, ten noordoostcn 
van Oosterwold e. Om vindplaats ken,gelet 01' de aanwez(qheid 
van steelspitsen, eveneens in een latefase van de Hcmburq-rultuur 
worden ,{Jeplaatst. 
Voorts ontdekte Jan Bosrhker in 1966 bij ruilverkavelinEswerk
zaamheden een Hamburg-vindplaats nubij het,gehucht Tronde 
(Elsloo). Deze vindplaats, die grotendeels was verstoord en ondercen 
esdek lag , werd onderzorhr onder leidin,q van de bekende amateur
archeoloog enspecialist op het,gebied van hetJon,g-Paleolithicllm, 
P. Houtsma uit Wa skemeer (zie oak hoojdsruk 4).'; Verder werden er 
in 1950 bij het onderzoek van de mesolithisrhe vindplaats Houle 1 
vondsten aangetrojJen van de Hnmburq-rultuur." 
Totstat ontdekten de cmcteur-crrheolcqen W. Wtikel (Rolde) en 
W. van der PoeI (Oosterwolde) in 1959 bij herontginnil1,gswerk
zaamheden langs de dalrand van de 'Ijonqeronder het buurschup 
Prandinga nag een kampement dat aan deze vuursteentraditi e kan 
llIorden toegesclmven en die waarschijnJijk geheel door de vinders 
is doorgespit.'7 In dit kader dientoaknag dez0geheten 'J}m van 
Appelscha' te worden genoellld. een platte zwerjl<ei van wittezand
steen waa rln de a.tl1eelding van een beer isgem ift en die gevonden 
werd bij de aanIe,g van de provinciale weg Drachten-Beilen, ter 
hoogte van de Kraaiheidenpollen bU Appelscha. Deze vOl1d st wordt 
wei beschouwd als paleolithische kunst. mcIat uit onderzoek is 
gebleken dataan de veronderstelde ouderdom van deze sculptuur 
serieus kan worden getwijJeld ." 



DE ONTDE KER VAN DE TJONGER-CULTUUR
 

Albert Egges van Giffen (1884" 
1973), in dejaren '3D 0['40. Hij 
was toen cnbetunst de beroemdste 
en bekwaamste archeoloog van 
Nederland, die nationaal en inter
nationaalgroot aanzien genoat. Er 
waren maar weinig archealogische 
fenomenen waarmee hij zieh 
niet bezi,g hield, met name in het 
noorden van Nederland. Begonnen 
als assistent bij het Rijksrnuseurn 
lIan Oudheden in 1912, was hij 
bUna 60 jaarlater no,g actiefals 
archeoloog. 

rl ndbewoond was geraakt. Hoewel de (prehistorische) archcologic toen al een 
ci 11 W r beoefend en er in korte tijd veel kennis was verzameld en veel theorieen waren 

eeorme, 1 d de Nederlandse archeologen een grate achtersrand in te halen, Gedurende het 
t d n de rode eeuw was hier weinig meer gedaan dan vondsten vcrzamelen en ze afen 

t rel ingskaarten zetten. De eersten die ria 1900 de draad weer oppakten, Jan Hendrik 
r a lbert Egges van Giffen, betraden een nauwelijks onrgonnen wetenschappelijk 
n. I Iwerda begon in 1904 vanuit het Leidse Rijksmuseurn van Oudheden te graven, met 

. .~, i tc doel om in korte tijd zoveel mogelijk te weten te komen van de versprciding, Ii 

n er ing van de Nederlandse voor- en vroeghistorische vindplaatsen. Van Giffen 
I917 hetzelfde in her noordcn van het land, nadat hij van 1912 tot 1917 Holwerda's 

. a$:Si$ltel'Jl~was geweest en zijn leermeester tenslotte na een daverende ruzie had verlaten. Tot 
m t e Tweede Wereldoorlog blevcn Leiden en Graningen de enige officiele kennis-

c an de NederIandse archeoiogie.' Doordat die cruciale periode in de Nederlandse 
U 1 idkunde sarnenviel met die van de grate ontginningen van de woesre gronden, 
I en en de archeologen weinig rust; ze kwamen tijd tekort om alles war er bloor kwarn 

t rggen, te documenteren, laat staan behoorlijk te onderzoeken, Toch deed men wat 
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men kon - vooral Van Giffen was onverrnoeibaar en werkte bovendien hoogst efficient - waardoor de 
hoevcclheid gegevens in razcnd tempo toenarn. 

Onbel<ende oertijd 

Wat wist men , wat kon men weten ornstreeks 1925 van de 
Nederlandsc prehistoric? Wat Nederland als geheel betrof, 
meende men dar het westelijkdee! van het land op dar punt 
weinig ofniets te bieden had. Oat was ofeen moeras geweest, of 
het had voorrdurend aan overstromingen bloot gestaan. De hager 
gclegen delen van Nederland waren in de prehistorie bewoond 
geweesr, maar sinds wanneer? Vee! verder terug dan de oudste 
agrarische culturen - de Bandkeramiek in Zuid-Limburg en de 
vecl bekender Trechterbeker- ofhunebeddencultuur kwarn men 
niet, Die culturen werden overigens cen paar duizend jaren jonger 
geacht dan ze in feite warcn, Geavanccerde dateringstechnieken 
zouden pas na de Tweede Wereldoorlog worden ontwikkeld en 
de traditionele chronologie, die op niet veel anders gebaseerd 
kon zijn dan op - hoogst crcariefen weldoordacht! - giswerk, 
overhoop halen. 
Ofdie culruren nu zo'n vierduizend (zoals men dacht) of 
zevenduizend jaar oud waren (zeals we nu weten), het nam niet 
weg dar de Nederlandse bodem geen oudere sporen verborgen 
leek te houden. In Engeland, Frankrijk, Duitsland en Belgie 
waren al in de rode eeuw talloze werktuigen en zelfs skeletres
ten ontdekt van 'palaeolithische' mensen, maar in Nederland 
waren die nooit gevonden. Een enke! ruw stenen voorwerp uit 
Zuid-Lirnburg werd (wij weten nu: ten onrechte) wel beschouwd 

Hoewel er tot w. 1930 nauwelijks interesse bestondbij 
Nederlandse orcheoloqen unordeOude enMidden-Steentijd, 

hieJd Holwerda wei erg lang liast aan het idee dat er in 
Nederland uit dieperioden eigen/ ijk niets te vinden was. 

Valgens hem began de bewoning lIan Nederland in het 
Neolithicum. Doar stand tegenover dat de bewoners nag 

tot in uroeg-historische tijd uuurstenen werktuigen zouden 
hebben gebruikt ! In zijn ouerzicht van de Nederlandse 

prehistorie uit '925 isdit de eersteafbeelding van 
prehistorische uoorwerpen: een serie bijlen, waarllan aileen 

het exemplaar iinksboven ouder isdan het Neolith icum. 

als een product van de Oude Steentijd, maar verder leek Nederland vcor de komst van de eerste bee
ren onbewoond te zijn geweesr. Holwerda was daar al vroeg van overtuigd. Nederland had volgens 
hem geen paleolithische ofmesolithische periode gekend. 
Uitgerekend Holwerda kreeg in 1921 de eerste bewiizen van het tcgendeel onder ogen. In dat jaar 
ontving hij van een r6-jarige scholier uit Noord-Brabant, Jan Ossewaarde, een aantal vuurstenen werk
tuigen die deze in het zand van de Drunensc Duinen had gevonden. Volgens hem waren deze vondsten 
van paleolithische ouderdom. Holwerda, niet cen man om op eerder ingenomen standpunten terug te 

Waarsehijnlijk zijn deze 
vuurstenen werktuigjes, 
geuonden rond 1920 bU 

her Noord-Brabantse 
Drunen door de scholier 

Jan Ossewaarde, deeerste 
paleolith ische uoorwerpen 

van Nederlandse bodem 
die als zodanig herkend 

werden. In orcheoloqische 
krin,g werd hun waarde 
niet hoog aangeslagen._ 

komen, schoofde vondst als weinig 
rer za ke doend rerzijde en de jonge 
vinder stierfkorte tijd later, op 18~ 

jarige Ieeftijd.' Zijn vader stuurde 
Ians hele collectie naar Leiden, 
in de ijdele hoop dat die daar als 
welkorne aanwinst ZOll worden be
schouwd. Niet lang daarna wisten 
echter op verschillende plaatsen 
in Nederland mensen - gem van 
allen professionele archeologen 
soortgeliike ontdekkingen te doen. 
Een van hen was H. J. Popping, 
drukker-uitgever-journalist te 



Hendrik jcn Popping (1885-195°), 
het bistorisch-crcheologisch 

geweten unn de Steflingweruen 
in de juren uoor deTweede 

Were! doorlog. 

De drukkerij annex boekhondel van J.H. flopping in Oosterwolde, met dotpsvrouwen en 
-jeugd, in het begin van de zoste eeuw. 

Oosterwolde en tevens een enrhousiasr arnateur-historicus die zich in die jaren 
steeds meer bezig hield met archeologie . Omdat zijn persoon onlosmakelijk is 
verbonden met de archeologie van de Stellingwerven , besteden we in dit hoofd
stuk uitvoerig aandacht aan de man die als de ontdekker van de paleolithische 
jagers van Noord-Nederland mag gelden. 

Popping 

Hendrik Jan Popping wcrd geboren in 1885 in Oosterwolde, waar zijn van 
oorsprong Achterhoekse voorvaderen zich begin rode eeuw hadden gevcsrigd.' 
Zijn vader, Jan Hendriks, had van die voorvaderen een weverij geerfd die hij 
naderh and uitbreidde met een wolspinnerij en -ververij annex texrielwinkel, 
maar was in de tijd dat zijn zoon geboren werd vooral werkzaam als verslag
gever voor verschillende plaatseliike en regionale kranten. In later jaren 
maakte Jan Hendriks naam als lokaal historisch expert en als propagandist 
voor de Stellingwerfse taaI, die hij als een del' eersten op papier zette.! Toen 
hij in 1927 overleed, liet hij Hendrik Jan ecn drukkerij annex boek-, papier- en 
rnuziekhandel, een uitgeverij, een advertcnt iebureau, alsmede een regionaal 
nieuwsblad (De Ooststellingwerver) en een gedreven belangstelling voor verleden 
en landschap van de eigen streck na. 
Die belangstelling ging gepaard met archeologisch onderzoek en al in de 
jaren '10 van de vorige eeuw zette Popping junior (in navolging van zijn vader!) 
hier en daar de schop in de grond .' Toen Popping Sf. overleed, was Hendrik 
Jan reeds enkele jaren correspondent van hct Fries Museum in Leeuwarden 
overarchcologische zaken.' 001< was hij bcstuurslid van de Vereeni,ging uoor 
Hei matstudie der Stellingwerven, een plaatsclijk histori sch genootschap waarvan 
zijn vader cvcneens lange tijd deel had uitgernaakt en dat in zijn korte bestaan 
een aanzienlijke archeologische collectie bijeen verzamelde en opgroef.7 
Daarnaast onderhield hi] al voor 1920 contacren met Van Giffen, die toevaHig 

bij Poppings vrouw in de klas had 
gezeren." Van Giffen was destijds hard 
op weg de ongekroonde koning van de 
archeologie in de noordelijke pro
vincies te worden en zou aIs zodanig 
nog veel met Popping te maken en te 
stellen krijgen, Popping was namelijk 
nier aileen cen bevlogen, maar oak 
een buitengewoon eigenzinnige man 
en alvorens op zijn archeologische 
kwaliteiten in te gaan - die in de loop 
van dit boek meermalen ter sprake 
zullen kornen ~ heeft het zin, wat meer 
aandacht te bestcdcn aan zijn karakter 
dat zijn levensloop in tragische zin 
heeft bepaald. 
Poppings eenvoudige opleiding -Iagere 
school met een jaar Duits - deed geen 
recht aan zijn intellectuele verrnogens. 
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Inhoud en stijl van zijn orieven eo artikelen maken duidelijk dat 
hij over een goed stel hersens, een groot voorstellingsvermogen 
en een uitstekende penvoering beschikte. Zolang hij opereerde 
als journalist en populair-wetenschappeliik schriiver, was dar ecn 
groot voordeel. hij ken zijn medemens op een boeiende manier 
iets vertellen. Als self-made wetenschapper kwarn hij echter vaak 
en snel in de problernen op her persoonlijkvlak. Inhoudelijk kon 
hij zich dikwijls rneten met zijn professionele collega's, die echter 
het voorrecht hadden van een academische opleiding en van het 
comfortabele milieu van de hogere middenklasse. Men meet 
sterk in zijn schoenen staan, om zo'n sociaIe kloof uitsluitend 
op basis van vertrouwen in eigen kwaliteiten te overbruggen. 
Popping had daarvoor te wcinig frustrarietolerantie. Hijwas 
snel op zijn tenen getrapt als hij op fouten werd gewezen of niet 

Ex libris van HendrikJon Poppin,g : een man met hoedop waarde werd geschar, al dan niet in zijn eigen verbeelding. 
(on,getwijfeld Popping zein tuurt naar de horizon vaneen 

Bijoneoigheid verbrak hij met korte, duidelijke bewoordingen lee,g landschap waor herVerleden, ondcnks dot de zon 
oude eo waardevolle conracten, zoals met Van Giffen en het Fries schijnt, in een vao,g duister IS gehufd. 
Museum." At dan nier vermeende tegcnsranders boorde hij in 
zijn particuliere correspondentie met krachtige bewoordi ngen 
de grand in. In openbarc publicaties bleefhij zijn opponenten overigens beleefcl behandelen en een 
werkelijk vilein ofhaatdragend man was hij niet." 'Een idealist', zo werd hij in zijn laatste Ievensjaar 
gekarakteriseerd, 'die veelal e(gen denkbeelden als de mig juistepropageert' en 'een energiek persoon met een 
sterke wilskracht'. r r Hij koos steeds met grate stelligheid zijn eigen weg en dar zou hem in later jaren nag 
lelijk opbreken. 
In zekere zin was het juist die eigenzinnigheid, naast een grate liefde voor landschap, natuur en 
geschiedenis van zijn geboorrestreck, die maakte dat hij tussen 1920 en 1940 belangrijke ontdek
kingen deed, waardoor de NederIandse voorgeschiedenis een geheel nieuwe dirnensie kreeg. 

Landschap teloor 

In de dagen dar Popping zijn eerste 
schreden op het pad van de prehistorie 
zerte, bestond een groot deel van de 
Stellingwerven nog uit wat men noemde 
woeste grand: droge en nacre heide
terreinen en de drassige beekdalen van 
de Tjonger, de Linde en hun zijstroorn
pjes. Die terreinen, waar uirsluitend 
schaapherders, imkers en jagers iers 
te zoeken hadden, waren niet vlak: 
dekzandruggen en de wallen random 
de velepingo-rumes zorgden voor een 
duidelijk herken baar microrelief. Her 
leverdeeeo aantrekkelijk en gevarieerd 
landschap op, waar de meeste bewoners 
overigens weinig a[fin iteit mee had~ Een beeld van deStellin,gwerven in roppingsjon,ge jaren :een boerenpaar in een half

den. Zij begaven zich tot 1900 niet of ontgonnen gebied, cornpleet met een schaopen een kruiwa,gen met turven. 

nauwelijks in deze gebieden, waar tot 



Tijdens ontginningen in de jaren '30 bij 
Fochteloo ging enerzijds he! Dude ueen
landschap teloor, maar er kwamen oak 
talrijke resten uit een uer uerleden aon 
het licht: orcheoloyische en notuurlijke. 
Deze s!obben waren de restnnten van wal 
Popping een 'oerbos' noemde en in ieder 
gella / prehistorische bomen zijnyeweest. 

halverwege de I8de eeuw nog wolven haddon rondgezworven." Het draa iende 
houden van hun kleine boerenbedrijven in een afgelegen streek of het ontgin
nen van de veenmoerassen vergde al hun energie . Bovendien had men geen 
mogelijkheden om de woeste gronden vruchtbaar en rendabel te maken. De 
hoeveelheden stalmesr die de keuterijrjes zelfproduceerden, waren er bij lange 
na niet toereikend voor. De woeste gronden hadden hun behoud niet te danken 
aan een grate waardering voor natuur en landschap; zulke waarden speelden 
in de tocnmalige plattelandsrnaatschappij geen enkele rol. 
Pas aan het einde van de rode eeuw veranderde de status van de woeste 
grond en, maar dan ook zeer snel. Motor was de ontdekking, halverwege de 
eeuw gedaan, dat planten niet zozeer leefden van organisch materi aal - mest 
- maar van de mineraJe bestanddelen daarin, zoals kalium, fosfor en stikstof 
am graan en andere gewassen te laten groeien op arme grand, hoefde men 
die grand dus aileen maar te verrijken met die rnineralen. Al snel waren 
scheikundigcn erin geslaagd om stoffen te produceren die deze elernenten 
bevatten. Met deze kunstrnest kon tegen betrekkelijk lage kosten grote arealen 
in cultuur worden gebracht. In 1888werd voor dar doel de Nederlandsche 
Heidemaatschappij opgericht en verschillende andere onrginningsmaatschap
pijen volgden. Zegingen rigoureus te werk: van de 600.000 ha Nederlandse 
woesre grand in 1900 waren er in 1950 nog geen 200.000 over.Toen was al 
her punt bereikt, dat de jonge natuurbeschermingsorganisaties zich ernstig 
zorgen rnaakten maken overde afbraak van landschap en natuur. 
Wardoor de ontginningen ook werd aangetast, waren de talloze archeologi
sche vindplaarsen die, juist doordat de woeste gronden zo lang met rust waren 
gelaten, daar het best bewaard waren gebleven. Honderden grafheuvels en 
urnenvelden, relicten die nu door de Monumenteuwet worden gekaesterd, 
werden zonder vee! ornhaal opgeruimd door locomobielen en ploegen. Aan de 
in nag veel grater getale aanwezige niet-zichtbare vindplaatsen werd helemaal 
geen aandacht besreed, Op die manier zijn in het begin van de zosre eeuw on~ 

gekend veelplekken in de Stellingwerven, zoals die hierboven beschreven zijn, 
voorgoed opgeruimd. De grootschaligc landschappelijke ingrepen die samen
hingen met de naoorlogse ruilverkavelingen, mocsten toen nog beginnen.q 

Iuist die ruwe ingrepen in her Stellingwerfse landschap brachten echter de rijk
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dam aan prehistorische vindplaatsen aan het licht. Popping, wie behalve de historie ook 
het landschap en de natuur na aan het hart lagen, zag de metamorfose ervan met lede 
ogen aan en benutte iedere kans am op de door ontginning bedreigde heidevelden naar 
archeologische rcstanten te zoeken. Zo zou hij de Stellingwerven op de archeoJogische 
kaart van Nederland zetten en de prehistoric van Nederland verrijken. 

roppings ontdekkingen 

Zaals eerder gezegd, waren de (weinige) Nederlandse archeaJogen er in de jaren '20 nag 
niet van overtuigd dat de prehistorie van het land verder terugging dan de tijd van de 
eerste boeren, naar de toenmalige stand van kennis ongeveer 3000-2000 v.Chr, Popping 
was 31 snel een andere mening toegedaan. Hoe bij tot zijn specifiekc belangstelJing voor 
de nog zo duistere periode van de Oude en Midden-Steentijd kwam, weten we niet. In 
ieder geval moet hij zich in korte tijd intensiefverdiept hebben in de hestaande litera
tuur. Dat waren noodzakelijkerwijs buitenlandse, vooral Duitse brannen. In Nederland 
was er zo goed als niets overdit ooderwerp te lezen en het Frans beheerste Popping 
niet, al was bij goed op de hoogte van de gangbare Franse terminologie en bleefhij die 
altijd gebruiken. 
Wekunnen zijn ontwikkeling bijna van jaar tot jaar volgen. In 1925 schrijft hij in zijn 
eigen krant, De Ooststellinqueruer; overvondsten die hij heeft gedaan bij het Oud Leger, 
waarvan de naam rcfereert aan een oude verstcrking oflegerkamp aan de rand van de 
Duurswouder Heide.14 Het is de moeite waard om rechtstreeks uir dit artikel te citeren, 
orndar het een indruk geeft van Poppings stijl en verbeeldingskracht. Bovendien kan 
zijn beschrijvingworden ge1ezen als blauwdruk voor ieder later populariserend artikel 
overvuursteenbewerking: 

'Een belan,grijker ontdekkinq deden we 
waar (...J de z.fJ- vaste.grond weer was 
bloat nekomm. Zoo op't eerste ,gezicht 
heel ,gewone stukjes uuursteen zooals 
men die op zoovcle plactsen in de hei 
kan uinden. Maar er was een groat 
verschi! met de door de natuur,gevormde 
ofvervormde vuursteenbrokjes (...J. 
Hier had indien grijzen oertijd een man 
,gezeten, gestoken ineen dierenhuid (...). 
Hij had voor zich 1i.9,gcn op den qrond 
een vuursteenklomp, zoouls de natuur 
die had opgelevel'd. Met zijn ,gereed
schap - zeer zeker ook harde steenbrok
ken, ofstukjes hard hertshoorn? 
- behandelde hij den vuursteenklomp; 
hij deed er franmentjes aJspringen door 
een speciale bewerking ( ..) een aantal 
le,gde hij opzij, wantdie konden dienenPopping ken worden beschouwd elsde eerste ineen lange rij van Friese 
oJverder bewerkt worden voor allerlei'steentjeszoekers', mannen die ekkers, stuifzanden en heide afstruinen op 

zoek naar uoorn! paleo- en mesoiithische vuursteenresten. Deze foto uit de werktuinjes (. ..) voor pijlspitsen, voor 
vroegejaren '10 toont Popping (uoorgrond) met een wandelgenoot in de huidenschrapers, voormesjes, voor 

buurt van Weper. vijltjes, voor boortjes.' 
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Een zrsre-eeuwse archcoloog zou er nietsaan hoeven te 
wijzigen om een simpelc, op feiten berustende beschrijving 
tc geven van een paleo- ofmesolirhische vuursteenb ewerker. 
Her enige verschil is dat Popping zijn vondsten plaatste in 
het 'neolithischen oJnieuw-steencn tijdperk. Wil men elifers? 4000 of 
5000 jaar geleden.~; Niet veel later stelde hij zijn mening bij: de 
vondsten moesten van nog oudere datum zijn, namelijk uit de 
Midden-Steentijd. Van Giffen, die ondanks zijn fenomenale 
kennis en nieuwsgicrigheid nogweinig ofgeen ervaring had 
met dit vroege matcriaal (her heeft ook later nooit erg in zijn 
belangstelling gcstaan) zag Poppings vondsten en was het 
met de vindcr eens over de datering. Her lijkt erop dat Popping 
een sehok der herkenning beeft ondergaan, waardoor hij in de 
jaren daarna ook op andere plekken mesolithisch materiaal 
herkende en in grote hoeveelheden verzarnelde." 
Hi] zocht overigens niet als enige naar sporen van een vroeger 
verleden. Ook anderen, verspreid over het land, waren 
aangestokcn door het paJeo- en me solithische virus: de
 
bioloog W. Beijerinck (Poppings zwagcr), de gepensioneerde
 
spoorwegarnbtenaar G.H. Voerman in Zuidwest-Drente, de 
aardrijkskundcleraar J. Butter in Overijssel en de kunstschil
der J. (Io) Bezaan op de Veluwe. Deze mannen raakten al snel 
van elkaars bestaan en belangstclling op de hoogte." Bezaan MateriaallJan de Hambur,g -cultuur. Het ZU Il de oudste be ke nde 

vondsten uan deze rendierju,g 1'rS uit ens land, ,gedaan bUElspeetnam, toen hij in oktober 1930 mcrkwaardig vuursteenrnate
door de cmcteur-crrheolooq JO Bezaon en sa men met Popping

riaal aantrofop de Veluwe in de buurt van Elspeet, contact verzameld en besc hreuen. Hun pub licatie,de eerste oak op het 
op met Popping. Samen verzorgden zij her jaar daarop de ,gebied van hetJong,Paleol ithicum, uerscheen in maort 1931 in 
eerste publicatie van een jongpaleolithische vindplaats in het beroemde tijdschrift De levende Natuur IJOIl 

Nederland." Het ging hier om een kampement van Hamburg J.Heimons enJoe. P. Th ijsse . 

rendierjagers, deze Ifde cu Ituur die in het vorige hoofd stu k is besc hreven .19 

Kenrnerkend genoeg was dit artikel niet te lezen in een archeoJogisch ofhistorisch tijdsch rift , maar 
in De Levende Natuur, het befaamde tijdsehrift over natuur en natuurbescherming dat door Iac.P 
Thijsse was opgericht. Tot na de Tweede Wereldoorlog zouden uitsluitend in natuurhistorische en 
geografische publicaties woordcn en gedachten worden gewijd aan paleolithisch en rnesolithisch 
onderzoek. 

Steentijd in de Stellingwerven 

Overigens was Popping in dezelfde tijd dat Bezaan zijn ontdekkingen op de Veluwe deed, zelfhet
 
Iong-Paleolithicurn op het spoor gekomen in zijn geboortesrreek.
 
'Ern paar jaar ,geleden', zo schreefhij in 1933, 'vond ik op een zQndwe.9 in het gehucht Pmndinqe onder
 
Oosterwolde (Fr.) enkele uuursteenen ruerktuiqen. Ditfrit was voor mti aanlridin,g , am het aan,grenzende stuk
 
bouwland eens te inspecteeren, Oak hier werden aan de opperulskteeenigewerktuigen en afvalsplintm aange

troffen. (.. .JTelkens, wannw in uoorjcor ofherfst de ploe,g hetakkerland weer had bewerkt, stelde ill een nieuw
 
onderzoek in en elken keer had ikhet geluk, zu het oak in een bescheiden aantal, artifacten op te sporen (' ..Jhet
 
type del' bewerkte steenen deed steeds drinqender de vraog bij me opkomen, ofwe in het onderhal.li.ge .gcval nietmet
 
artejacten van een paleolithisch station te doen hadden .'2O
 
Her bewuste terrein bij Prandinga (de Hollandse naam van het in de srreektaal gehanteerdc
 
Prandinge) ligt op een zandtong die in het daJ van de Tjonger uitsteekt, tel' hoogte van de plaars
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Popping poseert, schop in de hand, bU een sleuf in he t bosje 
bij Prandinga waar hU rond 1930 zijn eerste beiangrUke 

poleolit hisrhe lJi ndplaats had ontdekt. 

waar een zijriviertje, het Grootdiep, uitrnondt in de Tjonger." 
Popping kreeg toestemming van de eigenaar am bet terrein, 
dat niet lang daarvoor was ontgonnen en nag voor een klein 
deel uir bos bestond, verder met de spade te verkennen. Na 

een paar weken graven en zoeken kwarn hi] tot de overtuiging 
'dat in deze OlTI,gcving een uitgestrekte nederzettinq had gclegen in 
her oud-steentijdperk'," Om het onderzoek op gratere schaal te 
kunnen voortzetten kocht hij de percelen grand aan, terwijl 
hij het graafwerk lier verrichren door een arbeider, Luitzen 
(Lute) de long, die hij speciaal voor dit soort werkzaamheden 
in dienst had genomen. Deze schaafde met een schop de 
grand voorzichtig af. Grandsporen zeals haardkuilen werden 
daarbij ook opgemerkt, zonder dar die overigens uitvoerig 
gedocumenteerd werd en. Opzienbarend was dat Popping 
voor het dateren van de vindplaats gebruik maakte van 
pollenanalyrisch onderzoek dat door zijn zwager Beijerinck 
weI'd verzorgd. : Er werden op deze pIek uiteindelijk zo'n 2000 

vuurstenen werktuigjes en splinters verzarneld. 
In de loop van datzelfde jaar 1932 had Popping een twcede 
jongpaleolithische vindplaats ontdekt, iets ten zuidwestcn 
van Prandinga.« Hier zou een jaar lat er een zwembad 'Nor
den aange1egd en deze vindplaats is dan oak bekend gewor
den onder de naarn Donkerbroek-Zwembad, hoewel de plek 
in feite dichterbij Oosterwolde ligt dan bij Donkerbroek." 
Ook hier ging het om een hoogge!egen akkerperceel langs 

De aanleg uan het 
zurernbud bUDonkerbroek 
In 1933. 
Bij het grauen in de 
uenige Tjongerbedding 
kwamen bUzo ndere 
vondsten van bot en 
gewei naarbouen , die 
door Popping werden 
uerzameld. 
De 'commandostaf , 
afgebeeld op p, 52, was 
er een van. Niets op deze 
plek herinnert nog aan 
het feit dat hierooir 
me nsen op een hoge 
zandrug langs deTj on~.w 

vertoefdell en ook het 
zuiembcd behoortorweer 
lang tot het ue rleden. 



De drie be/an,grijkste door Popping 
ontdekte endeeIs onderzochte 
paleo lithische lIindplaatsen longs 
de Tjon,ger:Prandinga (I), 
Donkerbroek-Zwembad (II) en 
Makki nga-Lochtenrek (III). 

de Tjonger dat kart daarvoor was ontbost en ontgonnen. 10 eerste instantie werden op dezelfde 
wijze vondsten verzameld als bij Prandinga, namelijk door de grand zorgvuldig af te schaven. >6 Bi] 
de aanleg van hct zwernbad werd echter ook de oude beddi ng van de Tjonger vergraven, waardoor 
behalve vuursteen ook zaken naar boven kwamen waar iedere Nederlandse archeoloog van zOU 
watertanden: prehistorisch botmareriaal, geconserveerd in een venige Iaag. 27 

Kort daarop, vermoedeJijk begin 1933 en op zo'n anderhalve kilometer afstand ten zuidenwesten 
van de eerste vindplaats bij Prandinga, ontdekte hij ecn derde vindplaats, veel grater dan de 
andere twee. " Het terrein van circa 500 x 60 m lag op een zandrug langs het Kleindiep, vlakbij de 
plaats waar dit stroornpje in de Tjonger uitmondt. Aanvaokelijk duidde Popping de locatie aan als 
Makkinga, naar hct nabijgelegen dorp, niet lang daarna noemde hij de vindplaats naar het plaatse
lijke toponiem Lochtenrek. v 
Prandinga, Donkerbroek (Zwern bad) en Makkinga (Lochten rek) waren na Elspeet de eerste behoor
lijk onderzochte en gepubliceerde vindplaatsen van een jongpaleolithisehe eultuur in Nederland. 
Vergeleken bijElspeet waren de onderzoekingen al veel sysrcmarischer uitgevoerd en hadden een 
grotere hoeveelheid en variatie aan werktuigen opgeleverd. Popping schatte zijn vondsten trouwens 

Een lIa n Poppin,gs fallor iete stukken was dit uooruierp, dat 
hUno or analogie lion Franse uondsten een 'commandostaf' 
noemde. Het kwam in1933, samen met uersch illende andere 
gewer- en botvondsten, aan het lieht bUde aanleg lion een 
zwembassin onder Donkerbroek, waarbU een deel ucn de 
Tjon,g erbeddin,g we rd lIer,grauen. Vo l,gen s hemwas het ,gemaakt 
lian rend iergewei en uormde dit het bewUs dat hierinderdaad 
rendierjagers hadde ngeleefd. Lateronderzoek heeft uit,g eweze n 
do t heram het gewei lIan een eland,gaat dot uit de iets war
mereAllercd-pericdestamt,toenja,gers lIan deTjon,ger-cultuur 
met rege/maat de oeuers ucn deze straom opzochten. Waarlloor 
het heeft,gediend, is onduidelUk. 
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I 
ouder in dan die van Elspeet; hij herkende ovcreenkomsten 
met her mareriaal dat ruirn tien jaar eerder bij Drunen was 
gevooden door Jan Ossewaarde, In I934 vatte hij zijn ontdek
kingeo samen onder de noerner Kuinder-culturen.> 
Het zal de lezer zeker interesseren , war I1U de achrergronden 
van de culturen waren en hoe lang geleden zich de makers 
van al die voorwerpjes langs de Stellingwerfse wateren 
ophielden. Westellen de archeologisehe kant van de 
Kui nder-cu lturen echter uit tot het volgende hoofdstuk en 
gaan verder met de persoon van Popping en de betekenis van 
zijn ontdekkingen voor de wetenschap in zijn dagen. 

Deskundige meningen 

Zoals gezegd, was Popping zelfal snel overtuigd van het 
belang van zijn ontdekkingen, al bield hij wat zijn conclusies 
betrof, nogwel een slag om de arm: 'Men vfrlJete niet, dat op dit 
Bebied nOB heel watIJraBen zijn testelle n, die bij den huidiqen stand 
onzer Bwlo,gische kennis nog nier op te lessen zijn', schreef hij in 
1933.31 Hij besefte terdege dar het paleolithische onderzoek 
oog in de kinderschoenen stand. Als het aan de gevestigde 
Nederlandse archeo logen lag, zo lijkt het, zou dat onderzoek 
in Nederland niet snel volwassen worden. Want wat waren 
de reacties van de vakwereld - hoe klein die toen ook was 
op Poppings vondsten? 
We zagen al eerder dat de belangstelling en de kennis 

Poppin,g publiceerde in 1934 motericnl uon de lIindplaats hier te laude op dar gebied gering waren. In het geval van
 
Lochtenrek, waaro nder zich uoorwerpen bevonden die h~ zelfals
 Holwerda, nestor van de Nederlandse archeologie, bleefdar

de fraaiste paleo lithische werktui,gen beschouwde die h~ ooit had 
onveranderd . Zeker: hij verwaardigde zich om met Popping ,gezien. He laos was hij, hoe deskllndi,g hij ook was, herslachtof

fer van vedrog . De extreern ,gekrornde punten aan somrni,g e over diens vondsren tc corresponderen en kwam in her 
werktuigen (bijlloorbeeJd de nrs. 9,11,12 ,16), die op Poppin,g voorjaar van 1932 zelfs een keer kijken naar de vindplaats 

zo'n indr uk maakten, waren naar wordt aangenornen het product Prandinga. Ia, hij stemde er ze1fs mee in dat zijn assistent, 
van de terreineigenaa r Ritske Stelma. Deze gebruikte daaruoor F.e. Bursch, bescheiden onderzoekingen uitvoerde bij
authentieke artefacten die h ~ opzijn land uo nd en die hij met 

Prandinga en Lochtenrek. > enige oefenin,g kunst i,g wist te bewerken . Pas later werden deze 
uondsten door A. Bohmers als lIewalsingen ontmaskerd. Nu was Bursch een archeoloog van gemiddeJde capaciteiren, 

zonder veelkennis van her Paleolithicum, Iaar staan van de 
manier waarop een paleolirhische vindplaats onderzocht zou moeten worden. » Zijn bevindingen 
leverden dan oak niets meer op dan wat Popping al wist. Maar hij nam Popping tenrninsre wei 
serieus. Zijn superieur Holwerda schudde echter herwijze hoofd. Hij was beleefd genoeg om in het 
jaarverslag van het Museum over 1932 Popping te bedanken voor de ge1egenheid am opgravingen te 
verrichten bij Prandinga: 'hierwaren nnmelijk, .gelijk in den laatsten tijd op enkele andere plaatsen in ons land 
reeds hetBeval was, een Broat aanta! uuursteen-instrumenren van verschillend type ,gevonden'.34Hoe hij over 
die instrurnenten dacht, stand in her volgcnde jaarverslag: 'Persoonlijk meen ikdus nog altijd te.g cnover 
dezezaken .groote reserve in acht te moeten nemen.» Daar zou hij het de rest van zijn leven bij laten: Oude 
(en Midden-) Steentijdculturen hadden in Nederland nier besraan , misschien had er afen toe een 
dwaaigast gebivakkeerd - heel misschien." Popping zou deze hautaine ontkenning van het belang 
van zijn ontdekkingen nietvergeten en in 1938 sabelde hij de eens zo bewonderde Holwerda genade
laos neer in een doortimmerd betoog over Nederlands vroegste geschiedenis, waarin hij beslist eeo 



RMO-conserllQtor F.c. Bursch (met hoed en bril) 
met zijn lIrouw (met baret) en Bertha Poppin.'] 
(zittend, met bril). WoarschUnlUk isdeze foto 

in 1932 gemaakt tUdens deopgrauing lion een 
door Popping ontdektegrafheullel bU Dieuer. 

De. families Bursch en Popping gingen, te 
oordelen naar hun onderlinge correspondentie, 

lIriendschoppelijk metelkaar am. 

Sijzijn onderzoek lIan de 
uindplaats Lochtenrek in19361iet 

Van Giffen een brede sleufin de 
oude bedding lJan deTjongerdal 

aanle,ggen. De uenige wanden 
worden door boomstammen 

gestut. Behalue wat botmateriaal 
en een stenen hcmerbijl leuerde 

deze sleuf niet lIeel or 
en na een paar dogen moest het 

onderzoek worden g£staakt 
uanwege waterouerlast. 

beter inzicht had dan de Leidse vakrnan.v 
En Van Giffen, Poppings voornaarnste contact in de vakwereld en 
Holwerda's gezworen concurrent? De oudere perioden hadden niet 
zijn bijzondere belangstelling, al was hij vee! beter op de hoogre van 
de ontwikke!ingen op dar terrein dan zijn Leidse tegenspeler, Ook 
hem probeerde Popping warm te krijgen voor een gemeenschappelijk 
onderzoek bij Lochrenrek, Dat Bursch hem, ondanks aile welwillendheid, 
weinigwijzer kon maken, was hem weI duidelijk geworden." Maar als 
hij van Van Giffen vee! rneer verwachtte, kwam hij bedrogen uit.» Drie 
jaar lang, van 1933 tot 1936, drong Popping regelmatig aan op actie, 
maar Van Giffen kwarn in die periode niet veel verder dan wat zijdelingse 
bemoeieois mer de onderzoeken die Popping er verrichtte, ondanks her 
feit dat diens dochrer Bertha bij Lochtenrek een pereeel bos had gekocht 
om er te kunnen opgraven." Bijdezc onderzoeken werd onder meer ceo 

lkuil blootgelegd die Popping bejubelde als een grafvan den ijstijdmensch'.4
Na herhaalde verzoeken van Popping en met financiele steun van het 
Fries Genootschap was het in december 1936 echter eindelijk zover.:" 
Gedurende drie weken onderzocht Van Giffen een deel van het door 
Bertha Popping aangekochte bosperceel, waar hij allerlei grondsporen 
aan her licht brachr, Ook lier hij door zijn arbeiders een brede sleu f graven 
in her veen vanafde zandrug in de riehting van her Tjongerdal.» Daarna 
vertrok hij weer naar Groningen, waar hij zich weer over andere zaken 
boog - de gegeven s van Lochtenrek werkte hij nooit uit. 44 

Actief en erkend 

Ondertussen bouwde Popping in de loop der jareo een indrukwekkende 
archeologische collectie op, waar niet aileen veel andere arnateur-ar
cheologen maar ook de verschillende musea jaloers op waren. Voor een 
belangrijk deel kwamen deze vondsten voort uit de onderzoeken die 
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In april 1932 besteedde het tudschrift Fen Fryske Groun aandaeht aan 
Popping enzUn omuangrUke archeologische col/eetie. De foto hieronder geeft 

een indruk uan de hoeueelheid uuursteenrnctericul die hij toen al bUeen 
hadgebracht. 

hij her en der verrichrre, maar veel archeologische voorwerpen werden hem ook aangeboden door 
mensen uit de regio en verwisselden dan (doorgaans voor een appel en een ei) van eigenaar. Sommige 
aanwinsten exposeerde hij vol trots in de etalage van zijn boekwin kel . Doordat hij De Ooststellingwerver 
als spreekbuis kon gebruiken, wisten bovendien veel mensen van zijn besraan afen werd hij ook in 
wijde orngevingvan zijn woonplaats als een autoriteit op hct gebied van de archeologie beschouwd. 
Om zijn actieradius te vergroten, schafte hij zelfs een auto aan. Oat was in die tijd bepaald ecn luxe en 
soms moest het kostbare bezit rijdelijk uit de belasting worden gehaald, orndat de kosten die gemoeid 
gingen met de onderzoeken een te zware financiele belasting vorrnden." Ditleidde er ook toe dat 
Popping bij tijd en wijlestukken uit zijn collectie verkochtaan het Fries Museum, het Rijksmuseum van 
Oudheden en het BAI, al naar gelang 
de contacten die hij op dar moment 
onderhield en de druk die er op hem 
werd uitgeoefend...6 Eengroot deel van 
zijn collectie werd in mei 1935 verworven 
door het FriesGenootschap. Onderdcel 
van deze transactie vormde het plan 
om Popping bij het Fries Museum aan 
te srellen als conservator van de nieuw 
in te richten afdeling oudste cultuur van 
Fries!andszand- en ueenstreken. Uiteindelijk 
ketste dit mooie voornemen echter afop 
Poppings financiele eisen.v In 1940 werd 
het resterende deel van zijn collectie 
verworvendoor het BAr. 4~ 

Alkreeg Popping weinig steun van Van 
Giffen en Holwerda, elders dacht men 
heel wat positieveroverde ontdekkingen 
die hij en anderen in Nederland deden. 
Hoewel men in Duitsland nog maar 

Poppin,g besrudeert hier, ergens in de jaren '30, een
 
proj1ellJan een van zijn uindplaat sen .
 



kart gewend was dat daar in het long-Paleolirhicum mensen hadden gewoond, richrren de Duitse 
arcbeologen er meteen gretig de aandacht op. En ze zagen her ruim. In 1933 publiceerde Julius Andree, 
boogleraar in Munster, een overzicht van her Noord-Europese Iong-Palcolithicurn. 'In Nederland', schreef 
hi], 'deed heel kortgel eden POPPING een uiterst belan,grUke ontdekking: vuurstenen werktuigen uit de pcriode van 
het Aurignacien (...) POPPING on1sc!lrijft de vondsten nu als Kuinder-cultuur; daar hij intussen behalve Prandin,ga 
nog andere bewonin,gsplaatsen in hetdal van de Kuinder kon aantonen',19 20 werden de Kuinder-culturen en 
hun ontdekker aI vroeg in de buitenlandse vakliteratuur opgenomen, terwijl Popping het in Nederland 
hoofdzakclijk met De Levende Natuur en zijn eigen Ooststellingwerver rnoesr doen. Hij correspondeerde 
dan ook net zo liefmet deze Duitse collega's als met de achterblijvende vakbroeders in Nederland >" 
Die Duitse collega's hadden n iet aileen meer kenn is, maar ook veel rneer mogelijkheden am die kennis 
in het veld te verbreden. Het pas gevcstigde nationaal-socialistische regime zag in de archeologie een 
bij uirstek narionale wctcnschap die het mogelijk zou maken, de superioriteit van her 'Noordras' te 
bewijzen en claims van het Duitse volk op anderrnans grondgebied te legitimeren. De Duitse archeolo
gen kregen dan ook aile gelegenheid am spectaculaire opgravingen uir te voeren, onder andere op het 
gebied van her long-Paleolithicum. Het is goed denkbaar dar dit gegeven, gecornbineerd met her feit 
dat hij juist door deze deskundigen voor vol werd aangezien, mede van invloed is geweest op Poppings 
keuze voor het polirieke geloofdar aan de andere kant van de grens werd beleden. 

Een keuze met gevolgen 

We weten niet precies, wat Popping ertoe heeft bewogen 
am narionaal-socialist te worden. Sammige van de 
beweegredenen die anderen tot die stroming hebben 
bekeerd, vinden we in Poppings persoorilijk levee terug: 
een tegcndraads karakter, ervaringen met her taaie 
bestaan van arme mensen in een afgeIegen srreek in 
de crisisjaren en het onvermogen van de toenrnalige 
regering am de sociaal-cconornische ornstandigheden 
te verbeteren: maar oak een rornantisch dwepen met 
enerzijds de wilde natuur, anderzijds een geidealiseerde, 
sinds onheugelijke tijden met de bodem verbanden 
agrarische gerneenschap, Hij werd in september 1933 lid 
van de NSB en maakre daar naar buiten toe geen geheim 
van." Zijn vrouw en dochter hebben hem in zijn politieke 
steJlingname gesteund; voor velen in zijn orngeving was 
die keuze echter reden am zich van hem en zijn gezin 
te verwijderen." Hij was een aetief partijman die het in 
1935 bracht tot Statenlid in Priesland.v Als zodanig narn 
hij het in de eerste tijd op voor achtergestelden in de 
rnaatschappij, later deed hij in de Staten rninder van zich 
horen.» 2ijn politieke standpunten daarentegen werden 
met de jaren radicaler. In 1936 was hij hoofdrcdacteur 
geworden van Stoarm enStriid, het gewestelijk blad Poppingin martiale pose met zwart hemd en NSB·speldje 
voor Friesland van de NSB dar zich onder zijn leiding de das. De foto zcl zUn gemaakt in de tUd dot hUlid was ua r. 
uitgesproken antisemitisch ging uiren,» Nag voor de Prauinciale Staten uan Fries landuoor de NSB (1935'1939). L( 

raakte hij in radicaler uaarwaverkiezingen van 1939 trad hij afals Statenlid, gekwetst 
door her feit dar de partij hem niet meer had aangewezen 
als provinciaallijsttrekker en bedankte tevens voor 



Popping, vermaBerd 
en door het leuenge
tekend, Vermoede lijk 
is deze pasfoto direct 

no zUn vrUloting 
uit zUn detentie en 
kort 1J06r zijn dood 

in augustus 1950 
gema akt. 

het lidmaatschap van de NSB van Mussert, die 
hi] a1s te gematigd was gaan beschouwen. In 
1940werd hij weer lid, om nog datze!fcle jaar 
geroyeerd te worden wegens een artikelwaarin 
hij de partijleiding scherp bekritiseerde." Met een 
begunstigend lidmaatschap van de Gerrnaansche 
SS in Nederland bereikte hij in 1943 zijn ideologi
sche eindsration,v 
Popping lOU zich in de oorlogsjaren in zijn arti
ke!en in De Ooststel!ingwerver (vanafdecember 1943 
verschijnend als De Stel!in,gwerver) ongebreideld en 
vol overtuiging overgeven aan het ophemelen van 
Duitsers en Germanen en her fel bestrijden van 

her Iodendom." Ovcrigens had hij zijn opvattingen daarover ook voor de oorlog al duidelijk gernaakr, 
niet alleen in Stoarm en Striid maar zelfs, hier en daar, in zijn brieven en artikelen op archeologisch 
gebied, zoals een refercntie aan een voorgenomen reconstructie van een huisplattegrond bij Fochteloo: 
'In de hoop, dat eerlang de ecni.ge Germaansche boerderij van ons land op Friesrhen bodem ma,g uerrijzen' of een 
antisemitische sneer naar 'den joodschen Mr. A.S. deLeeuw' die met 'inni,g oostersch welbehanen' een kritische 
beschouwing over de Germanen aanhaalde: 'I s het venvonderl ijk, dat de Israetiet hier or aanvalt cls de gier 
op cen kadaver?'.59Het waren uiteraard niet Poppings visies op de archeologie die hem na de oorlog in 
rnoeilijkheden brachten . In april 1945 werd hij gearresteerd en gemterneerd, waarna hij in januari 1948 
voor her BijzonderGerechtshofin Leeuwarden werd geleid. De aanklacht berrof propaganda voor de 
Duitse zaak en ernstige majesteitsschennis (hij had zich in zijn geschriften regel
matig srnalend over de Koningin uitgelaten) , maar ook het in de praktijk heulen 
met de vijand.00 Zo had hij in september 1944een voor de illegaliteit bestemde 
wapendropping bij Fochteloo aan de bezetter verradcn en er in februari 1945 
toe bijgedragen dar rwee belastingarnbtena ren uit Oosterwolde, die contacteo 
onderhielden met her verzet, waren gcarresteerd. Beiden kwarnen in de meida
gen van 1945, toen Friesland al bevrijd was, onder eltendige omstandigheden in 
het ineenstortende Duitsland om het Ievcn." 
De aanklager eiste een verbod op Poppings journa listieke activireiren, levens
lange ontzetting uit actief en passiefkiesrecht en tien jaar gevangenisstraf Die 
laatste strafwerd in het vonnis teruggebracht tot negen jaar met aftrek. Ruim 
vijfjaar daarvan had hij uitgezeren toen hij werd vrijgeJaten uit het voormalig 
concentratiekarnp Vught, dat tot strafkamp voor pol itieke delinqucntcn was 
ingericht. Zijn farnilie had al eerder om gezondheidsredenen een gratieverzoek 
ingediend - Popping leecl aan leukemie. Hij keerde op 26juni 1950 terug naar 
Oosterwolde dat hi] vijfjaar eerder onder zulke smadelijke omstandigheden had 
moeten verlaten, en stierfer amper zes weken later." Tijdens zijn derentie was hij 
blijvenschrijven over de voor- en vroege geschiedenis van zijn geboortestreek, 
maar dan hoofdzakeJijk in de vorm van hisrorische romans die postuum zijn 
uitgegeven ." In dezc romans, die zichgrotendeels afspelen in de prehistorie 
en qua opzet, invalshoek en schrijfstijl nauw aan sluiten op zijn eerdere boeken 
Vrije Friezen. Een verhaal uit den eersten tijd na onzejaartellin9 (1915) en Markward 
Portenga (1942), voerde Popping de lezer mee naar de tijd van de rendierjagers, 
het Mjdden~Steentijdpcrk en de Bronstijd.ln sommige gevallen gebeurde dat 
onder pseudoniem, want de reputatie van de geinspireercle amateur-archeoloog, 
de man wiens ontdekkingen de Nederlandse geschiedenis met duizendenjaren 
hadden verlengd, was overschaduwd door die van de foute NederJander."oi 
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In 1958,)aren no Poppings dood, uerscheen 
in de serie Zwerfstenen zijn rorncn De 

wilde jager, de beleuenisse» van een 
jonqernon ui! de Midden-Steentijd. Over her 
algemeen werden Poppings postuum uitge
Beven historische romans en kinderbceken 
goed ontvangen , aJ uiel een enkele kritisch 

in,gestelde recensent ouerdeslijl. 
Zie vooreen overzich t van zijn romans 

noot 63 or p. 165. 



I<uinder wordt Tjonger 

Tegen deze achtergrond is de voorlaatste akte van het epos over de Kuinder-cultuur nogal navrant. We 
schrijven het jaar 1947. Popping zit in een karnp op zijn bcrcchting te wachten, net als Bursch, die even
cens op hct verkccrde politieke paard had gewed/> Holwerda is gepensioneerd en werktongestoord op 
een studecrkamer in Nijmegen Romeins aardewerk uit. 
Van Giffen is druk bezig om het Rijksbureau voor her Oudheidkundig Bodemonderzoek, dat in 
de oorlogsjaren door Bursch werd geleid, opnieuw in te richten naar zijn eigen ideeen. Aan zijn 
Biologisch-Archacologisch Instituur (BAl) in Groningen , dar hij al25 jaar leidt, werkt dan een jonge 
archeoloog van Friese komaf, Iohan Bohrners ofwel Assien Bohmers, zeals hij zich later zou noemen. 66 

Net als Popping en Bursch heeft hij een oorlogsverleden, zeals dar heer. maar dan veel schimmiger 
en ingewikkelder. Na zich in de jaren '30 te hebben gespecialiseerd in de paleontologie was hij in 

1937 in Amsterdam gepromoveerd en 
trad vervolgens in Duitsland in dienst van 
het Forsehunijsamtfiir UTfl esch iehte va11 het 
Ahnenerbe , het historisch bureau van de SS. 
Van hieruit verrichtte hij archeologisch 
onderzoek op her gebied van de Oude en 
Midden-Steentijd in Duitsland. 
Via herAhnenerbe was Bohmers tijdens de 
bezetting teruggekeerd in bezet Nederland. 
Hij werd in 1941 privaatdocent aan de 
universiteit in Groningen en stortte zich 
met overgave in allerlei rcgionale politieke 
intriges. In 1943 zorgden de Duitscrs (die 
evenveel last als plezier van zijn bemoeie
nissen schijnen te hebben gehad) ervoor dar 
hij een functie kreeg aan het BAJ. 

De stofuan net Biologiseh·Arehaeologisch Instituut van de Gron ingse Unium iteit in 1947. In 
het midden op de uoorgrond de oprichter en hoogleraar, Van Giffen. Tweede en derde unn links 

opde aehtergrond steen zijn leerl ingen en latere oruolgers cls hoogleraar in Amsterdam en 
Groningen, W. G/£lsber,gen en H.1J. Waterbolk. Gehee! reehts, eni,gszinsafzijdig ,staat 

A. Bohmers, die indeoorlo,g door de bezettermin of meeraan het instituut werd opgedron

gen, in1945 enige lijdgeinterneerd was en daar na doorVan Giffen werd ter u£lg eha ald naar
 

Gron ingen • hU meende deenige paleolithiwm.specialisl in het landniet te kunnen missen.
 
Van Giffen ging in 1954 met emerita at, Waterboll< lJolgde hemop;op zijn instigatiewerd
 

Bohmers in 1965 ontslagen. Waterbolk zelf, in internationaalopzicht waarsch[jn lijkde
 
bekendsre Nederlandse archeoloog, nom afscheid als hoogleraar in ' 987.
 

Afbeeldingen uan jongpaleolithische 
artefacten uit net eerste 

naoorlogse ouerzichtsartikel 
ouer deze periode uan de hand uan 

A. Bohrners. Deze zou nog lange tijd 
de onbetwiste deskundige op dit 

,gebied in Nederlandzijn. 

.t1lb. If. 



Vanzelfsprekend werd oak Bohmers na de bezetting gearresteerd, maar rnerkwaar
digerwijs kwarn hij at snel weer vrij . Hij had de autoriteiren ervan weten te over
tuigen dat hij alIerminst een volbloed nazi was geweest, maar integendeel met 
verzetskringen binnen het Ahnencrbe had samengewerkt en belangrijkediensten 
had bewezen aan de Britsegeheime dienst, Het bleefniet bij zijn vrijlating: in 
tegens telling tot Bursch krecg 
hij al snel weer een functie in 
de Nederlandse archeologie. 
Metsteun van Van Giffen, 
die de enige professionele 
Oude Steentijdspecialist in 
Nederland binncnboord 
wilde houden, narn hij 
zijn pJaats op het BAI weer 
in. Van Giffen werd niet 
teleurgesteld: ter gelegcnheid 
van diens 2s-jarig arnbts Enkele artefaden lIan de Ha mb urg·vindplQats bij

Arbeiders, onder le iding van Prandi nga in 1959 opgegraven door umnteur-nrchejubileum schreefBohrners in A. Bohrners, ue rrirhten hier ol0gen. Van links ncwr rech ts een tot steker bewerkte 
in ' 950 onderzoek bUhet 1947 een uitgebreid arrik el- het kling, een Idingschrabber, een fraaie krombekstekeren 

tochtenrek, niet uervall de plncts eerste - over herPaleolith icum een corn binotie lio n een kl in9schrabber eneensteker. De 
WClClr Van Giffen in 1936,groef. in Nederland. Uitvoerig komen oranjebru ine kleur unn het vuu rsteen is veroorzaakt door 

daarin Pappings vondsten aan het ijzerhoudende9ro ndwater ter pluatse. 

de orde." 
Zeals gczegd, had Popping de naarn Kuinder-culturen voorgcstcld en was die 
naarn door vakarcheologen overgenomen." In 1942 had Bohrners een nadere 
studie verricht naar dit jongpaleolithische materiaal. Hij kwarn tot de conclusie 
dat het vecl jonger was dan Popping had gedacht en dat de vondsten van diens 

befaamde vindplaatsen subtiele onderlinge verschillen vcrtoond cn. Hij stelde 
daarom voor om voortaan van de Kuinder-qroep te sprekcn . Niet veel later en 
mogelijk op suggestie van Duitse collega's, deed hij een volgend voorstel: omdat 

de Nederlandse ui-klank voor buitenlanders moeilijk uit te spreken is en omdat er 
al een Noord-Europese (neolithische) Kundn-cultuur bestond, leek hct verstandiger 

am de naam te veranderen in Tjonger-groep." Daarrnee had de Stellingwerfse 
naarn van het riviertje het afgelegd tegen de Friese, Voor Bohrners' Duitse vakge

noten waren beide namen kennelijk te Nederlands en hidden ze het vooralsnog op 
Luneburqerqruppe, maar ook in hun kring werd uitcindclijk de benarning Tjonger-groep 

(als onderdeel van een groter complex) overgenomen," 
Wat Poppings mening over dit gestoei met 'zijn' cultuur was, weten we niet; zijn 

betrokkenheid bij de archeologie was in de loop der jaren minder geworden." In 
icder geval wordt de naam Tjonger-cultuur (war toch mooier klinkt dan groep) in het 

Nederlandse archeologische spraakgebruik het meest gebruikt. In dat opzicht zou 
men kunnen zeggen dat Bohrners bet geestelijk eigendom van de Tjonger-cultuur van 

Popping heeft overgenomen en uiteindelijk geerfd. In uirvoerige artikelen beschreefhij 
het Tjonger-vuursteenmateriaal en zijn visie op de Tjonger-culruur en het hele Nederlandse 

Iong-Paleolithicurn is tot in de jaren '70 van de zoste ceuw bepalend geweest. Bohmers gold 
nog lange tijd na zijn voort ijdig vertrek uir de archeologie in 1965 als de expert bij uitstek 

voor deze periode." De man die het ond erzoek op gang bracht, was toen allang dood, als 
(arnateur-larcheoloog wel erkend maar vooral vergetcn en als mens verguisd. Wij zullen hem 

echter juisr als archeoloog nog geregeld tegenkomen in de komende hoofdstu kken. 



a u i een stukje geschiedenis van de Nederlandse archeologie behandeld, dar zich 
1Li: .ven afspeclde. We hebben gezien hoe arnatcur-archeoloog Popping binnen 

.. d geschiedenis van Noord-Nederland met duizenden jaren verlengde, hoe hij 
te op het gebied van jongpaleolithisch onderzoek en hoe zijn tijdgenoten zijn 
n. Over de aard van die ontdekkingen is echter niet zoveel verteld: vergelcken 

hier aan deoverzUde van de plas in een natuurterreintje nabij Nijeberkoop kan in datopzicht nag allerlei 
geheimen uerbergen. 

burg-mensen nit her tweede hoofdstuk zijn de Tjonger-rnensen van wie 
er spoor terugvond, nog maar schimmige figuren. Hoe kijken archcologen 

va.!id~[agJde dag tegen de Tjonger-cultuur aan en in welke zin onderschcidden de dragers 
ch van de rendierjagers die hun sporen bij Oldeholtwolde achterlieten? In de nu 
de bladzijden zullen we laten zien wie de Tjonger-lieden waren en in welk 
u zij leefdcn; we zullen daarna beschrijven hoe de laatste kou van het 
hselien de bewoners van deze srreken nag eenmaal verraste, om definitief 
ats te maken voor een milder klimaat, 



61 

Van toendra naar naaldwoud 

We hebben her prehistorische verhaal afgebroken 11a het vertrek van her groepje rendierjagers uir 
zijn tijdelijk karnpcrncnt aan de oever van de Tjonger. Dat moet geweest zijn ornstrccks 12.000 v.Chr. 
Ondanks het feit dar de vindplaats bij Oldeholtwolde met de modernste naruurwerenschappclijke 
technieken kon worden gcdateerd, ligt de nadruk hier toch op het woord 'omstreeks'. oak aan 
de ':C-methode kleven nag de nodige onzekerheden en juist de periode waarin de bewoning van 
Oldeholtwolde valt, is gccn heel nauwkeurige darering te geven. Aangenomcn dat her genoernde 
jaarral echrer bij benadering klopt, leefden de Harnburg-jagers hier aan het 
einde van de Dryas z-periodc of mogelijk zelfs in her begin van de daarop
volgende Allerod-fase. De Tjonger-traditie valt bijna helernaal binnen deze 
laatstgenoernde, meer dan 1000 jaar durende tijd, die niet zonder drarnariek 
was. 
Om te beginnen leefde men tijdens de Allerod-fase in een volkornen andere 
omgeving dan in de voorgaande perioden. Nadat ornstreeks 12.700 v.Chr, de 
ternperatuur al fors was gestcgcn - van ecn zomertemperatuur van gemidde1d 
g UC tot zo'n 15°C rond 12.500 v.Chr. - vcranderde na 12.000 v.Chr. de toendra 
binnen enkele generaties in bos. Oat was voornamel ijk naaldwoud, bestaande In di! profiel , blootgelegd bU Bakkeveen , 

tekent zich is duidelijk een lichte banduit grove dennen: daarnaast groeidcn er borken. In beekdalen, dobben en 
af in het land:de befaamde 'Laag van

andere laaggelegen delen van hct tcrrcin ging veen groeien: het land bood Usselo', Het betreft infeite een horizont 
dus een veel groener aanblik dan in de voorgaande Dryas z-periode, Nu was die het geuol,g is ucn bodemvormin,g, 
het rijden s het grootste dee! van de Altered niet eens zoveel warmer in de ontstacn tUcJens de AllerocJ-periode 

zornerrnaanden dan tijdens Dryas 2, maar de winters waren een stuk minder (12.000-10.900 lJ.Chr.) toen Noord
Nederland bedekt was met bossen.koud en oak was het veel minder droog. Dekzand werd in deze tijd niet meer 

afgezet, Pas aan het einde van de Allerod kwamen hier en daar weer zandver
stuivingen voor, die de komst van een kouderc periode aankondigden. 
Toch kwarnen ook drogere periodes voor, vooral in de tweede helft van de Altered, en dan kon het 
groene karakter van het landschap ingrijpend vcranderen. Her weeJderige naaldwoud vormde in 

droge staat een zeer vuurgevaarlijke om
geving en blikseminslag of een smeulend 
vuurtje in een verlaten jagerskamp konden 
dan tot rarnpen leiden.' Dar dit inderdaad 
regelmatig het geval is geweest, ton en 
houtskooldeeltjes aan die zich veelvuldig 
bevinden in de bodernlaag die tijdens de 
Altered werd gevormd (de zogeheten Laag 
van Ussclo).' 
Laten we terugkeren naar het begin van 
de Allerod. Vanuit het zuiden, waar de 
klimaatsvcrbetcring zich al aan het eind 
van Dryas 2 deed geJden, werd als het 
ware een deken van bebossing noord
waarts uitgerold. De opkornst van dat Bij het graven van een proefsleuf in het beekdal uan de Tjonger bij 

Lochtenrek, iets ten noorden waar Van Giffen in 1936onderzoek uer naaldwoud had ingriipende gevolgen voor 
richtte, uond Bohmers in 1950 deze schedel ucn eenjonge bruine beer. de bewoners. In deze omgeving voelden 

Hetdier isongetwijfeld lang uoor het begin van de jaartelling aan zijn de rendieren waarop zij zo lang hadden 
einde gel<omen, af is niet preries te ze9gen wanneer. gejaagd, zich niet meer thuis: de kudden 

trokken noordwaarts met de opgeschoven 
grens van de toendrazone mec. Ervoor 



Delesteen die werd blootgelegd op de uindplaots Houle III en 
hier isachtergelatel1 doormesolithische jagers, uormde voor de 

onderzoekersaanleidin,g am hem zor9uuldig uit te prepareren en 
[last te le99 en. 

in de plaats kwamen de 'bewoners' van de zuidelijker wouden: edelherten, 
ocrrunderen, wilde zwijnen, beren en wolven. Wie in de Noord-Buropese 
Iaagvlakre blecf moest zijn menu en zijn jachtmethoden aanpassen aan de 
gcwijzigde omsrandigheden, Het scheelt nogal, ofje een uitzicht van vele 
kilometers hebt over de lege tocndra waardoor de kuddes rendieren trekken, 
of dat je herten moet bejagen russen de bornen. 

De Tjonger-jagers leefden dus in een wezenlijk andere naruurlijke 
omgeving dan de Harnburg-jagers die niet lang v66r hen in 
hetzelfd e revier vertoefden. Het waren hun opvolgers, maar of het 
ook hun nakomelingcn waren? Dat is de vraag. De moeilijkheid 
bij het beantwoorden ervan is, darde resten die hun aanwezigheid 
en een decl van hun levenswijze verklappen, niets zeggen over 
hun farnilierelatie ofetnische afkornst. DeTjonger-rnensen van 
Prandinga kunnen de achterkleinkinderen van de Harnburg-jagcrs 
van Oldeholtwolde zijn geweest; bij Duurswoude, vIak over de 
Ooststellingwerver gemeentegrens, zijn zelfs vondsten van de 
Tjonger-rraditie gedaan die in ouderdom niet veel van die van 
Oldeholtwolde lijken te verschillen .' Maar het kan evengoed om 
heel andere lieden gaan , die vanuir zuide lijker streken met het 
opschuiven van de beboste zone zijn meegetrokken en zich in het 
vroegere jachtgebied van de Hamburg-mensen hebben gevestigd. 
Die zouden dan juist noordwaarts moeten zijn gerrokken, met 
hun verrrouwde jachtwild mee. Voor een deel van hen gaat dat 
ongetwijfeld op. 

Volkeren, culturen, tradities 

In darzelfde uitgestrekte gebied tussen Ierland en Polen, met inbegrip van 
het nag droogJiggende Noordzeebekken, zwierven tegelijkcrtijd nog and ere 
groepen jagers rondo Geografi sch gezien lag de Tjonger-cultuur volgens de 
archeologen tussen de gelijktijdige Enge1se Cheddar- en (late) Cresswell- en 
de Duitse Rissen- en Wehlen-culturen in.4 Bohmers en zijn tijdgenoten 
rneenden al deze groepen nauwkeurig van elkaar te kunnen onderscheiden 
op grand van duidelijke of subtiele verschillen in het vuursreenrnateriaal, 
waarvan zij eincleloze rangschikkingen maakten, 
Hoewcl dat een nuttige, zelfs onmisbare basis is geweest voor verder 
onderzoek, kijken de hedendaagse archeologen iets anders aan tegen her 
verschijnsel 'archeologische culruur' dan vroeger. Beter opgcgraven en 
gedocumenteerde vindplaatsen, gedetailleerder kennis van de vroegere 
natuurlijke en klimatologische ornstandigheden en meer inzichr in de 
marrier waarop jager-vcrzamelaarrnaatschappijen opereren, hebben tot 
nieuwe invalshoeken geleid. Let wel: voor het .g!obale beeld van het leven ten 
tijde van de Tjonger-cultuur, zoals dat door Bohmers en zijn tijdgenoten was 
geschetsr, maken de nieuwe inzichten mindel' uit dan men zou verwachtenl 
Men onderkent nu dat de dragers van de genoemde Steentijdculturen niet 
leefden volgens eeo vast, rigide patroon waarvan de gcvonden vuurstenen 
werktuigjes een I : I afspiegeling vorrnen. Wat de mensen op een bepaalde 
vindplaa ts achterlieten, hing niet aileen samen met het standaardpakket 
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werktu igen dat de eultuur voortbracht, 
maar oa k met de functie van de vindpla ars 
zelf, de grootte en sarnenstelling van de 
groep die zich op die plek had bevonden en 
de tijd van her jaar waarin die groep er had 
verbleven. Met andere woorden: de aan
wezigheid op een vindplaat s van bepaalde 
pijlpunten, mesjes, boortjes ofschaa fjes is 
niet aileen afh an kelijk van het feir dar de 
makers tot de een ofandere paleolirhische 
cultuur behoorden. Minstens zo belangrijk 
is, war zij op een bepaald moment op 
die plaats deden. Verbleven ze er met 
tienrallen mannen, vrouwen en kinderen 
voor tangere tijd, een tussenstop op hun 
toeh t door her onbegrensde gebied? Of 
was er aIleen een groepje mannen aetief Opdeze /wart lIan oms treeks 1920 zjjn de uerschillende uin dplootsen in het Hu ulerueld 

(I tim VI)aangegeven. De bewoningsspare n cancentreren zich op de hogere zandgronden om vanuit deze plaats eeo paar dagen een 
ten noorden lion de Haulerpoel, een complex uo n lao!J ten en plassen, dot als gellolg lio nter ritoriurn uir te kammen op het daar 

ontginning thuns II rUwelgeheel uit het lnndschcpbeeld is uerduienen. 
levende wild? Was dat in het voorjaar, in de 
zorner of in de winter? In war voor terre in lag de vindp laats indertijd en war voor jachtwild was daa r 
te vcrwachten? De bij een opgraving gevand en werktuigen kunnen behulpzaam zijn bij het bepalen 
van de oorspronkelijke aard van de vindplaats, De reconstructie van de vindplaats in Oldeholtwolde 
in hoofds ruk 2 is op dergel ijke overwegingen gebaseerd. 
Zo'n benadering heeft eehter meer gevolgen dan voor de afzonderlijke vindplaatsen aileen. In het 
geval van de Tjonger-cultuur heeft een algernene besehouwing van verschillende Noord-Europese 
vindplaarsen ertoe geleid , dat het niet meer, zoals vroeger, als specifiek Nederlands fenorneen worth 
beschou wd. Archeologen zien het nu als onderdce1 van de Federmesser(veer rnes, in goed Ncderland s: 
zakrn esl-vuursteentrad itie, waartoe oak de eerder genoernde Duitse gelijkt ijdige culturen behoren, 
Nier lang geleden heeft een groep areh cologen de aandacht nag eens gevest igd op een vindplaats bij 
Haule die in 1955 werd opgcgraven .' Het is de enige Tjonger-vindplaats in de Stellingwerven die vel
gens min ofmeer moderne methoden is onderzocht." Hoewel de aanpak zich niet in aile opziehten 
laat vergelijken met die van Oldeholtwolde ruirn een kwart eellW later, was de opgravingsrnerhodiek 
in de twi ntig jaar sinds Poppings prille ontdekkingen wel aanzienlijk verbeterd. Daardoor vielen er 
door onderzoekers die weer enkele decennia later opereerden, nag de nodige (nieuwe) conclus ies 
uit te trekken. Ze hebben de resultaten vergeleken met verschillende an dere Europese vindplaarse n 
en zijn op grand daarvan geneigd am de dragers van de Pedermesser-traditie tot een verwante groep 

Enkele uuurstenenTjonger
werktuigen unnde uindplacts 
Prandinga. De twee linker 
uaorwerpen zijn spitsen(met 
de kenmerkendegebogell en 
geretoueheerde 'rug'), daarnaast 
liggen tuiee korckteristieke, 
waaieruormige schrabbers en het 
meest rech tse artefact iseen steker, 
Stekers werden met hun scherp, 
beitelvormig uiteindegebruik t uoor 
her bewerken von been engewei, 



te beschouwen. 's Zomers zouden deze mensen zich vooral aan de kusren en langs de grate rivieren 
hebben opgehouden, om's winters de heuvels en bergen in te rrekken. Ze leefden van visvangst 
en jacht op standwild zoals dat nog steeds in de Noord-Europese bossen leeft. In het noordelijk 
gedeelte van hun leefgebied zouden ook rendieren nog tot her jachrwild behoord kunnen hebben . 
De ondcrzoekers benadrukken echter, dat dit een hypothese is die nog oudersteund moet worden 
door veel vergelijkend onderzoek van goed opgegraven Federmesser-vindplaatsen in het hele gebied. 
Bovcndien zouden die vindplaatsen dezelfde kenmerken aIs die van her Hamburg-kampement van 
Oldeholtwolde moeten hebben: een eenmalig en kortstondig bewoond rerrein, met organische 
restcn waaraan een "C-datering te verbinden valt, Zulke plekken zijn betrekkelijk schaars, Hoewel 
de Stellingwerven aan potenriele kandidaten geen gebrek hebben, is het nog wachten op een tweede 
Oldeholtwoldc. Niet aileen de hoge zandruggen in natuurgebieden langs de Tjonger en andere 
vergelijkbare locaties nabij waterpartijen kunncn nog voor verrassingen zorgen, ook de veenlagen in 
het Tjongerdal zou in dat opzicht nog wei eens interessante inforrnatie kunnen bevatten. 

Nag eenmaal ijskoud 

De Tjonger-jagers moeten de grote bosbranden die hierboven zijn geno emd, bewust hebben 
meegemaakt; de sporen ervan bevinden zich in dezetfde Allerod-bodern als hun werktuigen. Het 
zijn ongetwijfeld indringende ervaringen geweest, maar deze natuurrarnpcn leidden niet tot een 
ontvolking van het gebied. Dat gebeurde wel, toen omstreeks 10.900 v.Chr. de winterternperaturen 
binnen enkele decennia sterk daalden. Dit had uiteraard gevolgen 
voor de plantengroei en ook de fauna: de bossen maakten plaars voor 
schaars begraeide vlaktes, de dieren trokken weg en in hun kielzog oak 
de mens. Deze laatste stuiptrekking van de Weichselien staat bekend 
als Dryas 3. Her ziet ernaar uit dar de Tjonger-jagers die er leefden, 
zuidelijker streken hebben opgezocht. In Noord-Frankrijk heeft de 
Federmesser-rraditie zich in ieder geval nog enige tijd gehandhaafd.' De 
marerielc cultuur van de Noord-Nederlandse groepen is echter uir het 
archeologische bceld verdwenen. Dar wil natuurl ijk niet zeggen dar die 
mensen de migratie niet hebben overieefd, maar hun spoor is niet meer 
te volgen. 
Het land dar ze achterlieten, lag er weer verlaten bij. Er woedden weer 
regelmatig zandstormen (Jong Dekzand II) en de begroeiing was er 
schaars. Zowe! mensen als dieren meden dan ook lange tijd de Noord
Europese laagvlakrc , er zijn geen concrete aanwijzingen voor bewoning 
in die tijd. In de beschutting van de Belgische en Duirse middeige
bergten hidden zich wei groepen jagers op. Die lijken uit het noorden 
afkomstig rc zijn geweest, rendierjagers uit Denemarken die net als de 
Tjonger-mensen naar her zuiden zijn getrokken toen de omstandig Deze pijlpunt met een duidelijk 
heden daartoe noopten. Hct is niet onaannemelijk dat ze op hun tochr gellormde steel (llandaar de naam 
naar het zuiden achtergebleven Federrnesser-groepen zijn tegengekomen 'stee/spits ') is kenmerkend ooor de 

laatste ijstUdjagers in Noordwesten dat die zich met hen hcbben gemengd, maar dar is allemaal geba
Europa, deAhrensburg-cultuur.seerd op veronderstellingen die zijn afgeleid van het gevonden vuur
HUis afkomstig urt Vessem in 

steenmateriaal- het enigc waar we op afkunnen gaan. Wat er werkelijk Noord-Brabantwaar op uerschil
is gebeurd, onttrekt zich vooralsnog aan ooze waarneming. le nde plaatsen uo ndsten lion deze 
Deze jagers die zich in de kou van de Dryas 3-tijd in Belgie, hetzuiden vuu rsteentraditie zijngedaa n. 

van Nederland en Westfalen oph ielden, worden aangeduid als de 
Ahrensburg-cultuur, genoemd naar ecn vindplaats in de buurt van 
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Hamburg die in 1934-35 door Rust werd onderzocht." De Ahrensburg
men sen hadden me er gemeen met de Harnburg-jagers - die vermoedelijk 
hun voorouders waren - dan met de Federmesser-groepen, van wie ze in tijd 
en plaats de opvolgcrs waren. Met de kou waren ook de rendierkuddes 
weer teruggekeerd en de Ahrensburg-rnannen lieten er waarschijnIijk 

ss. 8/ 

8J 

dezelfde beproefde jachttechnieken op los die ook hun Hamburg-veer
gangers hadden roegepast. 
Aan het einde van de Dryas 3-periode (ornsrreeks 9600 v.Chr.) toen de o 

ss. SJ. ternperaturen milder werden, koloniseerden Ahrensburg-groepen her 
gebied ten noorden van de Rijn en het Teuroburgerwoud. Steeds zochten 
ze de gebieden op waar de rendieren zich ophielden: zo kwarnen ze Over het Mesolith icurn in Nederland was 

vrijwel niets bekend, teen PoPpin9 indeuireindelijk terecht bij de plaats waaraan ze hun latere naarn te danken 
zomer van 1928 zijn eerste uondsten vit diehebben en zo betraden voor het eerst sinds eeuwen oak weer mensen de 

periode deed. Deze tekeningen maakte hijvan 
bodern van Noord-Nederland. Oat gebeurde wei laat en sporadisch. Tot microlithen die hij in het stuifzandgebied te 
nu toe zijn er uit de provincie Friesland drie vindplaatsen bekend die met noordoosten van Bakkeueen hadgevonden. 
zekerheid aan de Ahrensburg-cuituur kunnen worden toegeschreven, 
namelijk bij Oudehaske, Oudega en St. Iohannesga.?Ze dateren uit de 
warmerc fase na Dryas 3, her Preboreaal, De mensen die hier leefden, 
behoorden tot de laatste generaties die de rendierkuddes zagen trekken op Nederlandse bodern. AI 
spoedig zouden de hogere temperaturen her naruurIijk milieu zodanig doen veranderen, dat deze 
dieren het verder noordwaarts zochten, om nier rncer terug te keren. AI kon niemand dat beseffen, 
de ijsrijden waren voorbij en daarrnee een rnanier van ieven .:" Zeals altijd schikten de rnensen zich 
naar de veranderende ornstandigheden, al zou die aanpassing nu een heel ander karakter krijgen 
dan in de duizenden voorgaande generaties. 

Een nieuw tijdvak en zijn problernen 

Met het einde van de ijstijden wordt ook het 
einde ingeluid van het Paleolithicum. De 
Ahrensburg-jagers zijn de laatsre vertegen
woordigers van dat onvoorstelbaar lang 
tijdvak in Noordwest-Europa. De millennia die 
volgden op het Paleolithicum staan bekend als 
de Midden-Steentijd ofMesolithicum (8800

5300 v.Chr.)." De mensen die in die tijd leefden, 
onderscheidden zich feiteIijk in weinig opzich
ten van hun jongpaleolithische voorgangers : ze 

Amateur-archeoloog Piet Houtsma (geboren 1915), le raaraan 
de toenma/ige MULa indeWaskemeer, is de belangrijkste 

Stell ingwerver amateur-arche%og uit de na-oorloqse periode 
geweest. Hij is vooral bekend geworden door zijn ontdekkingen 

va n paleolithische en mesolith ische vindplaotsen in de omge
ving vanzijn woonplaats ende onderzoeken die hijdoarenop 
andere plaatsen inZuidoost-Fries/and ue rrichtte. Hij ,geldt dan 
oakals een deskundi,ge op het ,gebied van deoudere Steentijd. 
Deze foto uit opril1g66 toont Houtsmo tijdens deopgraving 

van een Ho mb urg-vindplaots op een zandru!J bijTronde. 



leefden van jagen en verzamelen, al kenden ze een ander milieu en dus andere voedselbronnen. Dat 
had voor de Tjonger-jagers echter oak gegolden en die rekenen we tach niet tot her Mesolithicum. 
Wat is het verschil? Dat is natuurliik pas achreraf vastgesteld door archeologen die wisten dat er na 
her Mesolithicum iets geheei anders kwarn: geen terugkeer naar de koude en daarrnee naar eeo 
vroegere Ievenswijze, maar een onrwikkeling naar een agrarisch bestaan. Het Mesolithicum is dan 
ook als een tussenfase te beschouwen tu ssen de tien, ja honderdduizenden jaren waarin jagers door 
Europa trokken en de vijf- tot tienduizend jaar dat de mens zijn eigen voedsel is gaan verbouwen 
en bij die voedselbronnen is gaan wonen. Dat maakt het Iastig am die periode aJgemeen te karak
teriseren en we zullen zien dat er weJiswaar genoeg sporen zijn van mesolithische bewoning in de 
Stellingwerven, maar dat die ons eigenlijk betrekkeJijk weinig kunnen vertellen over wat er wanneer 
is gebeurd. 
Aan de ccrste in de Stellingwerven gevonden mesolithische resten is weer de naarn van Hendrik 
Jan Popping verbonden. Hij yond eind jaren '20 vuurs tenen werktuigjes die hij aanvankelijk als 
neolithisch, spoedig daarna ech ter als mesolithisch bestempelde. In de daaropvolgende [aren bleef 
hij vondsten uit die periode doen en onderhield hi] contacten met anderen die op hetzelfde terrein 
aetiefwaren. Oat waren weer voornamelijk amateurs als hij, want net als met het Iong-Paleol ith icum 
het geval was, was de Nederlandse vakwereld (vaal' zover die bestond) weinig in deze vroege, vage 
periode gc'interesseerd. Oat bleefzo tot in de jaren '50, toen Bohmers zich er mee ging bezig hou
den. Hij onderwierp, samen met de veelzijdige amateur Aquilas Wouters, complete rnesolithische 
collcctics aan een uitgebreid onderzoek en onderscheidde daarbinnen a llerlei typen werktuigen ." 
De benamingen die hij introdueeerde, worden ook vandaag de dag nog door Nederlandse archeo
Iogen gebruikt. Bohmers liet her niet bij bureaustudic: met de Stellingwcrver arnateur-archeoloog 
Piet Houtsma verrichtte hij ook onderzoek op vindplaatsen bij Hallie, die door Houtsrna waren 
ontdekr.' : Daarnaast is op tal van andere plaatsen in de gemeente Ooststellingwerfmesolithisch 
materiaal gevonden. '! Bovendien speelr ook de westeJijke buurgemeente mee in dit verhaal; daar zijn 
eveneens op verschillcnde plaatsen rnesolithische vondsren gedaan, onder meer bij Rijsberkarnpen, 
bij Blesdijke en op door veen afgcdekte zandopduikingen in de Rottigc Mecnthe. " 
Vondsten genoeg, dat is duidelijk. Over deze ontdekkingen is echter niet erg gedetailleerd gerappor
teerd en dat geldt ook VOOl' de paar opgravingen die in de Stellingwerven zijn uitgevoerd. Bovendien 
lijden aI deze vondsten aan hetzelfde maneo dar de studie van her hele Nederlandse Mesolithicum 
plaagt: een gebrek aan details. In verreweg de meeste gevallen gaat her bij deze onderzoeken 
om studies van oppervlaktevondsren en Iocaties waarvan onduidelijk is hoe lang en hoe vaak ze 
zijn bewoond en welke funcrie ze hebben gehad. Bovendien zijn de vindplaatsen meestal slecht 
gedateerd (er is wei -Cvonderzoek verr ich r maar de methodiek laat vaak te wensen over) en het 
vondstmateriaal bestaat, net als in de voorgaa nde periode, vrijwel uitsluitend uit vuursteen. Lange 
tijd hebben de archeologen, ook al bij gebrek aan betere gegevens, de illusie gehad dat de vorrn
geving van de vuurstenen werktuigen (en dan met name de pijlspirsen) een goede gids was bij het 
interpreteren van de vindplaatsen. In navolging van Bohmers probeerde men de datering van de 
vondsten en zel fs de herkomst van de gebruikers uit de kleine stukjes vuursteen af te leiden. De 
Amerikaans-Groningse archeoloog R.R. Newell heeft in de jaren '60 en '70 uitvoerig studie gedaan 
naar dit materiaal en op basis daarvan gedetailleerde indelingen van de Midden-Steentijd opgesteld. 
Op grond van de hierboven genoemde onzekerheden hebben andere archeologen voorgesteld om 
zijn classificaties te vervangen door een onderverdel i llg van het Mesolith icu m in een vroege (tot ca. 
8000 v.Chr.), midden- (tot ca. 6700 v.Chr.) en late fase. Net als Newell baseren zij zich overigens ook 
op veranderingen in het vuursteenassortiment. " 
Het onderzoek van de roekornst zal zich dan ook meer dien en te concentreren op gave, kortstondig 
bewoonde vindplaatsen ala Oldeholtwolde en minder op vuursteenverzamelingen en meermaals 
bewoonde Iocaties waar vermenging van rnateriaal heeft plaatsgevonden. Overigens zijn daarmee 
die verzamelingen niet waardeloos geworden en het vroeger onderzoek niet zinloos. Maar voor een 
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reconstructie van de Midden~Steentijd in Noord-Nederland 
schieten ze, zolang ze niet ondersteund worden door betere 
opgravingsgegevens, tekort. 

Na de kou 

Wewillen tach in grate lijnen een sehets geven van de onrwik
kelingen in deze periode en keren daarvoor terug naar de jaren 
rond 9600 v.Chr. (her begin van het Holoceen). De plotselinge 
stijging van de ternperaruren die toen plaatsvond, was allesbe
palend voor landschap en Ieven. Net als bij eerdere klimaatom
slagen was gebeurd, smolr de noordelijke ijskap af, waarbij de 
rand steeds verder terugweek in de riehtingvan de Noordpool. 
Her Noordzeebekken, in de rijd van de Ahrensburg-jagers 
nog een onafzienbare laagvlakre , liep vol en snel ook. Hoe en 
hoe snel dar proces verliep, is nag steeds het onderwerp van 
stud ie, maar her staat wei vast dat tussen 9600 en 6500 v.Chr. 
de Noordzee werd gevuld: een zeespiegelsrijging van -90 rn tot 
-20 m beneden NAP.'? Daarna ging de stijging minder snel, Nu 
lijkr een stijging van zo'n 23 ill per millennium niet veel, maar 
wij zouden vreernd opkijken als in onze tijd de zeespiegel 
ieder jaar ruim 2 em zou stijgen. Dat is viiftien keer zo snel 
als tegenwoordig en ooze waterbouwkundigen maken zich 
nu al zorgen over het droog houden van het land . In de door 
dijk noch duin bescherrnde vlakte van het Noordzeebekken 
konden de bewoners hun land lerrerlijk zien verdrinken, bijna 
van dag tot dag: de toenmalige kustlijn week gemiddeld ieder 
jaar 100 m terug , tot de huidige ornstreeks 6500 v.Chr. werd 
bereikt, al srond de zee teen ruim 20 ill lager. We zullen die 
Noordzecbekkenbewoners op de volgende bladzijden nag kort 
regenkorncn. 
Tegenovcr dit watergeweld stonden aangename temperaturen, 
die in her Atlanticum een hoogtepunt bereikten. Men schat de 
gemiddelde jaartcrnperatuur in die periode op rr'C, zo'n twee 
graden hoger dan tegenwoordig - op jaarbasis geen kleinig
heid. Dat valt af te leiden uit resten van pJanten en dieren die in 
die tijd veel noordelijkervoorkwamen dan tegenwoordig. tot 
in Scandinavie toe. VoorNoord-Nederland zijn de waternoot 
en de Europese moerasschildpad treffende voorbeelden. 
De waternoot, die voor de rnesolithische verzarnelaars een 
welkome voedselbron moer zijn geweest, is gevonden bij 
opgravingen langs het Bergumermeer, ten noordwesten van 
Drachten. Resten van rnocrassch ildpadden (die wel in her 
huidige Nederlandse klimaat kunnen overleven maar waarvan 
de eieren hier niet uit zullen komen) zijn nog niet zo lang 
geleden in het dal van de Tjonger bijIardinga gevonden. 
Niet aileen dieren en planten, maar oak de mensen moeten 
hebben geprofiteerd van het rnilde klimaar van het Boreaal en 
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Grafisehe weergoue uon de relctieve zeespiegelstijging 
UQIJ de Noordzee tussen9000 u.Chr, en het begin uo n de 
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tegenwoord ig 5 em per eeuw. Ouerigens is dit (en omeen 
nog uolop onderwerp uon studie en is deze grofiek een 

sterk ueteenuou digde weergaue lIa n een hoo!) st 
complexproces, 

Mesolith iseh uuursteenmoterioal ofkomstig uon de 
Tacht;,g Bunder bij Fochteloo. Bouen,en van links naor 

recht s, zijn afgebeeld twee zog eheten D-spitsen, een 
'B-spits' en een breedtrupezium (alJemaa l pijlpunten}j 

onder: een 'knoopschrabbertje', een kli ngsehrabber 
en een kern die,gebruikt is uoor helueruaardigen van 
kleine, ranke klingen. Oat deze voorwerpen niet uoor 

nietsmicrolithen worden genoemd, loot het muntstuk 
van 1 euroce nt zie n. 



Atlanticum, al waren ze natuurlijk niet zo gepreoccupeerd met ' lekker weer' als wij. 
Voor hen berekende de warrnte een grotere rijkdom en variatie aan wild en eetbare 
plantcn en minder ontberingen, vooral in winrerse omstandigheden. wet hadden ze 
rneer last van nattigheid: her was een stuk vochtiger in het Mesolithicurn dan nu, 
Wie die mensen waren, is mocilijk tc zcggen. Het ligt voor de hand te veronderstel
len, dat het am dezelfde rnensen gaar als de dragers van de Ahrensburg-cultuur, die 
hun manier van leven en voedsel vcrgaren noodzakelijkerwijs aanpasten, voor zover 
ze niet met de rendieren mee naar het noorden trokken. Dit is ook wei de mening van 
de meeste archeologen, zonder dar dit te bewijzen valt. voor wat Noord-Nederland 
betreft, gaat men er vanuit dat de bewoners cultureel (en misschien oak anderszins) 
verwant waren aan tijdgenoten in Denemarken en Noord-Duitsland. 

Groen land 
De neerslag narn nag verder toe aan het begin van het AtJanticum, rand 7000 v.Chr. 
Her landschap veranderde toen oak sterk van uiterl ijk. Vanafde tern peratuu rstijgi ng 
rand 9600 v.Chr. had het naaldbos zich over de toendra's uitgestrekt, zoals oak eer
der was gebeurd. Na 7000 v.Chr. werden die naaldwouden vrij snel verdrongen door 
loofbos, gedomineerd door eiken, iepen en linden: het zogenaamde gemengde eiken
bos. Over de aard van die loofbossen is de laatste jaren enige discussie ontstaan. 
Lange tijd meende men dat het ging om ondoordringbare wouden, waar nauwelijks 
Lichtdoor de reusachtige boomkronen op de grand kwam. Mensen kwarnen er 
niet, konden er nier kornen: aileen de boercn uit de Ionge Steentijd met hun zware 
hakgereedschap drongen er uiteindelijk in door. De mesolithische mens zou zich 
hoofdzakelijk langs de dunner begroeide oevers van meren, beken en rivieren 
hebben opgehouden en het bos aan de wilde dieren hebben gelaten. 
Iuist die wilde dieren en dan de grate grazers onder hen - herten, maar in die tijd ook 
elanden, wisenten en oerassen - zouden volgens aan de bosbouw onrleende thcorieen 
hebben gezorgd voor een vee! opener, parkachtig boslandschap dan het hierboven 
beschreven gesloren oerbos. Al grazend zouden ze vanuit bestaande open pick
ken hebben gezargd voor grote, grazige terreinen." Over deze theorie is onder 
archeologen de nodige ophefontstaan en zij hebben de afgelopen jaren argurnenren 
aangedragen die een ondersteuning vormen van de oerbos-theorie en de beperkingen 
die dit voor de mesolithische mens met zich meebracht.> Hoewel het laatste woord 
hierover nog nie t is gesproken, krijgen zij steun voor hun ideeen uit biologische 
kringen. 20 is uit een recente studie naar de gewoonten van de (uitgesrorven) oeros 
gebleken, dat dit dier in dichte bossenleefde. Voor zijn voedsel was her aangewezen 
op open terreinen langs rivieren, die mede door toedoen van bevers zauden zijn 
ontstaan. 20 ontstaat het beeld van een min of meet gesloten boslandschap met 
regelmatig overstromende open beek- en rivieroevers. 
Dat bceld komt overeen met wat we van de menselijke bewoning in het Mesolithicum 
weten. De meeste vindplaatsen van mesolithisch rnareriaal bevinden zich daar waar 
de Dude theorie ze zou doen verwachten: hoog en draog en meestal aan de rand of in 
de directe nabijheid van water. Daar kwam het wild om te drinken, kon op waterwild 
worden gejaagd en loonde ook de visvangst. Het achterland zaJ minder aantrekkelijk 
zijn geweesr, ook al omdat dit meer bebosr was. Misschien meden de mensen in die 
tijd her bos ook wei; net als tegenwoordigc natuurvolkeren kunnen ze een heilig 
ontzag hebben gehad voor de ongetemde natuur. 
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Het lijkt niet het grate wild geweest te zijn , waar de rnesolithische jagers hun pijlen bij voorkeur op 
richtten . Her vuursteenmateriaal uit deze periode onderscheidt zich duidelijk (oak voor de leek) van 
dat, wat in het Iong-Paleolithicum gangbaar was. In plaats van de 'stoere' sp irsen van de ijstijd
jagers gebruikten hun opvolgers heel kleine pijlpunrjes (ofonderdelen ervan), door archeologen als 
microlithen aangeduid. Oak hun andere vuurstenen gereedschap was klein en het hele assortirnent 
was zeker meer geschikt voor het jagen op klein wild en gcvogelte dan op de eerder genoemde grate 
grazers. Daarbij moet worden opgemerkt dat de bodem allerlei wapens van organisch rnateriaal 
- hout, bot, gewei - maar hee l afen toe heeft bewaard, Doordat voorwerpen van zulk materiaal 
in bijzondere omstandigheden toch de millennia hebben doors taan, is bekend dat de jagers de 
beschikking hadden over fiinke benen harpoenpunten met weerhaken, Ze hadden dus wei degelijk 
de middeJen en methoden om grotere dieren te Iijfte kunnen gaan, wat trouwens ook blijkt uit 
gevonden slachtafval van zulk wild. 
Een uitzonderlijk , Stellingwerfs voorbeeld hiervan is een vindplaats bij Iardinga die in 1981 werd 
ontdekt en waar onderzoekers van de Universiteit van Graningen in 2002 en 2003 onderzoek 
verrichtten. Hier werden aan de oever van de Tjonger botten van een edelhert en van minsrens vier 
oerossen gevonden, waaronder een complete schedel. De oerosbotten vertoonden snijsporen, wat 
crop wijst dat de dieren rer plaatse zijn geslacht, De -Cvdareringcn hebben uitgewezen dat dit russcn 
5600-53°0 en 5300~4900 v.Chr. heeft: pla at sge vonden, na afloop van minstens twee, in de tijd vel' 
u iteenliggende jachtpartijen. Verder werden er resten van mo erasschildpadden, een bevel' (met 
snijsporen!) en vissen aangetroffen. Behalve botmateriaal werden er ook andere vondsren uit die tijd 
aan het licht gebracht, waaronder vier aangepunte, verticale paalrjes die waarschijnlijk dee! hebben 
uitgemaakt van een visweer. Samen met enkele andere paalpunrcn en vondsten uit latere perioden 
wijst dit erap dat er van deze plek een zekere aantrekkingskracht uitging." Waarschijnlijk houdt dit 
verband met een ondiepe plek die de mogelijkheid bood om hier het beekdal over te steken." 
Naa st jagen, 20 laat de vindplaats van Jardinga zien, werd er in het Mesolithicum ook veel gevist. Op 
andere Nederla ndse vindplaatsen zijn hiervoor oo k aanwijzingen gevonden in de vorm van bijzon
der organisch materiaal: benen vish aken, ingeriieuze fuiken van aan elkaar geknoopte twijgen en 
houren kane's, die trouwens oak de jacht en het algemeen transport dienden , Zulke vondsten wijzen 
ook weer op het belang van de nabijheid van open water vaal' deze mensen. 

Een meer geregeld bestaan 

In d it verband moeten nog een 
paar zaken worden opgernerkt . 
We wezen er al op, dat het leef
gebied van de Noord-Europese 
jagersgroepen in de eerste 
millennia van het Mesolithicum 
afnarn door de sterke zeespicgel-

Schedel van een oeroskoe,omstreeks
 
5300-4900 u.Chr. tijdens eenjachtpartij
 
aan hoar einde f.j ckomen in de buurt van
 

Jardinga en door f.jes lacht.>2 De sch edel is 
overdekt met snijsporen en et kleefde, loen
 

hij in 1981 aan de oeuer vandeTjong er
 
werd gevonden, een vuurstenen schrab·
 

bertje aan . Lange tijd sierde de schede l de
 
kamer van een wethouder van de gemeente
 

Ooststellingwerf. 



stijging. Hoe groot de ruimre oak was die al deze groepen tot hun beschik
king hadden (er leefden niet meer dan een paar duizend mensen russen de 
Britse eilanden en Polen), ze kwarnen onvermijdelijk dichter bij elkaar tc 
zitren. Newell veronderstelde dar de door het water verdreven bewoners van 
her Noordzeebekken in de loop van het Mesolithicum in Noord-Nederland 
terecht zijn gekomen . Hij meende hun invloed in het vuursteenmateriaal te 
herkennen, iets wat tegenwoordig wardt betwijfeld. 
Ten tweede werd de ruirnte beperkt door de weelderige bossen die, ofze 
nu open ofondoordringbaar waren, niet de favoriete woongebieden waren 
en niet of maar heel beperkt konden worden ontgonnen met de beschik
bare gereedschappen. Ten derde werden veel groepen geJeidelijk in hu 0 

Deze experimentele schachting 
geeft een indruk hoe twee micro
lithen een pijlpunt met weerhaak 

konden uormen. Zie oak p. 67. 

Bij een opgraving uon de 
Groningse Uniuersiteit in 2002 

werd in de Tjongerbedding bij 
Jardinga deze aangepunte paal 

gevonden, waarvan het hout bleek 
te doteren uit 5500-5000 v.Chr. 
De pcwl, die over een [engte van 

go cm bewQard was gebleucn, 
stand rerhtop in het ceen, 

waorbij de punt in het hout van de 
daoronder li9gende dennenstam 

was gedreucn. Or zich zoudat 
nietsbijzonders ZUII, ware het niet 
datdat dennenhout al bUna 4000 

jaar oud was teen de mesolithische 
paal erin werd geslagen. De andere 

liggende dennenstommen or de 
foto dateren uit deze/fde tUd als de 
eerste, name/ijk 9220-8740 uChr, 

Studenten van de Un iuers iteit 
van Gron inqen schaven uoor
zichtigde laatste centimeters 

ueen af boven het zand van 
de Tjongeroever tijdens de 

opgraving in 2003. In deze over
gangslOn e tusse n ueen en zand 
bevonden zich talrUke uondstcn 

uit het laat-Mesolithicum, zouls 
bewerkt en onbewerkt uuursteen, 

botmaterioalvanoerosenede/
hert en haze/noten. Ook werden 
er uondsten uit lawe periocien 

aan he! licht gebracht. 

actieradius beperkt doordat er steeds meer veen in beekdalen, vennen en 
andere laaggelegcn gebieden ging groeien: een vernatting die het gevolg 
van het oprukkcnde zeewater (waardoor de waterafvoer in het achterland 
stagneerde) en een neerslagoverschot was. Hierdoor konden ze niet altijd 
meer de plekken bezoeken waar hun voorouders nag hadden vertoefd. Dit 
alles samen bracht met zich mee, dar her Ieefgebied van de mesolithische 
jagers veel kleiner was dan die van de vroegere groepen. Het traditionele 
rondtrekken over grote afstanden werd beperkt. Daar stond tegenover, dar 
de voedselrijkdom en -variatie in bet Mesolithicum veeI grorer was en dat 
een groep van enkele ticntallen rnannen, vrouwen en kinderen toe kon met 
een betrekkelijk overzichtelijk territorium. Met andere woorden: de mensen 
bleven langer op een plek en binnen een territorium van hoogstens een paar 
honderd km-: daarbuiten kwamen ze hun buren tegen. 
Binnen dat territorium kenden ze, naar wordt verrnoed, verschiilende 
soorten kampementen. Allcrcerst waren dat grote, serni-permanente 
kampen, voorzien van huttcn en uiteraard in de buurt van water. Van daaruit 
werden regelmatig expedities ondernomen naar andere plekken binnen 
het territoriurn, waar kleinere, tijdelijke bivaks werden opgeslagen. Zulke 
kleinere karnpen hadden ook vroeger al bestaan (denk aan Oldeholrwolde), 
maar de grotere waren mogelijk geworden door het rijkere aanbod aan 
voedsel. Men ging met dar voedsel econornisch om, teneinde de winter beter 
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door te komen. De am ateur-archcoloog W. Jongepier vond omstreeks 1930 bij het uitvenen 
van het Goudrneer drie kuilen die als bergplaats van eikels dienst hadden gedaan. " Hoewel 
geen zekerheid bestaat omtrent de precieze ouderdom van deze kuilen, moet er rekening 
mee worden gehouden 
dat het hier am een 
wintervoorraad van 
een mesolithische 
groep gaat, die hier 
met regelmaat een 
bron opzocht. 2-1 

Het Mesolithicum 
is in het recente 
verleden wel be
schouwd als een 
soort Gouden Eeuw 
van de prehistorie, 
waarin het gunstige 
klimaat en de over
vloed en varieteit 
aan voedselbronnen 
zorgden vaal' een on

Or deze ansicht uit 1920-30 steer de toenmalige eigenaar en emoteur-urcheolooq 
w'Jongepier afgebeeld aan de rand uan het Goudmeer. By deze plcszjjn uit uerschillende 

rer ioden uan de prehistorie uondsten gedaan dieduiden or rnenselijke aanwezighe id. 
bekommerd bestaan. 
Dar dit bcstaan in feite uiterst taai was en dar de mensen niet oud werden, werd daarbij 
nag weI ecns vergetcn . Tach was het de grate vertrouwdheid mer de mogelijkheden die 
de naruur bood, die de mesoJithische mens voorbereidde op war kornen ging. 

Ui t de omgeuing uan Wep er is deze Ger611keule Dit uocru.erp, geuonden bij Haulerunjk, dwa,gt euenalsde Geri:illkeu len 
('rolsteenknots') afkomstig. Deze ronde stenen meteen een Duitse naam: Spitzhaue ('spitshouweel '). Deze naam is echterwe inig 

zandloperuormige doorboring waren in het Mesol ithicurn toepasselijk, want het ziet er niet naar uit dat hij cls houweel isgebruikt. 
en Vroeg-Neolithicum ingebruik. Waarschijnl ijk dienden Watdefunctie uon dit soort werktu i,gen betrert lopen de meningen, net 
ze indertijd als sla9wapenof uoor rituele handelingen, 01 als bij de Gerollkeulen, uiteen. AJleremt moet worden gedacht elan een 
iserookwei gedachtaan een functie als uerzworing uan gebruik als (slag)wapen met uoorts een symbolische en rituele beteken is. 

graofstokken , netuerzwaarder, werpsteen , (luxe) klopsteen of Ze dateren uit delelfde t ijd als de Gerollkeulen : het Mesolithicum en het 
onderdeel ueln een uuurboor." (Vroe,g -)Neol ithicum.26 
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iW~~~:4il(:) rge s l ac h t 

~~~~!"	 . o eve el tijdsen uuurs zy behoeft, om de wilde eikels zoo te braden, dat zy eene smakelyke 
11 versehafte wild (...) die amphoravorm(ge potten, in.9intsehen hoek der hut, houden 
at geele, schuimende, grudge uorht (...) is de lievelinfjsdrank van den jagrr en zy ziet met 

.~ r~.~ ...'1L:6:"' ''''~ tfij~~~tij o e t , waarop zy hem de errste frissche teufje uit den aarden nap zal toereiken." 

~il~~lUlt~E>'V~~ een verrnoeide jagcr
 
iJJ~~~~~~~:neileJt~~~~~ te is, hoe boeiend ook
 

~=~~==~=t~Z chten gedateerd,. i 
JJJ	 in een grijs verleden, 

z tste-eeuwse lezer 
~;r~~p~Utng;~'~iJ3:!)l!1I11~~o"rdgeb r u ik darhet 
:M~P;g ~J~~~~:~~r~\~S ' (~jJgeschreven . Is het 
~;~~~~~~~,~~._~~~)pi o g, die soortgelijke
 

i.MitijIImib~~lrr1tij~~~ n gafvan het bestaan
 
~~p'J~J~~~~~l);~~\~J~waaruit op p. 49
 , 

'iiit~@.i~~~~~~~'~;AA is een fragment uit 
hgj;·~~~~1r.~~~m~r i s ( h e Tijd uit het boek 
titifivQo;t~rao1i~~l%l~~ld geschreven door de Een groepje neol ithische bewoners ucn Nederland op een teken ing\ " 

.§I:nPtl~t(~~W;~~\1lt ur W.J. Hofdijk. Het LIon de schilder en. Rochussen,gepubliceerd in 1859 in Hofdijks Ons 
voorgeslacht, in zijn dagelyksch leven geschilderd. De mannendrickwart eeuw voor

hebben het toen gebruikelijke half-wilde uiterlijk en zijn gehuld inekkingen vertaalde voor 
beestenueilen: een beeld dat ouerigens niet uolkomen onreafistisch 

e kans is groat dat die is en oak uandaag de dag nog te uinden is ingoed ,qedocumenteerdc 
nnis heeft genomen reconstruct ietekeningen. De schachtjng LIon de stenen bijl die de 

:I~~~f n zal dan stellig zijn middelstefiguu r draogt, is inouereensternminq met de werkeJijkheid. 

diens meeslepende stijl 
schrijving van het verre verleden. Lange tijd waren Hofdijks verhalen over de 
heid, waarin minstens zovee1 fantasie als feiten waren verwerkt, erg populair 
n isonderwijs.' Er was oak weinig anders op de marin. 

van een cruciale periode 

hierbovcn aangehaalde beschrijving van prchistorische Nederlanders, door 
onduideJijkc redenen Kvenen genoemd, in diens cigcn tijd eigenlijk a1ach

~~~~,~n zeker in de tijd dat Popping in Oosrerwolde op school zat. Het verhaal is 
oa k in die zin gedateerd, dar er steentijdjagers in optreden die nier aIleen op 

~~t2'Ji!vi jnen jagen en eikelbrij eten, maar oak in huizen wonen, aardewerk gebruiken 
.,....~.......~",'i doden in hunebedden begraven. Tegenwoordig kennen we die laatste ver
wn~trf'nhed en toe aan agrarische gemeenschappen, die leven van de opbrengst van 

bouw en veeteelt en een sedentair Jeven leiden met alle materiele verschijnselen 
daarbij horen. 

mailto:iiit~@.i~~~~~~~'~;AA
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De vroeg-rcde-eeuwse archcologen op wier onderzoek Hofdijk zich baseerde, zagen noch zochten daronder
scheid tussen jager en boer. Zij waren nog druk bezig om de consequenties van het recentelijk verworven inzicht 
dat de mensen een heel lange voorgeschiedenis bezat, te verwerken. Nog niet zolang daarvoor was de theorie 
gelanceerd dar die voorgeschiedenis in verschillende perioden kon worden opgedeeld. De chronologische 
opccnvolging van een Steentijd, cen Bronstijd en een Ilzerrijd, begrippen waar ook de hedendaagse archeoloog 
nog mce werkt, waren in het begin van de rode eeuw geformulccrd en in 1836 gepubliceerd door de Deen 
Christian Thomsen. Hij had daarbij aileen naar het archeologisch materiaal gekeken en daar terechte conclusies 
aan verbonden over de ontwikkcling van de prehistorische techn iek. Oat achter die ontwikkeling van stenen 
naar rnetalen gereedschap veel rneer schuilging dan aileen technologische vooruitgang, was in diezelfde tijd 
gcopperd door een andere Scandinavische geleerde, de Zweed Sven Nilsson. Op grand van wat hij wist van niet
westerse samenlevingen ('primitievc' samenlevingen in de ogen van aile Europeanen in zijn tijd) meende hij dat 

de menselijke soort in her verre verleden 
een ontwikkeling had meegernaakt van 
wiJdendom via nornadendorn tot een 
agrarische en tenslotre ecn 'beschaafde' 
samenleving, waarbij een grant deel van 
de mensheid overigens in verschillende 
stadia was blijven steken. 
Daarmee was echter nag gcen uitspraak 
gedaan over de manier en het moment 
waarop de wilden en nomaden tot 
boeren waren geworden. Her was wei 
duidelijk dat de lieden van wie de ruw 
bewerktc vuistbijlen en speerpunren 
waren gevonden tot de eerste categoric 
behoorden en dat de makers van fraai 
bewerkte bronzen en gouden sicradcn al 
een zckere trap van beschaving kenden. 
Maar waar lag het omslagpunt? In het 

Een ueel beschaafder indruk maken de neolithisrhe mensen op deze Deense schoolplaat hierboven geciteerde fragment van 
uan omstreeks 1910 , Keurig geklede boerinnen zijn met allerlei werkjes bezig ineen Hofdijk wordt het hele Stenen Tijdperk

parkachtig landschap. Aileen de boer or de uoorgrond heeft nog steeds een wilde baard en 
sociaal-econorn isch gezien nog als eenschort van dierenuel. 
pot nat beschouwd: mensen die louter 
van jacht en verzamelen leven, in huizen 

wonen, aardewerk gebruiken en hun doden in hunebedden begraven. In de tijd dat Hofdijks boek verscheen, 
werd daar echter al anders over gedacht. Iuist in die jaren hadden onderzoekers langs drooggevallen meer
oevers in Zwitserland goed geconserveerde resten ontdekt van prehistorische huizen en gebruiksvoorwerpen, 
maar ook van landbouwgewassen en gedomesticeerde dieren. Permanente woningen, aardewerk en geslepen 
vuurstenen gereedschap bleken verband te houden met landbouw en veeteelt. Binnen korte tijd was de aandachr 
van de Europese prehistorici gevestigd op die cruciale fase waarin de 'wilde' jagersamenlcving was overgescha
keld op een meer 'beschaafd' agrarisch bestaan. In 1865 intraduceerde de Engelse bankier-archcoloog Sir John 
Lubbock de term Neolithicum :de Jonge ofNieuwe Steentijd, naast de voorgaande fase van her Paleolithicurn, de 
Oude Steentijd die in de ecrstc hoofdstukken van dit bock is behandeld. Vanafdie tijd werd de vraag naar her 
hoe, wanneer en waarorn van de overgang van jacht op landbouw net 20 belangrijk als her vraagstuk van de 
kolonisatie van Europa in de Iaatste ijstijden. In Nederland is na de Tweede Wereldoorlog de 'neolithisering' 
een van de hoofdthema's geworden van het prehistorisch onderzoek. En al spelen de Stellingwerven daarin niet 
zo'n prorninente rot als in het onderzoek naar de vroegere perioden, er valt genoeg over te vertellen, 



./ 

Reconstructie van een boerendorp in Limburg omstreeks 
5300 u.Chr.:grote huizen ineen grote open plek in het 

oerbos. De nederzettingen uan de Trerhterbekerrultuur, de 
eerste agrarische cultuur in Noord·Nederland, werden zn'n 
2000 jaar later ingerjcht en waren kleine r, maar de indruk 

zal vergelUkbaar zUngeweest. 

Boeren op komst 

We hebben de prehistorische bewoners van de Stellingwerven 
achtergelaren rond her jaar 5000 v.Chr. Ze leefden toen, zeals 
we hebben gezien, op droge gronden in de buurt van open 
water waar ze binnen eeo omvangrijk territorium verschillende 
soorten karnpen inrichtten. Van daaruit hielden ze, 31 naar 
gelang her seizoen, grate en kleine expedities am te vissen, te 
jagen eo plantaardig voedsel te verzamelen. Al die voedselbron
ncn waren in voldoende mate aanwezig am de kleine groepen 
jagers - nooit rneer dan enkele rientallen zielen tellend - in leven 
te houden. Talrijk waren die groepen niet en hun aantal nam 
oak niet toe doordar de hoeveelheid beschikbaar (jacht)rerrein 
beperkr was, De hoge zandgronden waren overwegend dicht 
bebost en waren weliswaar niet ondoordringbaar ofontoc
gankelijk, maar beslist onaantrckkelijk om er te verblijven en 
te jagen, zander dat men de technische middelen bezat om 
op grate schaal open plekken te creeren. Aan de andere kant 
waren de brede beek- en stroomdalen moeilijk betreedbaar 

door hun drassige karakter, Werkelijk geschikte plekken voor bewoning waren dan oak schaars, 
Een Forse vogelvlucht naar het zuiden lag de situatie in die tijd al heel anders. Aan de noordrand van 
de brede lossgordel die dwars over Europa loopt, Jagen kleine dorpen met grate huizen, waar akkers 
omheen lagen en waar vee werd geweid. De bewoners van die dorpen gingen met stevig stenen 
hakgereedschap de plaarselijke oerbossen rc lijf van de gekapte en gekloofde starnrnen bouwden ze 
hun huizen en op de open plekken zaaiden ze hun graan dat ze kookten en opsloegen in aarde
werken potten. De sporen van deze 
vroegste agrarische nederzettingen 
in Nederland zijn gevonden in Zuid-
Limburg. Vanwege de bandvormige 
versieringspatronen op hun potten, 
hebben archeologen de cultuur van 
deze boeren de naam (Lineaire) 
Bandkeramiek toebedeeld. Her staat 
nag tel' discussie ofdeze bewoners 
de afstammelingen waren van 
plaatselijke mesolithische groepen 
of immigranten uit her zuidoosten. 
De laatste opvatting is nag steeds 
de overwegende.' Vaststaat darde 
technick van de landbouw en de bij
behorende leefwijze zich ornstreeks 
9000 v.Chr. hebben ontwikkeld in het 
Midden-Oosten en tussen 7000 en 
6000 over het zuiden en midden van 
het Europese continent zijn verbreid.i 
De term 'neolithische revolutie' die 
wei is gebruikt Vaal' dit verschijnsel, 
is niet in overeensternming met het 
geleidelijke karakter ervan, maar een 

De uitbreiding ucn de agrarische levenswUze van ui t het NabUe Oosten, tussen ca. 
7000 en 5000 v.Chr. Naast een Midden·Europese 'golf' uanu it de Balkan via de 
fossgorde l naar het westen (oranje) , was ersprake uan verbreiding uia de kusten 

van de Middellanrlse lee (,geel). De bewoners van de kustgebieden van Noord- en 
Oostzee zouden tussen 5000 en4000 v.Chr. uanuit het widen be"inuloed worden 
door dedaar Jeuende boeren . De verbreiding van de Noordeuropese neolithische 

Trechterbekercultuur is in rood weergegeuen. 
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zegetocht mogen we het tach wel noemen. 
Wat bracht de mesolirhische mens, die het aan de randen van de Europese bossen en rneren niet 
slecht had, ertoe am boer te worden? Afgezien van het feit dat dar nooir van de ene dag op de 
andere ging, zijn er verschillende antwoorden op deze vraag denkbaar. Een verbreding van de 
voedseleconomie en daarrnee betere overlevingskansen zullen zeker een rol hebben gcspeeld: de 
jagers waren praktische lieden. Ze waren eehter oak gevoelig voor schoonheid en prestige; en de 
nieuwigheden, die de boeren met wie ze onvermijdelijk in contact kwarnen konden bieden, zul
len hen zeker niet koud hebben gelaten.' Voor cnige vorm van overheersing ofveroveringszucht 
van de kant van de boeren is nooit enige aanwijzing gevonden , al is het niet onmogclijk dar her 
sucees van de nieuwe leefwijze het voortbesraan van de oude bedreigde, In ieder geval kon geen 
jagersgroep op den duur blijven vasthouden aan zijn traditie van millennia en schakelde vroeger 
oflater over op het agrarisch bestaan. 

Voorzichtig begin van de landbouw 

Zoals gezegd, zijn de afgelopen decennia steeds meer gegevens verzameld over wat zich 
ten noorden van de grote rivieren afspeelde na 5300 v.Chr ., het moment waarop de eerste 
boeren in het zuidcn van ons land optreden. Archeologen duiden de mensen die in Noord- en 
Midden-Nederland geleidelijk hun bestaan van jager/verzamelaar verruilden voor dat van boer 
aan als Swifterbanr-cultuur. genoemd naar de plaats in Oostelijk Plevoland waar ornstreeks 
1970 vondsten uit die periode voor het eerst werden onderzocht. Latere opgravingen in de 
Flevopolders, in Zuid-Holland en in het noordcn van Duitsland hebben het beeld van de 
Swifterbant-rnensen verfijnd. In de vroegste fase waren hct puur rnesolirhische groepen die een 
element van de zuidelijker levende boeren hadden overgenomen: het gebruik van aardewcrk. 
Vervolgens deden ornsrreeks 4750 v.Chr. gedomesticccrde diercn hun intrede: varkens, runderen 
en schapen, mogelijk in die volgorde. Graan wcrd al vroeg genuttigd, maar werd aanvankelijk 
alleen geimporteerd en pas vanafca. 4200 v.Chr, zelfverbouwd." Voor het overige was het leven 
van de Swifterbant-mensen zaals dat nu langs archeologische weg bekend is geworden, heel 
vergelijkbaar met dat van hun rnesolithische voorouders. Ze woonden op hogere terreinen in de 
buurt van het water, zaals meeroevers en oeverwallen van rivieren. In de nederzettingen standen 
nog geen stevige boerenwoningen zoals in her zuiden, maar ze werden wei voor langere perioden 
bewoond. Iacht, visvangst en verzarnelen vormden de basis van her bestaan, aangevuld met 
kleinschalige veehouderij en later - op geringe schaal- akkerbouw, Contacten met de zuidelijk 
wonende agrarische groepen moeten tamelijk frequent zijn geweest, zander dar we de aard ervan 
kennen. Eigenlijk kornt het beeJd van deze mensen heel aardig overeen met dat van Hofdijks 
Kvenen, als we even afzien van het gebruik van hunebedden. 
Vanuit een Nederlands perspeetiefbezien, lagen de Stellingwerven aan de uiterste rand van het 
bewoonbare land ten noorden van de grote rivieren. Hier lijkr zeker 1000 jaar te zijn verstreken 
tussen de komst van de eerste boeren in Limburg en de vroegste aanzetren tot een agrarisch 
bestaan, al bestonden er allanger directe ofindireete contacten met de boeren in het zuiden. Pas 
omstreeks 3400 v.Chr. - dus bijna 2000 jaar na de komsr van de Bandkeramiek-boeren - drong 
de landbouw algemeen in deze streken door. We zullen nu eerst nagaan, wat voor resten de 
Stellingwerver bodem uit die lange spanne tijds voor ODS beeft bewaard. 

blz. 76 - 77 
Impressie van een oeverzone van de Tjonger bij de Prikkedam omstreeks 3500 u.Chr.: een oerbos waarvan de
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De Duitse benaming Plattbolzen - 'strijkijzer'- uoor dit 
stenen uoonverp uit het Vroeg-Neol ithicum is,gezien de 
uorm, nie t slecht gekozen. Waartoe het werkelijk diende, 

isonduidel ijk. Het iseen importstukuit net zuiden, 
gevonden bij Foehte/oo. 

Vage aanwijzingen 

Vergelcken bij de vondstcomplexen uit vroegere perioden zijn de Stellingwerver 
resten uit her Vroeg-Neolithicum (5300-3400 v.Cbr.) niet erg indrukwekkend , al 
dragen ze letterlijk hun stecntje bij aan het reconstrueren van de bewoningsgeschie

denis gedurende deze periode in Noo rd-Nederl and. Ze kunnen 
worden verdeeld in stenen werktuigen die klaarblijkelijk zijn 
gei'mporteerd, werktuigen van gewei die rer plaatse kunnen zijn 
gemaakt, en enkele voorwerpen van bot eo bout die moge1ijk 
samenhangen met vroege agrarische activiteiten. 
We beginnen met de stenen werktuigen. Allereerst is daar het 
rnerkwaardige voorwerp dat in 1978 is gevonden op een akker 
bij Fochteloo. Dit werktuig, een zogeheten Pldttbolzen, laat 
zich enigszins vergelijken met de mesolithische Gerollkeulen 
en Spitzhcuen die al eerder aan de orde werden gesteld en a! 
even fraaie Duitse namcn dragen. Ook hier gaat het om een 
doorboorde steen, cen plat, ovaal stuk arnfiboliet. In tegenstel
ling tot de Gerdllkeulen en Spitzhauen, die niet een-twee-drie aan 
een periode kunnen worden toegewezen , worden Pliittbolzen in 
verband gebracht met de Bandkerarniek en de opvolger ervan, de 
Rossen-cultuur. Ze zijn te dateren tussen ca . 5300 en 4300 v.Chr. ' 
De Pliittbolzen van Fochteloo kan dan oak als een importstuk 
worden beschouwd, zeals meer van dit snort vondsten die ten 
noorden van de grote rivieren ter echt zijn gekomen. Waarvoor 
dit voorwerp precies is gebruikr, is niet met zekerheid te zeggen; 
het zou een soort hak geweest kunnen zijn, maar anderen zien 
er houtbewerkingsgereedschap in . Beter te verklaren zijn wat 

dat betreft enige stenen bijlen die in de Stellingwerven zijn gevonden en die, afgaande 
op hun (in doorsnede) ronde ofovale vorm, in her Vroeg-Neolithicurn kunnen worden 
geplaatst." Ook deze vondsten zijn als irnporten te beschouwen, 
Dan zijn er de 'bijlen' van edelhertengewei ~ in vakjargon 'l-vorrnige ofvolgtak
geweibijlen genoemd - waarvan er twee bekend zijn van de verrnaarde vindplaats 
Donkerbroek-Zwembad.v Deze voorwerpen kunnen vrijwel zeker aan de Swifterbant
cultuur worden toegeschreven." In tegenstelling tot de stenen werktuigen kunnen dit 
producten zijn van locale makelij. 
Tot slot zijn er twee vondsten waarvan de ouderdom is vastgesreld met behulp van 
de 1

4C-methode. De jongste ontdekking betreft een aangepunte paal die in 2002 aan 

Behalue urm steen en uuursteen 

werden er in het Neolithicum 
oak bijlen gemaakt Veln gewei. 
Dit exemplaar, een zogeheten 
lIo lgtakgelveibijl gemaakt van 
een geweis tang van een ede Ihert, 
be hoorde tot het gereedsch ap 
van de Swifterbant-mens en is 
afkomstig uit de Tjongerbedding 
bijdevindplaats Donkerbroek
Zwembad (zie ookhoojdstuk 3). 
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het Iicht werd gebracht bij het onderzoek van de 'slachtplaats van ]ardinga' (p , 69-70) 
en waarvan de ouderdom is bepaald op 4300-4200 v.Chr." Hoewel dezc paal duidt 
op de aanwezigheid van mensen, hoeven dit niet per se boeren te zijn geweest, In 
dat opzicht is een vondst die in 1933 even verderop te voorschijn kwarn bij de aanleg 
van het zwembad van Donkerbroek veelzeggender. Onlangs is het botrnateriaal van 
deze en andere vindplaatsen in deze omgeving aan een nauwgezette studie onder
worpen en is van een aantal voorwerpen de ouderdorn bepaald, Daarrussen bevond 
zich een schouderbot van een gedomesticeerd rund met ha k- en slachtsporen, wat 
wijst op zowel veeteelr als consumptie. De datering van her bot ligt tussen 3700 en 
3370 v.Chr." Dit betekent dat het zowel uit de tijd van de eerste werkelijk agrarische 
gemeenschappen in Noord-Nederland kan stammen (vanaf ca. 3400 v.Chr.) als uit de 
periode die er direct aan voorafging. 
Hoe passen nu deze vondsrcn in O!1S beeld van het Vroeg-Neolithicurn in Noord
Nederland? Lange tijd werd ervan uitgegaan dar de Swifrerbanr-men sen slechts af 
en toe tijdens jachtexpediries in Noord-Nederland kwamcn en dat bet land er verder 
woesr en ledig bij lag. Deze visie staat tbans onder druk. Het aantal 'losse' vondsten 
en de aard ervan zijn zodanig dat het om meer lijkt te gaan dan am zwerftochten 
van mensen die huDdomicilie elders hadden, Oak recent paleobotanisch onderzoek 
suggereert dat hier al veer 3400 v.Chr. vormen van landbouw werden bedreven. Zo 
wordt op grand van een studie van een veentje bij Eext, gecornbineerd met stuifmeel
onderzoek van andere veentjes, naar voren gebracht dar op het Drents Plateau reeds 
vanafzo'n 4000 v.Ch r. (Swifterbant-) boeren actiefwaren. Die zouden hun vee hebben 
gevoederd met de bladeren en twijgen van iepen, essen en linden." 
En de Stellingwerven? De vondsten uit deze periode zijn bepaald niet overvloedig en 
hebben stuk voor stuk weinig bewijskracht voor structureel agrarisch leven tangs 
de Tjonger russen 5000 en 3400 v.Chr. Over het gebruik van de importstukken valt 
weinig ofniets te zeggen , de geweibijlcn en het aangepu nte hour kunnen ook ach
tergelaten zijn door jagers, het runderbot kan samenhangen met de eerst e werkelijke 
landbouwcultuur in het Noorden. Van aardewerk, het duidelijkste kenmerk van een 
Swifterbant-nederzerting, is DOg geen spoor gevonden - dat is op zich niet verwon
derlijk omdat dit zacht gebakken materiaal aileen onder gunsrige omstandigheden 
bewaard blijft. Tach passen de Stellingwerver vondsten als geheel genomen wei in 
het hierboven geschetsre beeld van zeer vroege noordelijke landbouwers. Aanvullend 
onderzoek in de veenpakketten van het Tjongerdal en meer -Cvdateringen zijn 
nocdzakelijk am dit model nog verder te onderbouwen. 

'Echte' boeren 

Omstreeks 3400 v.Chr. moet er iets fundamenteels veranderd zijn in her denken en 
doen van de Swifterbant-mensen, Ten eersre schakelden ze tamelijk plotseling en 
vol overtuiging over op een boerenleven. Ze bleven nog we! jagen, maar dat was niet 
meer her uitgangspunt: akkers en een veestapel vormden vanafdie tijd de basis van 
het bestaan. Ze zcchten daarvoor de hogere, tot dan toe gemeden zandgronden op 
en kapten aan de randen van de oerloofbossen open plekken voor hun nederzet
tingen en akkers, De hoogste delen lieten ze nag steed s ongemoeid, net als de 
zwaardere keileembodems waar ze met hun primitieve ploegen (een soort eenpun
tige cultivator waarmee de bovengrond werd opengeritst) weinig konden uitrichten. ' 4 

Daar ging men nag weI op traditionele wijze op jacht, net als tangs de rivieren en 



Reconstructie van een boerderij van deTrechterbekercultuur. 
,gebaseerd op een op,gegraven plattegrond uit het Noord
Duitse Flogeln en opgericht In een TRB-openluchtpark in 

Albersdorf (Sleeswijk-Hoistein). Deze huizen waren ca. 
5 x 15 men waren onderuerdeeld indrie ruimtes, waD man 

de functie uerder niet bekend is. 

beekdalen waar men vroeger leefde. Die oude woongebieden 
bleven in gebruik als bases voor vis- en jachttochten maar 
waren van rnarginale betekenis vergeleken bij de nieuwe 
ontginningen langs de bosranden op de hogere granden. 
Ten tweede richtten ze voor her eerst het soort nederzettingen 
in, dat in het zuiden al bijna 2000 jaar gebruikelijk was: huizen 
met een stevig houtskelet, lemcn wanden en een dak van hout 
ofriet, huizen die bedoeld waren om een generarie lang mee 
te gaan . Aardewerk met uitgesproken vormen en ingestoken 
versieringsrnotieven verving in heel korte tijd het uiterst 
sobere Swifrerbant-aardewerk. En tenslotte richtten ze van de 
grate zwerfkeien die in hun woongebied aan de oppervlakte 
Iagen, monumentale graven voor hun dade famiIieleden op: 
de huncbedden, waarin de resten van verschillende generaties 
werden bijgezet. 
Het is moeilijk om deze ingrijpende en plotselinge veranderin
gen anders te verklaren dan vanuit een soort geloofsovertui
ging, al zijn archeologen altijd erg voorzichtig met de spiritu

de kant van het prehistorische leven. Er zijn echter weinig alternatieven voorhanden. Een puur op 
cconornische granden gcbaseerde acceprarie van een campleet ander bestaan is niet heel waar
schijnlijk; de serni-mesolithische bevolking verkeerde niet in een dusdanig kammervolle situatie dat 
ze rnassaal hun toevlucht maesten nemen tot de landbouw en een andere levenswijze. Vroeger werd 
irnmigratie als archeologische standaardopJossing voor plotselinge veranderingen aangedragen en 
zo werd ook het verschijnen van deze nieuwe cultuur verklaard, maar sinds een aantal jaren hebben 
de meeste archeologen dat idee Iosgelaten, Ze gaan er nu van uit dat het om Swifterbant-rnensen 
ging die in berrekkelijk korte tijd hun leven anders inrichtten, al waren de voornaamste elementen 

daarvan wei degelijk van uitheemse 
kornaf Het typische 'trechterbeker' 
(TRE-)aardewerk, genoernd naar een veel 
voorkomende potvorm, en het constru
eren van hunebedden zijn zonder enige 
twijfel overgenomen uir Noord-Duitsland 
en Denemarken, waarrnee dus directe of 
indirecte contacten moeten hebben be
staan, Het is dan ook niet onwaarschijn
lijk, maar moeilijk bewijsbaar, dar er in 
het begin van deze nieuwe periode wei 
degeiijk van imrnigratie en vermenging 
op enige schaal sprake was. Toch worden 
de eerste hunebcdbouwcrsf'I'Rll-rncnsen 
in Nederland niet als kolonisten van verre 
beschouwd, al kan men zeker we! spreken 

De typische trechterbeker ontbreektop ditgroepsportret van drie kenmerkende ucot van een pionierbevolking. 
werkllormen lion deTrechterbekercultuun een emmer, een 'eenorige terrine'eneen school. In Nederland is Drenrhe met zijn meer 

Ze dateren uit ca.3300-3200 u.Chr. 
dan So resterende hunebedden de TRB

regio bij uitstek. Minder bekend is dat de TRB-mensen oak in Groningen , Friesland, Overijssel, 
Gelderland, de Flevopoiders, Utrecht en Noord-Holland sporen hebben achtergelaten, althans in 
die gebieden die vergelijkbaar waren met het Drentse kerngebied. hogere zand- ofkeileemgronden, 
nooit ver van her water verwijderd. De Noord-Hollandse boeren waren bijvoorbeeld te vinden in Het 
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Gooi en op de keileernbult van Wieringen, van waaruit ze overigens ook weI naar nattere gebieden 
trokken. Zo zijn er in de Kop van Noord-Holland resten van enkele TRls-jachrkampen gevonden, wat 
erop wijst dat men aan de randen van het gebied nag lang aan oude tradities bleefvasthouden.» 

Brokstukken en prachtstukken 

Aan de rand van het TRB-gebied lagen ook de 
Stellingwerven. Het landschap kwam er in grote 
lijnen overeen met dat van Drenrhe en voldeed, afge
zien van veengroei in de dalen en op andere laagge
legen plaatsen waar de waterafvoer stagneerde, aan 
alJe vereisten van de boeren am er een bestaan op te 
bouwen." We zouden dus mogen verwachten, hier de 
nodige vindplaatsen uit deze periode aan te treffen. 
Dat is ook ZO, maar het aantal plekken waar 
materiaal is aangetroffen dat ondubbelzinnig aan de 
TRls-cultuur kan worden toegewezen, is betrekkelijk 
klein. Bovendien gaat her in hoofdzaak om losse 
vondsten; opgravingen van nederzettingssporen 
ofgraven hebben er niet plaatsgevonden.17 Ook de 
bekendste fenomenen van de TR.B, de hunebedden, 
ontbreken er: wellicht waren hier niet voldoende 
geschikte grate stenen aan het oppervlak te vinden." 
Toch is het aannernelijk dat er TRB-boeren hebben 
gewoond en gewerkt in de omgeving van Fochteloo 
en Appelscha, evenals bij Blesdijke. Over de aard, 
inrichting ofornvang van deze nederzettingen is 
geen zinnig woord te zeggen en het is de vraag of 
verder onderzoek hier ooit duidclijkheid in kan 
brengen; daarvoor hebben de latere ontginningen 
waarschijnlijk teveel verstoord. 
Een bijzondere categorie vondsten wordt gevormd 
door gave ofbijna gave vuurstenen bijlen en stenen 
hamers. In tegenstelling tot de fragm enten van 
bijlen, die vaak op nederzettingsterreinen worden 
gevonden en als afval mogen worden beschouwd, is 
het onwaarsehijnlijk dat complete objecten zijn ver
loren, achtergelaten ofweggegooid. Voor die voor
werpen is een andere verkJaring aannemelijk, zoals 
voor de bijna 30 em lange vuurstenen bijl die in 1970 
werd opgeraapt op een akker bij Pochteloo, door 
dezelfde man die, acht jaar later en een paar honderd 
meter verderop, de eerder genoemde Pliittbolzen zou 
vinden.v Deze bijl is van een bijzonder type: extreem 
groot, zorgvuldig bewerkt en ongebruikt. Bovendien 
is de gebruikte vuursteen van een kwaliteit die niet 
in Noord-Nederland te vinden is; de boeren stelden 
voor hun zware gereedsehap andere eisen aan dit 

Naast typische werkbijlen hadden de TRB-boeren ookstenen hcrnerbijlen, 
die als statussymbool en mogelijk oak als strijdwapen te bcschouwen zijn . 
Deze 'knophcmerbij!' is!Jcvonden bij Don kerb roek. Het is een kurnkteris

tiek Noord-Nederlands type uit de latere (asen van deTrechterbekercultuur. 

De bijlen van de TRB-cultuur onde rscheiden zich door hun vlakke onder- en 
bovenzijde, wateen min o( meer rechthoekige doorsnede opleuert 

Daamaastzijn zeover he! a/!Jcmeen zorguuldiger beurerkt en geslepen dan 
- bijvoorbeeld - de bijlen van de Enkelgrafcultuur. Dele bijl isgeuonden 

bij Ooster wold e en onderinv/o ed uan rocsthoudend wond wQ!erdiep 
oronjerood gekleurd, net als bij de depotbijl van Fochteloo. Dit wijs! erop 

dot ookdeze bijl afkom stig is lion een Jaagg elegen plek. 



Deze bUna 30 cm 
lange bUI, gevonden 

langs de rand van een 
zUdal van het Groatdiep 

bU Fochtelaa, iseen 
bijzonder product van 

deTrechterbekercultuur. 
Hij is te grooten zwaar 
am aait als werktuig te 

hebben gediend en is dun 
oak te beschouwen cls een 
object met rituele lading. 
Waarschijnlijk is deze bijl 
daor beuiust ochtergela
ten. Deze wote uuurste

nen bijlen zijn afkomstig 
uit Zuid-Sccndinuuie 
en waarschijnlijk via 

ingewikkdde hundels
netwerken uiteindelijk 

in Nederland terecht 
gekomen. 

~--=----:~-::;::=r: ~~. 
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rnateriaal dan de vroegere jagers die, zeals we zagen, goed toe konden met stukken 
zwerfvuursteen die ze aan het oppervlak van de keileembodems vanden. De bijl van 
Fochteloo moet een kostbaar importstuk uit Denemarken zijn. 
Iuist dit soort bijzondere bijlen werd niet gebruikt am borneo mee te vellen, maar om 
ze zorgvuldig te deponeren - offeren zou je kunnen zeggen - aan een ons onbekende 
hogere macht. Meestal gebeurde dat aan de rand van een ven, een beekdal ofeen 
moeras en dat kan oak hier hetgeval zijn geweest: de vindplaats ligtaan de rand van 
een laagte waa r ooit een zijs troompje van he t Groo tdie p water voerde. 

Een 'transversale' pijlpunt van deTrechterbekercultuur,gevonden 
bijAppe lscha. jacht speelde in die tijd nag een belangrijke ral in de 
voedselvoorziening. Pijlpunten als deze, met hun beitelvormige snede 
in ploots von een echte punt, richttengrate wonden 00 n. 
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Plak ken cement in het RUsterbos in Gaasterland geIJen de plekken 
Qa n lUaar tot 1849 de stenen van een neolithisch 9rafstanden. Deze 
steenkist va n de Trechterbekercultuur, een soort mini-hunebed, werd 

in datjaar door boeren geuonden en meteen gesJoopt. Het isde 
enige zichtbare herinnering aan de ee rste boerencultuur in Frie sland. 

Toch nog een hunebed? 

Hierboven werd al bet onrbreken van hunebedden in de 
Stellingwerven vermeJd. Friesland is wat dat betreft karig bedeeld: 
de hele provincie telt welgeteld een hunebed, dar bij Rijs in 
Gaasterland ligt. Lag, liever gezegd, want de stenen zijn, toen het 
graf halverwege de Igde eeuw werd ontdekt, meteen uitgegraven 
en afgevoerd voor een ongetwijfeld nuttige bestemming elders. 
De ligging is wei bekend en er is nu een bescheiden reconstructie 
te zien, Sinds enkele jaren wordt het grafoverigens als steenkist 
beschouwd, een kleiner type steengraf dat bedoeld was voor cen 
ofenkele personen. Daarrnee is de provincie zijn enige hunebed 
voor de tweede maal kwijtgeraakt." 
Vanzelfsprekend had ook Popping graag een hunebed op zijn lijst 
van ontdekkingen bijgeschreven. Hij had weI een aantal TRB
vondsten op zijn naam staan en anderen hadden hem onrdek
kingen van deze cultuur aangereikr, maar een hunebed zat daar 
niet bij en dat heeft zeker niet aan gebrek aan ijvervan zijn kant 
gelegen. Zo wees hij in 1930 op het voorkomen van een 'Groote 
Steenen Bult' op de uit 1718 stammendc kaart van Schotanus
Halma. Zou die bult , gelegen ter hoogte van de toenmalige 
Drenrs-Priese grens tussen Norg en Bakkeveen, niet een hunebed 
geweest kunnen zijn? Jammer genoeg was (en is) er, althans voor 
her oog, niets meer van te vinden." 
Popping hoefde niet lang op een herkansing te wachten. Eind 1931 
werd in een kuil in de heide bij Appelscha een groep grote zwerf
stenen gevonden, een ontdekking die hem snel ter are kwarn. 
oaags VOOf Sinterklaas maakre hij in De Ooststellinqueruer melding 
van deze vondst, waarbij hij zijn overtuiging uitsprak dat het hier 
om een ingestort hunebed ging. Hij stelde verder met trots vast 
dat dir 'ookwe! heteellige Friesche hunrbed zal bliiuen' en meldde dat het 
grafmet steun van de eigenaar van het terrein, de Reservekas van 

Een ucn de weinige minof meer complete 
stukken aardewerk van de TRB -cultuur uit 

Friesland is dit kammetje, in 1936 gevonden bij 
de uoormalige uolkshogeschool Allardsoog bij 
Bakkeueen. Het maokte wQarsch UnlUk dee l uit 

van de inuentaris von een vlak9faf. 
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Was de mysterieuze 'Groote Steenen Bult' 
op de Drents-Friese9rens ten oosten uan 

Bakkeueen, zoals aangeduid op deze 18de
ee uwse kaart van Schotanus- Halma, een 

hunebed> Het is een aantrekkelijke gedochte 
maar er is nooit iers uan teruggeuonden. 



Zo logen de stenen uan het 'hunebed ua n 
Appelscho ' er bij toen Popping er in 1931 

opmerkzaamop werd gemaa kt. 

AppeJscha, zoveel mogelijk zou worden gercsraureerd om het voor het na
gesJacht te bewaren." Kart daarop Icgde Popping zijn restauratieplannen, 
inclusiefde opzet voor een proefonderzoek en een verzoek am subsidie, 
Vaal' aan het bestuur van het Fries Genootschap, waarvan hij lid was. " 
Over wat toen werd afgesproken, liepen de meningen al snel uiteen. 
Volgcns Poppings latere verklaring zou her Genootschap zijn resrauratie
plannen steunen, het proefonderzoek subsidieren en aan Van Giffen, de 
hunebeddendeskundige bij uitsrek , am diens medewerking vragen. De 
verhouding tussen Popping en Van Giffen was in die dagen nogal gespan

nen door mindel' vlciende opmerkingen van de laatste over het archeologisch handelen van de eerste 
- we kornen er verderop op terug. Vandaar dat het bestuur in deze kwestie een bemiddelende rol zou 
spelen. 
Wat het bestuur in feite deed, was zonder medeweten van Popping aan Van Giffen vragen am een 
second opinion over deze ontdckking. Die opinie kwam en loog er niet am. Op 5 maart 1932 bezocht 
de grate man de plck, was meteen teleurgesteld in wat hij zag, bevestigde zijn eerste indruk met wat 
bodemonderzoek ter plaatse en stuurde drie dagen nadien zijn rapport aan het Fries Genootschap. 
Helaas, zo lier hij de heren in Leeuwarden weten, was dit geen hunebed maar een toevallige groepe
ring van zwerfstenen, zoals die wei vaker voorkwarn. In de vermoedelijk langste en meest ornslach
tige zin die ooir in een Nederlands archeologisch rapport verschenen is, herhaalde Van Giffen zijn 
dank 'voor hetdoor Uw Bcstuur in mij ,gestelde vertrouwen en in de hoop met bovenstaande, inclusiefbijla,gen, 
aan Uw veremnd uerzork naar bchooren tehebbrn voldaan, spreek ik er ten slotte mjjn leedwezen over uit, 
Uw Genootschap cenige kosten te hebben ueroorzaakt, welke, omdat ik, ,gezien de mij geworden berichten, niet 
vermoedde, dot de kunstmctiqheid van de steenqroep nog twijfelachtig kon toezen , door het medenemen van twee 
technische hulpkrachten , aeh teraf,gezien, onnoodiq uerhoogd zU 11 ."-4 

Was dit het einde van de geschiedenis van het 'hunebed van Appelscha '? Welnee : aileen van de eerste 
alae van her drama. 

Strijd rond een steengraf 

Popping was van het bezoek van Van Giffen onkun
dig gebleven, tot hij een week na het indienen van 
diens rapport door een bestuu rslid van het Fries 
Genootschap werd geinformeerd over de gang van 
zaken. Over Van Giffcns negarieve oordeelliet hij 
Popping nog in her ongewissc. Popping was des dui
vels: zo was de afspraak toch niet geweest! Hij wilde 
een eigcn proefonderzock, eventueel met Van Giffen 
erbij maar gcen orakeluitspraak van deze geleerde. 
Popping schreefeen brief op hoge poten naar het 
bestuur en gafhet drie dagen de tijd am zijn subsidie
verzoek in te willigen, zo niet, dan zou hij de zaak in 
eigen hand nernen, hij had gecn zin om 'alsstaande op 
het tweede plan' behandeld te worden. " 
Popping kreeg geen subsidie, wei een afschriftvan her 
rapport van Van Giffen. Op grand daarvan consra
teerde hij zelfal cynisch dar er kennelijk geen subsidie 
meer nodig was. Hij stuurde her rapport met een kort , 
boos brief]e retour, kondigde aan de betrekkingen met 

De stenen uan net 'hunebed uan Appelscha', vastgeJc,gd 
tijdens het onderzoek door RMO-conservator Bursch . 

Zijn condusie luidde dat net hiergeen door mensenhcn
den gemoakte con structie betrof. 
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Nietgehinderd do or Van Giffens en Bursch' 
negatieue oordeel en gesteund door de opuat
tin!l en uan Duitse uakgenoten, ging Popping 
aan de slag met zijn plannen om 'zUn' hunebed 
te reconstrueren. Met hulp uande terrein eige
naar en deze takelconstruetie gebeurde dot in 
hetuo°tiaoruon1934· 

het Genootschap te zullen verbreken en zei in de dagen erna per briefkaart zijn lidrnaatschap 
Op."6Hij zette de polerniek naderhand nag voort in de pers, waarbij het Genootschap op gepaste 
wijze reageerde." Ook zijn verhouding met Van Giffen was er natuurlijk niet beter op geworden, 
al liet hij dat niet persoonlijk merken: hij volsrond ermee, in ailes wat hij in het vervolg over 'zijn' 
hunebed zou schrijven, de opinie van de Groninger hoogleraar volkomen doad te zwijgen, 
Wilde het Genootsehap de restauratie nier bekostigen? Geen nood , terreincigenaar de 
Reservekas van Appelscha had irnmers reeds aangegeven in de kosten tc willen bijdragen." Was 
de heer Van Giffen niet overtuigd? Niets aan de hand, er waren meer areh eologen met verstand 
van zaken, Popping wisseJde van wetenschappelijke partner en Yond die zorner conservator 
Bursch van her Rijksmuseum van Oudbeden in Leiden, in verschillende opzichten Van Giffens 
concurrent (zie hoofdstuk 3), bereid am zijn licht ecns over het hunebed re laren schijnen. Ook hij 
kon Popping echter niet ter wille zijn en meldde geen archeologische bewijzen voor het bestaan 
van een grafonder de stenen te hebbeo gevonden. Papp ing meldde Bursch ' negatieve bevindin
gen wet in De Ooststellin,gwerver, maar bleefdaar hardnekkig zijn eigen argumenten tegenover 
plaatsen, die volgens hem worden ondersteund door andere gealogen, archcologen en practici. ? 
Toch klonk er nu wet iets van twijfel door in zijn berichtgeving: 'Of het al dan nietdienstheeft 
,gedaall, deze vraa,g kunnen we niet oplossen. (...) Ze zouden het 01 waord zijn eenuoudiq als een ,grolo,gisch uer
schijnsel, wantdan reeds waren ze een groote merkwaardi,gheid.'3D Met andere woorden. misschien waren 
hier nooit mensen begraven, maar een door mensenhanden gemaakte megalithische constructie 
was het tach waarschijnlijk weI; en in ieder geval ecn uniek stel stenen, 
Popping zette zijn plannen dan ook door en op 22 juni 1934prijkte het onder zijn leiding en vol
gens zijn opvattingen gereconstruee.rde hunebed trots op de voorpagina van De Ooststellinqureruer 
als 'HET STEEN GRAF TE ApPELSCHA zoonls dit ,gerestaureerd is door den heer HJ. POPP1NG'. Of het 'hunebed 
van Appelscha' ooit nog door Peppi ng is besproken met Van Giffen (de heren waren al vrij snel 
na het incident weer met elkaar in contact gekamen) is niet bekend. 
Wei weten we dat, toen Popping tijdens zijn detentie na de oorlog een boekje schreefover de 
Nederlandse prehistorie, hij bij de beha ndeling van de hunebedden het grafvan Appelscha onver
meld liet. Kennelijk heeft de man die zo nauw betrokken was bij de onrdekking en restauratie en 
die de menselijke bernoeienis met de zwerfstenen altijd zo stellig had verdedigd, zijn geloof op 
dit punt st illetjes vaarwel gezegd." 
En her 'steengraf' zelf? Het is nog steeds te zien in de boswachterij Appelscha, in de configuratie 
waarin Popping het zeventig jaar geleden heeft achtergelaten. Niemand gelooft in de authen
ticiteit ervan, al krijgen archeologen nag met enige regelmaat vragen over dit fenomeen. Het 
heefr dan ook zeker zijn eigen verhaal te verrellen - als geologisch verschijnsel, zoals Popping al 
suggereerde, en als bron van nijd, koppigheid en teleurstelling. 



Bertha Popping poseert hierby het zojuist Bere
construeerde 'hunebed van Appe/scha' dot toen nog 
middenin een uitgestrekt heideqebied lag. 

Cultuurverandering 

Op dit punt aangekomen, verlaten we de zoste-eeuwse archeologische perikelen en 
kcrcn terug naar het derde millennium voor de jaartclling. Rand 3000 v.Chr, bevon
den zich waarschijnlijk op enkele plekken in de Stellingwerven nederzettingen van 
de 'lRls-boeren, een of twee huizen groat en elk bewoond door hoogu it een tiental 
mensen. Veel meer dan een honderdtal zielen zal her hele zuidoosten van friesland 
niet geteld hebben in die tijd, wat overigens meer was dan in her Mesolithicum. 
De agrarische levenswijze had, hoe bescheiden de opbrengst van de akkertjes en 
de kleine kudden vee oak was, een zekere groei van de bevolking teweeg gebracht. 
Hocwel er nog zeker wei gejaagd en gevist werd, was er geen weg meer terug naar her 
vroegere leven en bleef men boer. 
Dat boerenbestaan kreeg rond 2800 v.Chr., in de eindfase van de TRB-cultuur, een 
nieuwe impuls vanuit Oost-Europa. De sociale , culrurele en economische achtergron
den van de veranderingen die zich in die tijd voordeden, zijn nog allerminst duidelijk 
maar archeologcn bescbouwen ze als een afspiegeling van cen inrensivering van de 

Zeventigjaar no de reconstructie ligt 
landbouw. De uirerlijkheden van de vernieuwde boerensamenleving zijn archeoloPappings 'hunebed' er net zo bU ols hU 

het cchterliet. Vergeleken metde lIorige gisch goed herkenbaar, In het vroegere TRls-gebied, maar oak verder westelijk en zui
foto is het om ringende landschap ech delijk, werden vrij plotseling nieuwe grafgebruiken en aardewerkvormen roegepast 
ter onherkenbaar veranderd, terwijl de en bovendien werden de vroeger onbetreden bogere gronden in gebruik genomen. 
'draagstenen' bUna geheel schuilgaan Om met het nieuwe grafritueel te beginnen: rond 2800 v.Chr. werdcn hunebedden al 
onder de dikkc laag boshumus die zich 

2O'n vierhonderd jaar niet meer gebouwd, al werden er nag wel doden in bijgezet. De sindsdien heeftgevormd. 
boeren wierpen nu in de buurt van bun nederzetting, vaak op een uitgeputte akker 
ofverlaten woongebied, lage aarden heuvels op over het grafvan de doden. Dat wil 
zeggen: van een dode, want andcrs dan in de hunebedden kwarn er steeds maar een 
overledene onder zo'n grafheuvel re Iiggen. Bij ons staan die boerengemeenschappen 
daarom bekend onder de naam Enkelgrafcultuur (EGK), een nier erg fraaie 'verne
derlandisering' van de allanger bestaande Deense en Duitse termen Enkeltqrnvskultur 
en Einzel,grabku!turY Lang niet ieders grafwerd door 2O'nheuvel gemarkeerd en we 
mogen dan oak aannemen dat de doden die daar begraven werden, tijdens hun leven 
een zekere status in hun omgeving genoten. Welke aard hun positie had, is moeilijk 
te zeggen, aangezien zowel mannen als vrouwen (en incidenteel ook kinderen) zijn 

Tot in de jaren '2 0 uan de lJorige eeuw werd in 
archeologische kringen uerondersteld dat neolithisehe 

grafheuuels oorspronkelijk waren opgeworpen rondom 
een koepelconstructie lion opeengestapelde boomstam

men.J .H.Holwerda had die koepelgraftheorie 9e1aneeerd 
noar aan/eiding vangrafheuuelonderzoek op de Veluwe 

in H)Og. Van Giffen toonde aan dat Holwerda de 
grondsporen verkeerd had ge'lnterpreteerd en stelde 

het nu 110g steeds gangbore model uan een loge heuuel 
die door een greppel werd amgeven en later uauk was 

opgehoogd, doar tegenollcr. Dele reroristructietekeninq 
(die or onderdelen achterhoald is) van wofheuvel Iby 
Langedijke bood een heel nieuu, inzicht in de opbouu. 

van zo'n 'meerperiodenheuuel' (lie oak p.'71, noot 44). 



bijgezet onder grafheuvels . Nu betekende deze uitzonderlijke wijze van begraven van 
speciale individuen geen totale breu k met het verleden, want ook een laatste rust
pIaats in de kelder van een hunebed was maar voor een enkeling bestemd. De meeste 
doden werden, zowel in de TRB- als in de EGK-tijd, 
in simpele en voor de archcoloog nauwelijks vind
bare graven ter aarde besteld. Vanwege die geringe 
herkenbaarheid spreekt men van vlakgraven, aI is bet 
zeer waarschijnlijk dar ze in de prehistorie op de een 
ofandere wijze gernarkeerd waren. 
Wat het aardewerk betreft : de uirbundig versierde 
bekers, potten en schaIen uit de cerste eeuwen van 
de IRE werden rond 2800 v.Chr. allang niet meer 
gemaakt; ze hadd on plaats gernaakt voor een beperkt 
scala aan sirnpele, niet ofspaa rzaam versierde 
vormen. Daar kwam nu, naast grove , dikwandige 
potten , een bijzonder soort beker voor in de plaats: 
du nwandig, slank en haag, versierd met indrukken 
van een am de natte klei gewikkeld touwtje en later Aan dit fragm ent van een EGK-beker uit het gra f

veldje vanVenekoten isgoed hetslcnke, S-vormigemet ingekrasre visgraatmotieven. Omdat zulke bekers 
profie l te lien. De versiering bestaat uit arceringen in

aanvankeIijk aile en in graven werd en gevonden en vjsgraatmotief, afflewisseld met parallelle IUnen. 
graven gedurende lange tijd vrijwel de enig bekende 
resten van de Enkelgrafcultuur vormden, nam men 
aan dat die bekers bijzondere grafgiften waren. Nu 
er wat meet bekend is over nederzettingen uit die 
periode, is gebleken dar die bekers het uorrnale drinkgerei vormden in die tijd. 
Welmoeten ze een bijzondere betekcnis hebben gehad voor de eigenaars , net aIs 
waarschijnlijk de dranken die eru it genuttigd werden. 
Ondanks onze toegenomen kennis van en ideeen over de Enkelgrafcultuur, is vee! 
ervan nog steeds gebaseerd op oud gr afheuvelouderzoek. Nederzettingen uit deze 
t ijd zijn heel slecht te herkennen en de en ige voorbeelden die zijn onderzocht, Iiggen 
in de kop van Noord-Holland en zijn bovendien buitenbeentjes - geen boerendorpen 
op het zand maar jachr-, vis- en veeweiderskarnpen langs de kust." Daarnaast zijn op 
een aantal plaatsen in Noord-Nederland, zoals bij Bornwird, ploegkrassen en andere 

Een p~lpunt van de 
Enkelgrafcultuur 

('de nnen boompje 'j 
afkomstig uit de 

omgevlng van 
Suameer. Zo'n 

pUlpunt behoorde 
tot de bijg iften van 

het enkelgra f van 
flrafheuve llil bij 

La ngcdijkejlie oak 
de afbeeldin9 op 
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Een b~1 van groensteen, gevonden onder Oosterwolde . Dit soort 

bij len iskarakte ris tiek voor de Enkelgra feu Ituur. 



sporen die verband houden met akkerbouw in de EGK-perjode aan her licht gebracht.> 
Zulke sporen zijn uit de Stellingwerven niet bekend en ze zullen er waarschijnJijk ook wei nier meer 
worden aangetroffen orndat ze zijn uitgewist door bodemvorming en ontginningen. Toch maken 
allerlei Josse vondsten en graven du idelijk dar de EGK-men sen er op verschillende plaatsen, en dan 
met name in Ooststellingwerf, hebben gewoond en geakkerd. Zulke plekken Laten zich aanwijzen 
bij Donkerbroek, random Oosterwolde, Fochteloo, Appelscha , Langedijke, Tronde, Rijsberkarnpen, 
Boyl, Noordwolde en Blesdijke.> Al deze vindplaatsen liggen op de hogere dekzandplateaus en -rug
gen nabij plassen en langs de oeekdalen, in het bijzonder de bovenlopen en hun aftakkingen ervan, 
Van zo'n Stellingwerfs EGK-'dorpje' valr evenrnin een behoorlijk beeld te schetsen als van een TRB
nederzetting: het zal op ons geen wezenlijk andere indruk hebben gernaakr. Wat de Stellingwerven 
wel hebben opgeleverd, zijn g raven uit d ie tijd , zowel vlakgraven als grafheuvels. Van die laatste 
categorie is er helaas niet een meer te zien , ten praoi ge vallen als ze zijn aan de vooroorlogse 
ontginningen. Hun ligging is ech ter wel bekend en her onderzoek dat er heeft plaatsgevonden, is 
uitvoerig opgetekend. Bij de beschrijving ervan zullen we nog eenrnaal in dit hoofdstuk de onver
mijdelijke heren Popping en Van Giffen de schop in de grand zien steken. 

Geheimen van de Galgenberg 

Oat gebeurde in dit verb and voor her eerst in de zomer van 1925. Popping had Van Giffen, die hij een 
aantal jaren eerder had leren kennen, attent gemaakt op een grate heuveJ in de hei ten noorden van 
Donkerbroek, nier ver van de plek waar Van Gi ffen Poppings aandacht had gevestigd op het voorko

men van vuurstenen werktuigjes. " 
Die heuvel srond piaatselijk bekend 
als de Galgenberg. Poppings vader 
had de morbide naam al in 1920 in 
verband gebracht met een incident 
uit de rzde ecuw, In 1673, tijdens 
de oorlog met Munster, zouden 
drie artilleristen u it de na bijge
legen schans de Breeberg zijn 
gedeserteerd en een van hen zou 
voor strafzijn opgehangenY Later 
werden inderdaad in de top van 
de heuvel skeletresten gevonden, 
al kOD Diet worden vastgesteJd dat 
die inderdaad van de ongetukkige 
deserteur afkomstig waren.v 
Galgenbergen in de buurt van 
een stad of dorp werden al in 
de Middeleeuwen gebruikt om 
doodvonnissen te voltrekken . Niet 
zelden gebruikte men daarvoor 
een oude grafheuvel langs een 

Trots poseren de onderzoekers von deGalgenberg in 1925 in het centrum van de landweg am zo de voorbijtrek
grotendeels op,ge.qraven grafheu vel. Popping is de derde van links; zijn wllega von kende reizigers te confronteren 
deVereeniging voor Heimatstudie der Stellingwerven, W. Bezema, derde van 

met de rechtspraak uit die tijd. De 
rerhts, houdt de bUI en de hamer in dehand die in hetgrafwerden aangetroffen . 

Gaige nberg voldoet in aIle 0 pzi ch
ten aan deze kwalificaties, niet 
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aileen door zijn naarn maar oak door zijn 
ligging langs een oude verbindingsweg.v 
Waarschijnlijk ap aandringen van Popping 
besloot Van Giffen de heuvel aan een nader 
onderzoek te onderwerpen. Oat kon hij, in 
die tijd zonder Monumentenwet, zonder 
bezwaar doen, hij verzamelde in die dagen 
aIle mogelijke gegevens over hunebedden 
en grafheuvels en zou er grate faarn mee 
verwerven, niet in de laatste plaats door de 
superieure opgravingstechnieken die hij 
ontwikkelde. 
Daar stand tegenover, dat hem vaak de tijd 
ontbrak om alles zo zorgvuldig op te graven 
als hi] kon en wilde. Overal in het noarden 
van het land, Van Giffens werkterrein 
bij uitstek, vielen in die tijd grafheuvels, 
urnenvelden en andere relicten ten offer aan 
de grootschalige ontginningen en hij wilde 
er zoveel mogelijk van regisrreren voordat 
aile informatie onh erro epclijk verloren ging. 
Vandaar dat hij het eigenlijke onderzoek 
van de Galgenberg had taevertrouwd aan 
enkele vooraanstaande en hulpvaardige Van Giffens opgrauingsplattegrond uan de Golgen berg. met recht sonder de 

leden van de Vereeni.ginB voor Heimatstudie afbeeld ingen (Jan de hcmerbijl, de bijl en de kling. Rand het graf was een 
greppel aangeb rocht woa ri n palen warengeplaatst.der Stellinqueruen, Popping en Bezema.4° Zij 

groeven in afwezigheid van de grate meester 
her centrale hoofdgrafop, zonder echter hun 
bevindingen volgens diens normen van zorg
vuldigheid te documenteren. Wel steldcn ze 
vast dar de bijgiften van het grafbcstonden 
uit een stenen strijdhamer en een vuurstenen 
bijltjc, Later meldde Popping nag een derde 
vondst, een vuurstenen kling die op de stort 
was gevonden en ongetwijfeld tot de inhoud van het grafheeft behoord . Van Giffen Iiet zijn ongenoegen over 

deze gang van zaken duidelijk blijken in een brief: waarvan de inhoud Popping pijnlijk trof." Toen Van Giffen 
vijfjaar later de opgraving van de Galgenb erg publiceerde in een prestigi euze Duitstalige studie haalde hij 
daarin neg even uit naar de 'al te,grate ijver van twee van mijn artheoloqische vrie nden' waaraan het hoofdgraf 'trn offer' 
was gevallen.v Deze publieke berisping droeg, al werden er geen namen genoemd, zeker bij tot het conflict 
dar zich in de loop van dat jaar tussen beide heren aftekende. Hun onderlinge verstandhouding was nog niet 
hersteld, toen zich twee jaar later de kwesrie met het hunebed van Appelscha vcordeed . 

Graven onder het zand 

Belangrijker dan dit tamelijk futiele gekibbel zijn natuurlijk de resultaten van het onderzoek. De Galgenberg 
was een prehistorische grafheuvel van tlinke afmetingen, 15-16 m in doorsnee en met een boogte van zo'n r ,20 

m, gemeten vanafhet oorspronkelijke rnaaiveld. Centraal onder het heuvellichaarn tekende zich het centrale 
grafaf dat zo'n 40 em diep en min ofmeer noordwesr-zuidoosr georienteerd was. Iuisr de cruciale gegevens van 



Bena/lie de stenen hamerbij/ [bouen) en het b!jltje (links) die in het 
centrale ~raf lion de Galyenberg werden ~evonden, kan oak nag een 

vuurstenen klin~ tot deze ,graflnuentaris worden gerekend (rechls) diepas 
adlteraf op de stort werd ,gelionden. 

Oit vooruerp dat op een akkerin de Taehtig Bunder bij Fochteloe werd 
,gevonden, kun (met zijn ienqte lian bijna 50S em) besehouwd worden 

als een miniatuur-kopie urm een zogeheten Grand Press igny-dolk. Deze 
,grote, honingkleurige dolken, vervaardi~d van uitzonderlijk grote, 

tot 40 em lange klin,gen uit de om,gevin,g lion LeGrand Pre s si~l1Y 

in Midden-Ftankrijk, zUn in Nederland in een aantal grauen uan de 
late Enkel,grafcultuur aan,getroffen. Ongetwijfeld liersehaften ze de 

toenmali~e eigenaren ueel aanzien. Deze Stell ingwerfse (namaak)dolk is 
liervaardigd lion locale uuursteen en is waarscnijnIijk afkornstig uit een 

vernield waf 

Het vlak en profiel van de op,gegraven ,grafneuvel I bij 
Langedijke. Or net vlak, waarhet centrale ~rafzi(h 

aftekent als een lichtere lierkleurin,g, isde in elkaar 
gedrukte beker zichtbuer, De 'nis' bovenin de heuvelwond 
correspondeert met de plek waar zojuist een nabijzettin,g, 

een urn uit de Vroege IJzertijd, isgeborgen. 

dar graf ~ de afmetingen ervan en de exacre 
tigging van de grafgiften - heeftPopping bij 
zijn onderzoek niet vastgelegd. We kunnen 
wei gissen naar war hij gevonden zou kunnen 
hebben: een donkere vcrkleuring in het zand 
met de omtrekken van een op de zij en met 
opgetrakken knieen begraven mens. De bijl en 
vooraJ de strijdhamer die Popping in het graf 
had gevonden, rnaken aannernelijk dar het hier 
om een man ging. Ze rnaakten bovendien dui
dclijk dat dit een grafvan de laatneol ithische 
Enkclgrafcultuur was, al gebr uiktc Van Giffen 
die term toen nog niet . 
Op minder dan vier meter a fstand van het graf 
was een ondiepe greppcl aangelegd, waarin 
ooit houten palen hadden gestaan, Van vier 
ervan waren de veddeuringen nag zichtbaar. 
Naar de functie en betekenis van een dergelijke 
greppel die random her grafwerd aangelegd 
voordat de heuvel wcrd opgeworpen, kan 
slechts worden gegist, cvenals naar de periode 
die verstreek tussen de aanleg van grafeo 

greppel en het opwerpen van de uiteindelijke 
hellvel. 
Waarschijnlijk is de Galgenberg in een 
larere periode , de Bronstijd , opnieuw als 
begraafplaats in gebruik genomen en daarna 
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De EGK-beker uit het grafvan gra(heuuell bULangedUke. De lIersiering
 
bestnct uit indrukken uon een touwtje dat om de hals werd gewikkeld,
 

afgewisseld met ingegrifte lijnuormige patronen .
 

opgehoogd en uirgebreid.v Zeker is dat het 
geval bij twee van de drie grafheuvels die Van 
Giffen in de zorner van 1928 bij Langedijke 
opgroef.« Controleerbaar is het echter nier 
meer, want al deze heuvels zijn sindsdien 
verdwenen uit het Stellingwerfse landschap. 
Overigens werd Van Giffen op het bestaan 
van de heuvels bij Langedijke geattcndeerd 
door niernand anders dan ... Popping, 
die zijn wrok over het gebeurde rand de Galgenberg had weten te beheersen am zijn positie van 
gewaardeerde collega van Van Giffen niet te verspelen, En met sucees: Van Giffen was in zijn 
opgravingspublicatie vol lof over de medewerking van Popping en Bezerna, hoewel beide heren 
eerder zo overijverig waren geweest bij de Galgenberg. Mogelijk was her feit dat Bezerna kart voor 
de publicatie van Van Giffens artikel was overJeden, mede aanleiding tot de posirieve toon daarin . 
Oak vertegenwoordigden heiden de Vereeni,gill,g voor Heimntstudie der Steltin,gwrrvcn, die net als het Fries 
Genootschap de opgraving financieel ondersteunde.» Ia, in '28 was iedereen nog on speaking terms ... 
voor zola ng her duurde. 

Deze fraaie hamerbijl 
en uuurstenen kling 
zUn afkomstig uit 
het enkelgraf uan 
grafheuuel " van 
langedUke. 
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De opgravingstekeningen vall degra fheuvels II en III bU langedijke. Onder heuuel Il kwam een ondiepe gra fkuil te uoorschUn wQcuomheen een 
greppel was gegra ven. Dit wijst op een bijzondere enke lg ra fvorm ;een 'bijenkorfgraf'. Waarsch ijn lijk was dit een korf van geulochten twUgen waar

van het ondereind in degreppel wasgeplaotst en waarin dedode rechtop zittend lUe rd beqrouen, Opde teken ing liet van Giffen ook de uondsten 
afbeelden, in dit ge val onder andere de hamerbUI en vuurstenen kling van de foto op de vorige bladzijde. 

Grafheuvelll bU Langedijke tijdens 
de 0p9raving in 1928. Op het vlak 

zUn de bUgiften, een hamerbijl 
(1) en een vuurstenen kling (1.), 

vrijgelegd. De grafkuil isop deze 
foto niet zichtboar, maar op een 

lager niveau tekende zich degrer
pel af diehet ondiepe centrale gmf 
omsloot. Orde nchtergrond isgoed 

te zien hoe dicht de ontginni11gen 
de heuve1 waren genaderd. 
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Graven zonder heuvel? 

Na Langedijke kwamen er die zorner nag een paar grafheuvels 'aa n snee' (we zullen 
ze in de volgende hoofdstukken nog tegenkomen) en daarna was er geen heuvel 
meer tc onderzoeken in de Stell ingwerven. Hoewel niet helemaal valt uit te sluiten 
dat zich in cen oud bosje nog ecn restant van een prehistorische heuvel bevindt, is 
de leans daarop heel klein en het is spijtig dat men geen kans gezien heeft om oak 

..---- maar een van deze monumenten te behouden." 
Daarmee is de mogel ijkheid tot ontdekkingvan een 
nieuwe EGK-bijzetting nog weI degelijk aanwezig, want 
in later jarcn zijn op versc hillende plaatsen vlakgraven 
gevonden van de Enkelgrafcultuur. Zeals eerder is 
opgemerkt, zijn deze begravingen het mccst verbreid 
geweest, maar doordat ze aan het oppervlak niet zicht
baar zijn, worden ze alleen bij roeval gevonden. Bij de 
ontdekkingen in de Stellingwerven ging het hoofdzakeJijk 
om ontginnings-, ontgrondings- of ruilvcrkavelingswerk
zaamheden. Hoewel deze graven nu niet zichtbaar zijn in 
het veld, is het niet uitgesloten ze ooit waren afgedekt met 
(lage) heuvels . In dat geval zijn die heuvels allang geleden 
(misschien al in de prehistoric) het slachtoffer geworden 

In het blootgelegde gtaf onder grafheulIellil bij LangedUke tekende van de ontginningsdrift van mensen en gcleidelijk 
zich een verkleuring af die het lichaam in de bodem had achtergela

verploegd. In Ooststellingwerfzijn zulke graven gevonten, ee n "Uksilhouet'. De dodewas ingehurkte houding liggend op
 
zjjn rcchterzijde begrallen, met zijn hoofd in het westen en kUkend den bij Fochteloo, bij de al eerder genoemde Galgenberg
 

naor het zuide« . Oitis een kenmerkende wyze lIan begrauen lion en in de buurtschappen Klazinga en Venekoten onder
 
ueel mannen uit de En kelgrafwltu ur. De grafgiften bes tonden uit Oosterwolde.v Op deze laatsre locatie werden bij
 

een beker - waaruan op defoto te zien isdot het bouenste dee! lUoS
 zandwinningsactiviteiten de bijgiften van meerdere 
beschadigd -,eengroenstenen bUltje en een vuurstenen pijlpunt {het 

graven aan her licht gebracht. In dit grafveldje werden 'dennenboompje' op het ploteautje linksondet} . 
ook sporen aa ngetroffen van vertegenwoordigers van de 

Klokbekercultuur, de nakomelingen van de EGK-mcn scn, van wie ze in economisch 
op zicht niet zoveel lijkcn te hebben verschild. Hct is een van de wein ige vindplaatsen 

in Nederland waar (vlak)graven uit beide perioden sarnen zijn aangetroffen. 
Hoewel de Klokbekercultuur nog tot bet Neolithicum wordt gerekend, nemen we dit 

onderwerp toch mee naar het volgende hoofdstuk. Tegelijk met de klokbekers gingen 
namelijk voor het eerst, zij het op zeer bescheiden schaal , metalen voorwerpen een 

zekere rol spelen in de Noord-Nederlandse samenleving. Het was het begin van grote 
verander ingen in zowe! het landschap als in de boerengernc en schappen. 

Drie EGK-bekers uit hetgraflleld lion Ven ekoten.Ze hebben uerschillende 
uersietinqsmotieuen. De tu/ee uoorste uertonen allerlei ouereenkomsten 
en IUken dan oak niet aileen uit hetze1fde w af afkomstig maar oak 
produeten lIan dezelfde maker te zYn. MogelUk waren hier een ouderen 
een kind samen begtallen. Heloos is dot niet meet note goon,omdat 
de uondstomstandigheden destijds erg summier zUn lIastgelegd. Aan 
hun uitgeknepen uoetje ont/enen deze bekers de naam 'stnnduoet
bekers'. Tot omstreeks 1985 werd in Nederland de Enkelgrafcultuur 
Stnnduoetbekercultuur genoemd. 
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mrTIntt'r u it de Friese oudheidkunde is 
ocles geweest. Geboren in Asscn 
ist verdiepte hij zich al op jonge 
Friesland. Hoewel hij na zijn 
96) zijn lange werkzame Leven 

riffier en rechter, wist hij die 
mbi eren met een indrukwekkende 

1 • In 1897 werd hij conservator 
.aP~,I;' I,J~, .I~!u s e u m. In de meer dan vijftig 

I g verbonden bleef schiep h ij 
ij e hoeveelheid oudheidkundige 

aren gcbracht, breidde de 
~ll;I'1::j) '~"'I'd"iJ.t:. .~;,Ull~,(d4· ,... te die voor het publiek toegan

I van artikelen op archeologisch 
rMOC!l~~lJ!l~I;LS;el1g i . Zijn piece de resistance was zijn 

:a.Wf€t~;',j·n ~i.lll tot de elfde eeuw uit 1927, waarvan 
U nog steeds door archeologen 

der andere voor dit boek.' 
oeles plaatsvervangend Mr. Pieter Boeles (1873-1961) .jurist en archeoloog, is te 

urn. In die functie kon hij in beschouuren als de aartsuader uan de Friese archeologie. 

35 trots kond doen van een 
zeoudste afdeeling', zo schreefhij, 'werd omstreeks mei 19,5 buiten,qewoon verrijkt door 
en belangrijkgedeelteder verzamelin,gen van den bekenden oudlteidkundi,ge, den heer H). 
e (Fr) . (...J Zeer interessant zijn een viertal voorwerpen van brons, die merendeels n09 tot 
kenen.' 

.et (;te \neJ~ :;tukken in kwestie afbeelden : een opvallend, exotisch mes, een fragment 
ee.EIVO'Ilidj'ger mes met een ho i heft, ccn massieve, versierde halsring en twee in elkaar 

~pjkraJ~en van bro nsdr aad. De voorwcrpen waren afkomstig uit respectievelijk 
ule, Fochteloo en Langed ijke. Allernaal vondsten van Stellingwerver bodem dus, 

u daarvoor bij grondwerkzaarnheden waren on tdek t en al snel hun weg hadden 
.". ...anaar Popping, inderdaad 'den bekenden oudhcidkundiqe' van de srreck. Voor geld of 

'l!Oed!!'WO:OJrden droegen de vinders, meestal eenvoudige werklieden, de voorwerpen aan 
aarna hij ze in de etalage van zijn boekhandel tentoonstelde.' 

[ll":cfe''i~ohl~r van 1935verkocht Popping een aanzienlijk deel van zijn inmiddels form idabc
e aan her fries Museum, zowcl stukken die hij zelfhad gevonden als rnateriaal 

.d:Jlt.lll;ijJ~~I1 derden had gekocht ofgckrcgen. Daaronder bevonden zich dr ie van de vier 
""_.•.,,.""en beschreven bronzen, het mcs met kokerheft kocht het museum in december 

emiddeling van Popping aan. Het warcn inderdaad bela ngrijke aanwiusten, 
le t museum had nog maar weinig voorwerpen uit de Bronstijd in zijn collectie. 
et waren juist de bronzen voorwerpen in al hun verscheidenheid, die in die 
en he t beeld van de Bronstijd in Noord-Europa bepaalden. 
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Dat er zoiets als cen Bronstijd had bestaan, was al een eeuw cerder 
aangenomen; als kenmerkend werd het gebruik van snijdende 
werktuigen van brons beschouwd. Over die snijdende werktuigen, 
maar ook over sicraden van brons, was sindsdien veel kennis vergaard, 
vooral bij onze oosterburen en in Scandinavie. Nederland liep op dat 
gebied war aehter; er was hier dan ook onvcrgclijkelijk veeI rniuder 
brons gevonden dan over de grens. Het had Holwerda , in her eerste 

De prehistorische bronzen aanwinstEII diehet Fries Museum in 1935 uan 
roppin,g uerwierf en die Bodes trots lietafbeelden in hetjaarverslag 

uan net museum. Onderaan ligt het befaamde 'offermes' ucn Appelscha, 
daarbouen [Ian links naar rechts een mes uit Haule, een massieue halsr ing 

uit Fochteloo en twee ineen gedraaide spiralen uit Langedijl<e. 

kwart van de zoste eeuw de grate man van de Nederlandse archeolo
gie, er zelfs van overtuigd dat de Bronstijd aan ons land voorbij was 
gegaan. Dar was eehter een van zijn afwijkende eigenzinnigheden die 
door vrijwcl niemand serieus wcrd genornen: Boeles kcerde zich, als 
eerste in Nederland, al in 1909 tegen zijn opvattingen op dit punt.! 
Vijftien jaar later was Holwerda's jongere concurrent Van Giffen 
energiek bezig om door baanbrekend grafheuvelonderzoek meer 
inzichr re verkrijgen in de Bronstijd. Gra fheuvels uit die tijd waren in 
ruime mate aanwezig en de opgravingen leverden in korte tijd veel 
inforrnatic op over het grafgebruik. Daar stand regenover dar er nag 
weinig ofgeen ncderzettingen uit diezelfde periode bekend waren , 
laat staan onderzocht, en men nag nier veel ideeen had over de marrier 
waarop de prehisto ri che maatschappij zich in die twaalf eeuwen had 
on twikkeld. In her komende hoofdstuk zullen de bronzen aanwinsten 
van het Fries Museum, Van Giffens grafheuvelonderzoek, maar oak 
latere en andere vondsten uit de Stellingwerven in her perspectief 
worden gep laatst van de Bronstijd zea ls de archeologen die nu 
beschouwen. Dat het om meer gaat dan het onrdekken van nieuwe 
materialen alleen, zal blijken. 



De ontdekking van het metaal 

Tach was die ontdekking cruciaal. Al de gigamische technische verworvenheden 
van vandaag de dag zijn terug re voeren op de beheersing van de technick om rnetaal 
te bewerken. Hoc vaardig de men s oak was in het rnaken van en werken met steen, 
zo nder kennis van de hoedanigheden van meralen was werkelijke technologische 
vooruitgang onmogclijk geweest. 
Het eersre metaal dar de mens leerde bewerken, was koper, dat bier en daar (onder 
andere op de Balkan) in pure, 'gedegen' vorrn wordt gevonden. Een prehistorische 

Op deze ha tnerbij l uan de Enkelgrafcultuur, geuonden in een grafheuuel op 
het Hijkerueld in Drenthe, is door de maker een imitatie-gietnaad aange

bracht die her in nert aa n de koperen uoorbeelden uit Zu idoost-Europo. 

vinder zal het glimmende materiaal zeker hebben weten te waarderen, Ornstreeks 
8000 v.Chr, maakten mensen in het huidige Irak sieraden van uitgehamerd koper. 
Voor het maken van koperen werktuigen was deze techniek niet geschikt. bet 
materiaal bleefte zacht en werd bovendien bros door her harncrcn, Na ongetwijfeld 
eeuwenlang experimenteren en geholpen door toevallige ontdekkingen , kwarn men 
erachter dat koper zich wel degelijk leend e am er werktuigen van te rnakcn, mits het 
werd verhit, afgekoeld en tenslotte met een stenen hamer werd bewerkr. De volgende 
ontdekking - dat koper vloeibaar werd als het tot boven IIOO°C werd verhit - maakte 
het uitsrncltcn van koperhoudend errs en het gieten van het koper in een vorm 
mogelijk. In cornbinatie met de al bekende smeedtechnieken waarmee dunne platen 
konden worden uitgeharnerd ofsnijkanten scherp en hard konden worden gemaakt, 
had de prehistorisclic mens een scala aan nieuwe technische rnogelijkheden. 
We] was her afhankclijk van de plek waar die prehistorische mens woonde, want 
het verbreiden van de metaaltechnologie over Europa verliep betrekkelijk langzaam. 
Tot dan toe had bijna iedere Europeaan in vergelijkbare mate de beschikking gehad 
over de grondstoffen die nodig waren voor een boerenbedrijf: steen, hout, been en 
klei. Met kaper lag dar anders. Dat is op de Balkan en in de zuidelijke Alpen, op 
het Iberisch Schiereiland en de Britse eilanden plaatselijk overvloedig in de bodem 
aanwezig: het noorden en westen van het continent zijn daarentegen van kopererts 
verstoken. Tin, dat vanafhet derde millennium v.Chr, aan het koper werd toegevoegd 



am de gemakkelijker smeltbare en tcvcns hardere legering brons te rnaken, is nag 
zeldzamer. Het voorkornen in Europa van tinerts is beperkt tot Bohemen, Bretagne, 
Cornwall en Spanje. Anders dan voorhcen moest dus niet aileen de techniek, maar 
oak het basismateriaal zelf over grotere afstanden worden 
verbreid. Zander dat de waarde van rnaterialen en produc
ten in de prehistorie dezelfde econornische betekenis had 
als tegenwoordig. had het lokaal en beperkre voorkomen 
van koper en tin, in combinatie met de afstand die de 
daarvan gemaakte producten moesten afleggen, wei de
gelijk hun prijs. Tegenover het verkrijgenvan een bronzen 
voorwerp moest een behoorlijke regenprestatie staan - en 
dat zou fundamenteel andere situaties gaan opleveren in 
de prehistorische samenleving. 
Vierdingen mogen uit de voorgaande passage duidel ijk 
zijn geworden: er ging aan de Bronstijd een Koperrijd 
vooraf; de Koper- en Bronstijd began niet in heel Europa 
gclijkrijdig; hoe verder men van de ertsrijke gebieden 
verwijderd was, hoe langer het duurde, voordat men met ..
de nieuwe materialen en technologie kennis maakte: en 
tenslotte moest men iets te bieden hebben - materialen, 

Dele grafinventaris, gevonden bij het Drentseproducten, diensten - aJs men over die materialen wilde beschik
Odoom, illustreert het eerstegebru ik van 

ken. Hoe was de siruatie wat dat berreft in de Stellingwerven, metalen werktlJigen en u.cpe ns inons land 
gelegen aan de rand van de Europese bewoonde wereld? ten tUde van de I<fokbekereuftuur. Het graf 

bevatte onder meereen koperen dolken 
een priem en een armband van hetzelfde 

materiaal. Oak beuonden zich twee kleineKoper en klokbekers 
stukjes goudblik en twee barns tenen kralen 

AI is er in de Stellingwerven geen gram prehisrorisch koper ge in het graf 

vonden, het is tach zeker niet onmogelijk dat men er al zeer vroeg 
van het bestaan van koper wist. De oudste koperen voorwerpen uit 
Nederlandse bodem zijn hemeJsbreed op nog geen 40 km afstand van Oosrerwolde 
gevonden: k1eine reepjes koper, in twee gevallen ineengedraaid tot kralen, afkornstig 
uir hunebedden bij Loon, Drouwen en Buinen. Ze rnoeren a1 in de Trechterbeker 
(TRBl-periode vanuit Zuidoost-Europa , waar teen al ru imschoots sprake was van 
een Kopertijd, hun weg naar het noordwesten hebben gevonden> Veel koper zullen 

•
 

13ij een oPBraving van Van Giffen in1935 
van een nederzett inq uit de Romeinse tUd 
in de Tachtig Bu nder bU Fochteloo kwam 
001< een graf van de laatneolithische 
Klokbel<ercultu ur aa n he! licht, waarin onde r 
merr deze klei ne klo kbeker was bijfj ezet. 



de Noord-Nederlandse hunebedbouwers niet gezien hebben, maar er was uiteraard meer in omloop 
dan er bij opgravingcn is gevonden en ze waren in ieder gevat van het bestaan van een merkwaard ig 
glimmend rnateriaal op de hoogte . 
Uit de eeuwen na de TRB-cultuur zijn opvaJlend genoeg geen metalen voorwerpen bekend, nier uit 
de Stellingwerven en niet uit heel Nederland." Er is echter een du idelijk verband tussen koperbe
werking en de Klokbekercultuur, de laatste cultuurfase van het Neolithicum (25°0-1900 v.Chr.).7 
De klokbekermensen werden vroeger als immigranten gezien uit hetzij Spanjc en Portugal, hetzij 
Bohemen, vanwaar ze de kennis van koperbewerking, een hang naar boogschieten en kenmerkende 
aardewerkvorrnen zouden hebben meegenomen. Net als de TRB~ en Enkelgrafcultuur wordt 
tegenwoordig de Klokbekercultuur als een van buitenaf beinvloede ontwikkeling van de plaatselijke 
bcvolking gezien. Tot die invloeden van buitenaf'rnag in ieder geval het (spaarzaam) gcbruik van 
koper worden gerekend. In een paar Nederlandse klokbekergrafheuvels zijn de rel icren daarvan 
gevonden: kleine pr iernen, dotken ('tongdolkjes') en een enkel sieraad van koper en, eige nlijk 
nog veelzeggender, tot een kussenvorrn bewerkte stenen die als hamers en aa rnbeelden rnoeten 
hebben gediend voor het koud harnercn van koper.S De dolkjes in kwestie zijn hier ter plaatse uit 
aangevoerd koper gegoten en verder bewerkt; Nederlandse klokbekermensen beschikten dus over 
her bcnodigde materiaal ell beheersten de basissrneedtechnieken.s Uit de zeJdzaamheid van de 
genocmde voorwerpen en hun bijzetting in rijke graven leiden de archeologen afdat de klokbeker
kopersrnid een speciale po sitie in zijn omgeving innam. Al met al zijn deze vondsten evenwet te 
gering in aantal om voor Nederland van een echte Kopertijd te spreken. 
De klokbekergraven die in de Stellingwerven aan het lich t zijn gebracht (her zijn er maar enke!e) 
bevatten geen enkele referentie aan kapergebruik of-bewerking." Het dichtstbijzijnde spoor van 
klokbckcrrnetaal Jigt echter niet ver weg. in Drenthc, bij Odoorn, waar Van Giffen in 1929 een graf 
met de grootste Nederlandse tongdolk, een armband, een priern en twee platte , hulsvormige, gau
den kralen blootlegde. " Deze voorwerpen zijn overigens geen inheernse producten, maar importen 
nit Centraal-Europa en (waarschijnlijk) Breragne. " Al met al mogen we veronderstellen dat men oak 
in de Stcllingwerven, hoe zachtjes oak, de koperen klok heeft horen luiden. 

Echt brans 

Rand 1900 v.Chr. kwam in Nederland 
een einde aan zowel de Klokbekercultuur 
als aan de Ionge Steentijd. Archeologen 
laten de eigenlijke Bronstijd beginnen met 
het eerste voorkomen van aardewerk dat 
op een speciale manier was versierd, her 
'wikkeldraadaardewerk'." Zo simpel als het 

Zeker in het oegin lIan de BranstUd werd nog lIeelgebruik gcmaakt hier staat, kan deze overgang aileen in heel 
ucnsteen en uuursteen. Juist indie IUd bereikte de techniek lion de 

globale overzichten worden opgeschreven.lJuursteenbewerking zijn hcogtepunt . het 'U kt alsofde makers wilden 
roncurreren methet nieuwe metaal. Deze dolk lion zwartuerkleurde Het feitelijke proces voltrok zich veel 

uuursteen, geuonden onder een tu/ee meterdikke lIeenlaag bU Houle, is geleidelijker en ingewikkelder." Zander 
een importprcdur t uit Zweden of Denemarken. de lezer te willen confronteren met allerlei 

archeologische details, willen we hier 
benadrukken dat het gebruik van brons 

in het verlcngde lag van het gebruik van koper; dat er oak in de Bronstijd nog lange tijd uitsluitend 
vuursteen en andere harde steensoorten (naast uireraard bot en been) als grondstofwerd gebruikt 
voor het maken van allerlei werktuigen: dat weliswaar het wikkeldraadaardewerk uit de Bronstijd 
de klokbekers opvolgde maar dat de wikkeldraadbekers weinig anders zijn dan op een andere wijze 
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versierde kiokbekers; dar de gebruikers dan ook de nazaten van de klokbekerrnensen waren; en 
tenslotte, dar de Bronstijd door heel wat meer verschijnselen wordt gekenmerkt dan het gebruik van 
brons aileen. 
Laten we toch met dat brons beginnen, want de kornst van dit materiaal op 'de rnarkt' had wei 
degelijk grate consequenties, Zoals hierboven werd opgernerkt, is brans cen legering van koper en 
tin, in de globale verhouding 9:1. Dat leverde een meraal op dat zich gemakkelijker liet smeiten en 
gieten en bovendi en harder en elasrischer was dan puur koper. 
Hoewel het maken ervan afhankelijk was van het bezit van twee 
metalen waarvan de vindplaatsen meestal ver uiteen lagen, werd 
het brans al snel op veel groter schaal verwerkt en verbreid dan 
met koper het geval was geweest. Van grootschalige koper
productie was eigenlijk aileen sprake geweest in Zuidoost- en 
Zuid-Europa, vanwaar het maar rnondjesmaat naar het noorden 
doordrong. Brons, zowel in ruwe vorrn als in de vorm van 
afgewerkte voorwerpen, raakte ten noorden van de AIpcn at snel 
zeer gewild. Het had, meer nag dan koper, allerlei kwalitciten 
die 001< de beste vuursteen niet kon bieden. Brons liet zich in 

Naast uerfijnde stene n tuerktuiqen gebruiktemen inde alierlei vorrnen gieten die in steen onmogelijk waren. Zo kregen 
Bronst ijd oak tamelijk lompe uorrnen, zools deze uerweerde

mannen en vrouwen de gelegenheid om zich te tooien met tot .groenstenen hamerbV I,gevonden bij ontginningswerkzaam
dan toe ongekende sieraden: massieve halsringen, spiraalvor heden inde ' 150 Bun der'bijAppelscha. Zulke bijlen worden 
mige armbanden, oorhangers, kleding- en haarspelden, en aangcdu id met de Duitse term Arbeitsaxt, Ze maakten tot uer 
dar allernaal uitgevoerd in een materiaal dar kon glanzen als in de Bronstijdded uit van het assortiment we rktuigen uan de 

bewonen indeze contreien.goud . Aan de wensen van de meer krijgshaftige elemeoten van 
de prehistorische samenleving (geweld, ofhet dreigen errnee, 
was van die sarnenleving een normaal aspect) kwam her nieuwe 
materiaal ook ruimschoots tegernoet . Betere bijlen, betere dolken en. speerpunten en een heel 
nieuw wapen: het zwaard, dat zijn toopbaan began aJs grate dolk maar uitgroeide rot een machrig 
standaardwapen. Bronzen werktuigen, met name de oijlen, waren in tegenstelling tot die van steen 
vrijwel onbrcekbaar: in regcnstelling tot her tamelijk weke koper waren ze gemakkelijk scherp te 
houden. Kortom: al hadden de mensen zich honderdduizenden jaren lang heel goed gered met 
steen, metaal bood ongekende mogelijkheden, die pas in de Bronstijd ten volle werden gerealiseerd. 
Die mogelijkheden en de grate vraag naar brons hadden, zoals hierboven aJ werd aangestipt, grate 
gevolgen voor de economie en voor de verhoudingen tussen de mensen onderling. We zullen echter 
klein beginnen eo ons nog even concentreren op het materiaal zelfen de ontwikkelingen illustreren 
aan de hand van her vroegste brons dar in de Stellingwerven is gevonden. 

Eigenl~k hoar! dit zwaard nietop deze plek thuis. her isweliswaar afkomstig uit deTjonger maar buiten degemeente.qrens 
van Weststellingwerf, en hoewe! het uan bransisgemaakt, dateert het uit de Vroege IJ zertijd. He! demonstreert wei hoe de 

metaaltechnologie nieuwe vormen mogelijk maakte (lie oak p. 116). 



Bijzondere bijlen 

Oat oudste Stellingwerfse brons heeft de vorrn van 
een bijlkling, die begin zoste eeuw in het veen bij 
Donkerbroek is gevonden en door deskundigen aan
vankelijk als 'pseudo-Iers' en naderhand als 'Emmens' is 
aangeduid." Oat vraagt am een nadere verklaring. 
Al in de Vroege Bronstijd waren allerlei verschillende 
vormen van sieraden, werktuigen en wapens ontwik
keld, die vaak over grote afstanden werden verplaatst 
voordat ze bij hun uitcindelijke gebruikers terecht 

Een uroeg type bronzen bijl, geuonden bij Donkerbroek.
kwamen. Door analyse van de vorrn, maar ook van het Deze bijlen zijn lokool gernoakt, maar naar lers 
basismateriaal van bronzcn voorwerpen kan sorns de uoorbeeld en werden eerst 'pseudo-Iers' en naderhand 
hcrkornst van het rnateriaal worden bepaald. ZO weten 'Emmens' genoemd. 
we dat in Nederland gevonden bronzen uit deze periode 
afkomstig kunncn zijn uit IerJand, Engeland, Bohemen 
en Duitsland, maar ook dat mensen van Brits-Ierse herkomst ofop zijn minst met em Brits-Ierse 
opleiding voorwerpen rnaakten van - bijvoorbeeld - brons uit Midden-Europa. It 
De Emmensc bijlen, waarvan het Donkerbroeksrer exernplaar er een is, lijken sterk op voorbeelden die 
van 'Iersc' herkomst ofvan 'Iers' type zijn. Het zijn in aile gevallen 'randbijlen', platte bijlklingen die 
lijken op de tcgenwoordige bijlen maar dan zonder gat voor de steel en met lage, opstaande randen aan 
de boven- en onderkant die na het gieten waren uitgehamerd. Tach verschillen de Emrnense bijlen op 
een aantal punten van de oorspronkelijkc Brits-Ierse. Ze zijn wat dikker en nooit versierd, in regen
stelling tot her voorbeeldtype. Doorslaggevender is echrer, dat de samensteHing van het brons sterk 
verschilt van de 'Ierse' bijlen. Ze bestaan vooral nit met verschillende mineralen verontreinigd koper, 
met weinig ofgeen tin, een enkele uitzondering daargelaten. Op basis daarvan lijkt her basismateriaal 
uit Midden-Duitsland naar het Drents Plateau te zijn gekomen." De makers van de Emrnense bijlen 
hebben, gezien de verbreiding ervan, naar aile waarschijnlijkheid in Noord-Nederland geopereerd." 
Hun kennis kunnen ze rechtstreeks hebben opgedaan van Brits-Ierse leermeesters. 
Er zijn nag enkele andere bronzen bijlen uit de Stellingwerven bekend. Ben is begin zoste eeuw 
gevonden bij Donkerbroek, niet ver van de oude Breebergschans; de andere in 1919 bij Weper. Ze 
zijn van een ander type dan de Emmense bijl van Donkerbroek. het zijn zageheten hielbijlen, die een 
steviger bevestiging aan de schacht mogelijk maakren dan bij de platte randbijlen het geval was. 
Ze dateren uit een latere periode, de Midden-Bronsrijd, taen het gieten van bronzen voorwerpen op 
lokaal niveau al heel gewoon was. Zo kao oak uit de vorm van deze bijlen worden afgeleid, dat ze 
door vaklui uit de Drents-Friese regio zijn gegoten. [9 Het brons ervan is niet nader onderzacbt, maar 
waarschijnlijk zou de sarnenstelling ervan tach geen aanwijzingen geveo voor het herkornstgebied. 
De bijlen zijn ongetwijfeld gegoten uit brans dar allangere tijd in de streek circuleerde en misschien 

wel meermalen was omgesmolten tot 
Om de bijlklin,g beteraan de nieuwe voorwerpen." Want oak dat is 
steel te kunnen beuestigen, een aspect van brons: het kon vrijwel 
werd er steeds meer pro~e! onbeperkt worden gerecycled, zonder dar
longs de randen uan de kling 

er door slijtage ofdoor het smelt-, giet
00 ngebracht. Zoontstond 
de 'hielbijl', diemet de en smeedproces veel materiaal verloren 
ochterkont in hetgespleten ging. Hoe prehistarisch brons wel uit de 
uiteinde uan de gebogen steel circulatie kon verdwijnen, komt aan her 
werd geLioL Dit exemplaar eind van dit hoofdstuk ter sprake; we 
komt uit de omgeLiing Lion 

zullen daarbij ook de drie Stellingwerver Weper. 
bijlen nag eenrnaal tegenkomen. 
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Het bronsnetwerk 

Wie kunnen die lokale vaklui zijn geweesr? Er is veel gefilosofeerd over de mensen 
die her brans bewerkten en over de marrier waarop het brons zich over Europa 
verspreidde. Lange tijd was her model van de 'reizende bronssmid' populair, analoog 
aan rondtrckkende smeden die uit recente tijd bekend waren. Zo'n smid zou vanuit 
de herkomstgebieden van de ertsen door Europa rrekken, een bundeltje bronsbaren, 
mallen en gereedschap rneezeulend, steeds in een nederzetting zijn diensten en 
producten aanbiedend en lcvend van wat de inwoners hem aanboden. 
Dar model is nog nier zo lang geleden verlaten. Men neernt nu aan dat er op lokaal of 
regionaal niveau srneden actiefwaren , van wie de producten plaatselijk werdcn ver-

Drie uu urstenen pij lpu nten uit de periode ca. 25 00-1400 v.Chr., de eindfose van 
het Neolith icum (Klokbekercultuur), de Vroeg e Bronstijd (w ikkeldraad fase) en 
het begin van de Midden-Bronstijd. Hoewef deze pUlpunt en een typolog ische 

ontwild<eling su,g,gereren, zUn ze lan,g e tUd min of meer naas t elkaargebruikt. 
Ze zijn aile drie ouer hetgehele oppervlak zor,gvuldig bewerkt. Het midde lste 
exemplaar, voorzien van fijne weerhaken, getuigt van een frcwi staa/tje van 

vakmanschap van de loenmalige uuursteenbeuierkers . Het linker exemplaar IS 
gevonden bij Oosterwolde. 

handeld. De mensen die de bijlen van Donkerbroek en Weper maakten zijn hiervan 
voorbeelden. Maar hoe kwam het brons waarmee ze werkten naar de StelJingwerven? 
Voor het sirnpele model van de rondrrekkende smid is een meer algemene visie in de 
plaats gekomen, volgens welke her brons lin ruwe ofbewerkte vorrn) via sociale en 
rribale netwerken werd vcrbreid en in grotere hoeveelheden en op haag niveau werd 
geruild tegen andere producten." 
Dar brengt ons op de grootschalige gevolgen vall de vraag naar her brons, Al in het 
begin van de Bronsrijd ontstonden voor her ccrst in prehistorisch Europa werkelijke 
centra van wat wij rijkdorn en macht louden noerncn: in Bohemen (de Unetice-cul
tum) en Zuid-Engeland (de Wessex-cultuur). niet toevallig Iocaties waar in de nabij
heid koper- en tinertsen werden gevonden. We moeten ons waarschijnlijk voorstetlen 
dar leidende figuren uit die machtscentra zaken ded en met de leiders van naburige 
groepen en in ruil voor arbcid, loyaliteir, vee ofgraan partijen brons leverden. Die 
naburige groepen handelden net zo met hun buren, waardoor het brons wijd verb reid 
raakte . De elites hidden de greep op deze rransacties en hidden de rneesr presti
gieuze stukken voor zichzelf, zoals zwaarden en bijzondere sieraden. Eenvoudiger 
sieraden en basiswerktuigen, zoals bijlen, werden oak weer na een tegenprestatie 
bij de leiders bctrokken. Dit alles leidde tot grotere verschillen, niet alleen tussen 
regio's maar ook tussen de rnensen onderling, Wie de controle had over de ertsen, de 



handelsroutes en de producten had macht en liet dat merken. 
lIet hing er bij het verwerven van brons niet aileen van af, hoe ver men van de leveran
ciers van brans leefde; belangrijker was, wat voor wederdienst men kon bewijzen. Zo 
is in Denernarken en Zuid-Zweden, gebiedcn die verder van de bronsbronnen aftiggen 
dan Nederland , oneindig veel meer brons gevondcn dan bij oris. De verklaring daar
voor is het barnsteen, fossiel hars dat aan de Oostzeekust veel wordt gevonden en dat 
overal zeer gewild was voor het maken van sieraden. Hoewel ook aan de Nederlandse 
kust wel wat barnsteen te vinden was , moesten de inwoners van onze streken het 
toch van andere ruiJobjecten hebben. Wat konden de bewoners van de SteJlingwerven 
leveren, waardoor ook zij in bet begerenswaardige bezit van een branzen bijJ of 
armband konden komen? 

Boeren in de Bronstijd 

Hoewel het Stellingwerfse bodemarchiefn iet 
overloopt van concrete gegevens over het leven 
van de doorsnee-bewoner in de prehistorie, 
mogen we to ch aannemen dar er vanafde 
TRB-tijd altijd rnensen hebben gewoond. Uit 
de in dit hoofdstuk behandelde periode zijn 
op een aantal plaatsen vondsten gedaan die 
duiden ap de aanwezigheid van nederzettin
gen. Deze woonarealeri liggen hoofdzakelijk 
in het oostelijke deel van de Stellingwerven." 
Ze zijn voor een deel door Popping ontdekt of 
door anderen onder zijn aandacht gebracht. 
War er zoal gevonden is, zal op de leek weinig 
indruk rnaken: het gaat bijna uitsiuitend om 

Het Noord-Nederlandse gebruiksaardewerk uit de Midden-Sronstijd staat bekend scherven, die niet bepaald van een uitzonder
uls Klimrnerkeramik, en inderdaad iseraan de ze beide tonvorm;ge potjes uit lijke schoonheid zijn . Za zorgvuldig als het 

de Tachti9 Bunder bij Fochteloo weini9 moois te zien. Ze kwa men beg injaren meeste aardewerk uit de Steentijd is afgewerkt
'30 van de uorige eeuw aon het licht bij ontginningswerkzaamheden en werden 

en vcrsierd, zo sober, ja zeJfs armoedig, zien aangetroffen ineen rechthoekige IgraDkuil. 
deze producten uit de Brons- en Ilzertijd 
er uit. Na het wikkcldraadaardewerk uit de 

Vroegc Bronstijd (op zich al geen kandidaar voor de schoonheidsprijs) maakte men 
in Noordoost-Nederland eeuwenlang lompe potten van klei die met fijngeklopt 
graniet was gemagerd en daardoor na het bakken een craquele-oppervlak vertoonde. 
Afgczien van een enkele nagelindruk werd er geen enkele versiering op aangebracht. 
Archeologen hebben aan dit rnidden-bronstijdaardcwerk de ietwat denigrerende 
naam Kiimmerkeramik C'armoe-aardewerk') gegeven, waarschijnlijk uit frustratie over 
het feit dar dezc non-descripte scherven zo weinig inforrnatie bieden over datering 
en herkomst.? Het rnateriaal viel bij graaf- en onrginningswerkz aarnheden dan 
oak nauwel ijks op. In ieder geval sprak het weinig tot de verbeelding. Ofdit de 
reden is dat Popping scherven van Ki.imme.rkeramik, afkomstig uit de 'ISO Bunder' bij 
Appelscha niet heeft bewaard, kan overigens worden betwijfeld. Wei heeft hi] dit 
soort aardewerk dat 'een ,grove structuur met vee! bijmen.g in,g van ,geldopte ,graniet' vertoont 
en 'geheel zander e.elliae vcrsierin,g' bescbreven en brengt ze vanwege de povere kwaliteit 
in verband met een 'nealithische oerbevolkinfJ' die mogelijk nog in contact stand met 
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mesolithische jagers en verzarnelaars.v Oak de Duirse archeoloog E. Sprockhoff, 
die de naarn Kummerkerumik in 1942 introduceerde, deed dit aanvankelijk. Uit het feit 
echter dat Popping in 1935 rwee Kummerkercmik-porjes uit Fochteloo als 'Bronstijdig 
vaatwerk' kwalificeerde, kan worden opgemaakt dar hij toen 31 tot andere gedachten 
was gekomen.» 

Doordar geen van deze plekken ooir is opgegraven, zijn er geen huisplattegronden 
van bekend ." Gelukkig kunnen we ons wel een voorstelling van die huizen maken 
doordat in Drenthe op verschillende plekken sporen van gebouwen uit de Midden- en 
Late Bronstijd zijn gevonden. De huizen en nederzettingen in de Stellingwerven 
zullen er niet wezenlijk anders hebben uitgezien . 

De bronstijdnederzetting 

In feite vielen nederzetting en huis in die tijd sarnen. Dit houdt in dat er geen darpen 
waren, maar dar er sprake was van losse, verspreide boerderijen. Ze Jagen binnen een 
niet duidelijkafgebakend areaal, waarvan de grenzen cchter voor de eigenaren en 
buren ongetwijfeld ondubbelzinnig zijn geweest. Die buren woonden op enige afstand; 
men schat dar er hoogstens 3-4personen per km2 leefden in die tijd.27 Binnen het areaal 
lagen de akkers en weidegronden, de grafmonumenten (waarover later meer) en de 
huizen. Watde landbouwgronden betreft, wijst stuifrneelonderzoek uir dar de boeren 
sinds de TRB-tijd steeds meer bos hadden gekapt en als akkers in gebruik hadden 
genomen. Daarrneeveranderden de oerbossen niet in een landschap van veldenvol 
golvend graan. De nieuwe akkers raakten na enkele jaren uitgepur en de boeren hadden 
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De boerderijen uit de Midden- en Late Bronstijd opde Noord- en Oost-Nederla ndse zandgronden zUn befaamd geworden door 
hun{engte van soms meer dan]o meter. Ze zijn onder meer opgegrDuen bij Elp en Emmell. Hetgrijsgekleurde gedeelte was 

gereserueerd uoor de koeien, waaruan er in zo'n boerderU 20 tot 30 konden staan. 

niet de kennis om de vruchtbaarheid ervan door middel van wisselbouw of bemesting 
te bestendigen, Liever rooide men verderop een nieuw stuk bos en ploegde de grand; de 
uitgeputte akkers werden aan het grazende vee overgelaten, men legde er grafheuvels 
op aan ofbouwde er cell nieuwe boerderijats de Dude bouwvallig was geworden. Zo 
kon een nederzetting zich in de loop del' generaties door het areaal verplaatsen. waarbij 
de grafmonumenten en de paden en wegen vaste punten eo lijnen blevenvorrnen, 
De branstijdboerderijen hadden een Forse rnaat: zo'n 5~6 III breed en minstens IS m 
lang, tot wei 30-40 III in de Late Bronsrijd." Een gezin leefde hier onder een dak met 
het vee, in ieder geva! 's winters als her vee op sral stond. In een grate boerderij was 
ruimte voor wel jo koeieo; er konden naar schatting lO~I5 mensen wonen .'? Op het 



erf stonden graanschuurtjes , waar een deel van de oogsr werd opgeslagen. Verkoolde 
graankorrels van enkele Drentse branstijclvindplaatscn geven een indruk van wat er 
op de akkers stand: ernmertarwe, gerst en gierst.> Daarnaast hebben ze rnogelijk 
ook nag andere gewassen verbouwd, zoals vias en eenkorentarwe. Hier en daar 
waren veekralen voor schapen ofkoeien ingericht. Oat kan er, net als de opvallende 
sta lgedeelten in de boerderijen, op wijzen dar veeteelt in deze periode van grater 
belang was geworden. Door het ontbreken van gegevens over huizen en nederzettin
gen nit de voorgaande perioden is een vergeJijking echter nauwelijks te maken. 
Toch kan het heel gocd dat vee zijn geweest, dat ook de eenvoudige boer bij 
Oosterwolde ofFochteloo naast voedsel enige lu xe verschafte. Van een overschot aan 
akkerproducten zal hi er geen sprake zijn geweest, maar met een paar runderen extra 
had de boer een waardevol goed in handen om - bijvoorbeeld ~ een branzen bijl ofeen 
branzen armband te kunnen verwerven . Hoe die ruil in zijn werk ging, kunnen we 
niet meer vaststcllcn. Het beeld van handjeklappende veeboeren dringt zich onwille
keurig op, maar de rransactie kan op allerlei, cornplexe en onnaspeurbare manieren 
zijn voltrokken, In ieder geval kan de veestapel de basis zijn geweest waardoor de 
boer en zijn gezin op bescheidcn wijze deel hadden aan de tecbnologie en luxe die de 
Bronstijd in Europa kenmerkte. 

Gevarieerd grafritueel 

Hierboven wcrd gesteld dat de komst van 
het brans een denivellercnd effect had op 
de prehistorische sarnenleving. In Noord
Nederland is daar eigenlijk nie t zoveel van te 
merkcn. De onderzochte Drenrse nederzettin
gen uit de Middcn-Bronstijd hebben tot nu toe 
niets opgeleverd dat wijsr op grate verschillen 
in rijkdom en status binnen de plaatselijke 
bevolking. De huizen en veestapels verschilden 
binnen een en dezelfde periode nauwelijks van 
ornvang en er kunncn dan ook geen speciale, 
grate gebouwen worden toegeschreven aan 
leiders ofstamhoofden. Voorde begravingen 
uit die tijd ligt het niet wezenlijk anders, al Deze maquette uerbeeldt een imoginoire 'rneerperioden heuuel' 

waaruit een kwodrant is weggenomen om de opbouw te la ten valt daar wel meer over te zeggen. In Drenthe 
zien. In het midden, in een kuil die is ingegrauen in het oude op

zijn een paar grafheuvels gevonden waarvan 
perula!<, ligt een skelet uan de En kelgrafcultuur in hurkhouding,

de inhaud duidelijk maakt dat er speciale met een beker aon de uoeten . Doorboven zijn (gestrekt) twee 
personen begraven lag en. Het 'Stamhoofd van skeletten zichtbaar. Ze vormen de resten von mensen die in de 
Drouwen', rand 1500 v.Chr. bijgezet met onder loop uande BronstUd in de top van de bestaande hel/vel zUn 

bUgezet, waarna de heuuel tot twee kcer toe werd opgehoofjdmeer een bronzen zwaard, gouden oorsieraden 
en uit,g ebreid. Een vierdegrar. een latere bijzet ting uit de en een serie fraaie vuurstenen pijlpunten, was 

Bromtijd, beuindt zich in de heuveluoet. De urn vIal< erbouen 
misschien geen stamhoofd maar zonder twijfel ispas naderhan d in de heuuel ingegfa ven en dateert uit de 
een gerespecteerd heer wiens invloed zich ver IJzertijd. De heuvel van de tweede periode wasomgeven door 
buiten het eigen erfdeed gelden.> Maar hij was een greppel, een krans van palen omzoomde de heu vel node 

laatste uitbreidin,g . De muquette toont goed de com plexiteitecn uitzondering en zijn nakomelingen zullen 
van deze fJrofmomenten, waor sorns tientallen mensen eenniet zijn status hebben genoten. 

laatste rustplaats vonden . 
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Uit de graven uit deze periode die in de Stellingwerven zijn gevonden, blijkt ook niet bepaald 
her bestaan van een rangen- en standcnrnaatschappij. Net als tijdcns het Neolithicum het geval 
was, werden de grafkuilen van sommige doden met een grafheuvcl afgedekt en kregen anderen 
(ongetwijfeld de rnees te) een minder in het oog springend (vlak)graf. Maar ofde heuvels uitslui
tend vooraanstaande leden van de samenleving bedekten en de vlakgraven per definitie voor de 
grote massa bestemd waren, is geen uirgernaakte zaak. Hetgrafritueel en de inrichting van de 
rnonumenren werden in de Bronstijd wei veelzijdiger. am te beginnen werden er, naast bet eenvou
digweg opwerpen van een heuvel zander afbakening, ook randstructuren toegepast, ringsloten en 
paalkransen die elkaar m in ofmeer in de tijd opvolgen en als dateringscriterium kunnen worden 
gebanteerd.> Niet zelden werd een oudere, neolithische heuvel in de Bronstijd opnieuw als graf 
gebruikt waarbij, nadar er in bet centrum van de bestaande heuvel een grafwas gedolven en de dode 
was bijgezet, de heuvel werd opgehoogd, vergroot en al dan niet van een randstructuur voorzien. 
In het vorige hoofdstuk werd al melding gernaakt van twee Sreentijdheuvels bij Langedijke en de 
Galgenberg bij Donkerbroek, die in de Bronstijd opnieuw in gebruik waren genomen. Een van de 
grafheuvels onder Langedijke was, nadat de heuvel was opgehoogd, voorzien van een ringsloot op 
grand waarvan deze 'rnantelheuvel' in de loop van de Vroege Bronstijd ofhet begin van de Midden
Bronstijd, ergens tussen 1700 eo 1400 v.Chr., kan worden gedateerd. Waren de neolirhische heuvels 
voor een dod e bestemd, in de loop van de Bronstijd, vanaf ryoo-raoo v.Chr., raakte het gebruik in 
zwang 0111, rondorn het centrale graf en parallel aan de heuvelrand , graven in het heuvellichaam 
aa n te leggen, aangeduid als tangemiale nabijzcttingen. Zonder dat dar te bewijzen valt, nernen 
archeologen aan dat het hier om nazaten van de ecrstbegravene gaat. Deze grafheuvels staan dan 
oak bekend als familieheuvels. » De doden werden er, althans in de noordelijke streken, gestrekt op 
de rug liggend bijgezet in een kist die uit eeo oude eikenstam was gehakt. 

De Biesterveldheuvel 

Spijrig genoeg beeft de enige Stellingwerver gr afheuvel die in deze fase van de Bronstijd is aan
geiegd, de Nederlandse archeologie wei verrijkt met een prachtige en opvallende randstuctuur, 

De Biesterueldheuuel blJ het 
Goudmeer tijdens de op,gravin,g 
in 1928. Als ,geuolg ua n bcdern 
vorm in.9 zijn de80ten waorin de 
zware palen stonden die de heu uel 
ooit omsloten,goed te herkennen. 
Het propel op de achtergrond laat 
zien hoe de heuvel uit plaggen is 
opgebouwd. De bovenkant uon 
het donkere bondje, vlak bouen de 
lichtgrijze zone, fleeft het niveou 
van her oude oppervlokaan. 
Uithet bodernprojiel onder de 
heuue] kan worden 0P8emaakt 
dat de heuuel is opgeworpen 
op heide,grond. Van Giffen nam 
aanuankelijk 0 011 dot deze witte 
'schierzand'!aafj was aangebracht 
en onderdeel uitmaakte uan het 
.qrafritueel. Opgrand uan de 
paalkrans kande Biesterveldheuuel 
ergens tussen 15 0 0 en 1200 u.Chr, 
wordengedateerd. 
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De opgwuingstekeningen uan de Biesterueldheuuel uit Van Giffens publicaties uan 1929 en 1930. De op de rechter plattegrond 
zichtbare ingrauin9 rechtsbouen moet de sc huil hut uan de zweruer Biesterueld zUn geweest. Opvallend element in het noordwestelUke 

kwadrant is het ontbreken van de binnenste rij paaltjes ter hoogte uan de plccts waar de buitenste palen wat naar binnen springen . 
Dit lOU cro p kunnen duiden dot aa n die kant de polissode ineerste insta ntie open was gelaten en later isgecompleuerd. Hetcentrale 

grafwas nauwelU ks ingegrauen en is op de teke ning aangegeven a!s ee ndonkere ulek. 

maar niet met enig graf uit die periode. Deze heuvellag vla k bij het Goudmeer in 
het Weperveld, op een voormalige zandrug die door veen was omringd. Begin zosre 
eeuw was dit een vochrig heideterrein, dat deel uitrnaakt e van de bezittingen van de 
hoeve De Knalle. Vlak voordat dit terrein zou worden ontgonnen, werd de heuvel 
opgemerkt door Popping en gemeld aa n Van Giffen. Deze grocf de heuvel op in de 
zomer van 1928 en publiceerde de resultaten kort daarop.> De noordoostkant van 
de heuvel bleek nogal geschonden te zijn, Bier zou halverwege de Igde eeuw ene 
Bicsterveld - volgens de overlevering een plaatselijke randfiguur - een plaggenhut 
hebben gebouwd en bewoond, en dat in een tijd waarin grafheuvels vooral werden 
geassocieerd met witte wieven en andere spookverha len. De heuvel stand in de 
volksmond dan ook bekend a ls de Biest erveldheuvel. Het hoofdgraf in het centru m 
was zo ondiep ingegraven, da t het nauwelijks als zodanig herkenbaar was. Bijgaven 
ontbraken geheel; de onderzoekers konden aIleen de onderkanr van een urn uit een 
veellatere periode bergen, afgezien van war mesolithische vuursteentjes die in het 
zand van het heuvellichaam zat en .» In de Bronstijd was de heuvel in ieder geval niet 
meer gebruikt als grafvoor de nabestaanden ofwie dan oak. 
Verder yond Van Giffen het een prachtig voorbeeld van een gr afheuvel uit die tijd: 
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opgebouwd van heideplaggen die zich nog duidelijk lieten herkennen in het profiel en orngeven 
door een dubbele krans van dicht opeen geplaatste palen. Daarbinnen tekende zich nog een 
cirkel afvan du nne paalrj cs die in her noordwesten, op de plaats waar de dubbele krans van 
palen naar binnen sprong, een onderbreking vertoonde. Dit fenomeen , dat hier voor het eerst is 
vastgesteld, wordt wel in verband gebracht met een opening waardoor de dode naar zijn laatste 
rustplaats werd gebracht en die vervolgens ter afronding van het grafritueel werd gesloten. Er is 
wel geopperd dat die opening daarorn georientcerd was op de bijbehorende nederzetting.> Wat 
de Biesterveldheuvel berreft, zou deze theorie kunnen opgaan, want het dagelijkse leven zal zich 
hier in die tijd ongetwijfeld hcbben afgespeeld in de directe omgeving van her wat noordwestelij
ker gelegen Goudmeer. De Biesterveldheuvel is am meerdere redenen uitzonderlijk en illustrat ief 
voor de grate variatie aan vorrnen en rituelen die deze periode kenrnerkt." 
Bij wijze van anticlimax kan hier worden gemeld dat de enige grafvondsten uit deze episode 
van de Bronstijd die de Stellingwerven hebben opgeleverd, twee potjes van Kummerkeramik 
zijn, omstrceks 1933 gevonden tijdens ontginningswerkzaamheden in de aJ eerder genoemde 
Tachtig Bunder bij Fochteloo (zie p. 102). Ze werden aangetroffen in een rechthoekige kuil, die 
als vJakgrafkan worden beschouwd." Als we de aard en inhoud van de in de Stellingwerven 
oewaard gebleven graven uit deze tijd overzien, is wei duidelijk dat we voor theorieen over sociale 
gelaagdheid niet terecht kunnen in deze regio. Voar de toenmalige bewoners zullen statusver
schillen echter heel duidelijk zijn geweest, al kwamen ze niet per se tot uitdrukking in de wijze 
van begravcn. Het archeologisch residu levert nu eenmaal een verrekend beeld op, maar het is het 
enige waar we op afkunnen gaan. 39 

leder zijn eigen graf 

Tussen 1300 en rzoo v.Chr. deed zich vrij plotseling in heel Nederland, zowel ten zuiden als ten 
noordcn van de grate rivieren , een opvallc nde verandering voor in het grafritueeL 4° Aan de oude 
traditie van grate grafheuvels waarin leden van een familie werden bijgezet, terwijl andere doden 

in vlakgraven terecht kwamen, kwam een eind. Aile doden 
werden nu op min ofmeer gelijke wijze begraven en wei in 
gecremeerde vorm . Crernatie was op zich niet nieuw: al in 
de eindfase van de TRB~cultuur werden de rneeste doden 
verbrand en in Zuid-Nederland was het al sinds de Midden
Bransrijd de gebruikelijke ritus. In het noorden had men 
langer vastgchouden aan lijkbegraving (inhurnatie), al werd 
er bij tijd en wijle om voor ons onbekcnde redenen van die 
regel afgeweken. In de Iaatste fase van de Bronstijd werd 
het verbranden van de doden de standaard, en dar voor vele 
eeuwen. 
Gewend als wij zijn aan crematie in de huidige tijd, zijn velen 
geneigd te denken dat een lichaam tot as wordt verbrand. 
Dat is een misverstand: ook met de tegenwoordige geperfec

Van het urnenveJd uit de Late Bronstijd datzich naast de tioneerde techniek blijft er na de verbranding een paar kilo 
GalfJenber.cJ bU Donkerbroek uitstrekte,is deze urn afkomstig. aan herkenbare botresten over, die uit redenen van kiesheid 

Dp zjjn kop la.cJ er eengeaord potje in. Be ide patten zijn 
tot fijne as wordt verma len. Het zal duidelijk zijn dar de beschaoigd fjeraakt bij loter pJoefj' of ont.cJinningswerk. 
prehistorische verbranding nog meer botresten achterliet 
en dat die niet tot as werden gereduceerd. De nabestaanden 
verzamelden deze resten en begraeven die bij clkaar. In de 
eerste tijd werden de botresten vaak in een pot gedaan, die 



Tuiee urnen uit het grafueld uan Donkerbroe k. De wanden uan de potten hebben 
een zUdeg/an s, ontstaan door het met een stokje of steentje 'poljjsten' vande nag 
weke klei, Uitdit urnenueld zijn maar een paar urnen uerzameld. Deze duiden op 

een datering in de Late Bronstjjd, omstree ks de lode-9de eeuw u.Chr. 

daarmee een urn werd. De urn werd in een 
kuiltje begraven en er werd een greppeltje om 
het grafgedolven, waarna van de uitgegraven 
aarde een heu velrje over het grafwerd opge
worpen. Doordat de prehistorische bevolking 
de doden nu dicht bij elkaar begroef, ieder 
in een eigen grafonder een eigen heuvelrje, 
ontstonden de eerste werkelijke begraafplaat
sen: de urnenvelden. 
Zoals zo vaak het geval is met dit soort 
gebruiken, is de werkelijkheid ingewikkelder 
en gevarieerder dan het hie r weergegeven al
gemene beeld, Hoewel het grafaardewerk deze 
periode karakteriseert, werd lang niet iedere 
do de in een urn begraven. Een zak van textiel 
ofleer lijkt het a lternatief te zi]n geweest, maar 
er kwarnen ook wel eens handenvol crernatie
resten vrij wiUekeurig in het grafterecht. Hier 
en daar werd nog een pot ofeen klein potje bij 
de urn ofbotresten geplaatst, soms ook in de 
greppel rand het graf. Een enkele keer kreeg de 

dode cen bronzen sieraad mee ofwerd een kledingspeld ofarmband mee verbrand. 
Her urnenveldenritueellijkt al met al nogal individueel bepaald te zijn geweest. 
Mannen, vrouwen en kinderen werden over het algemeen op eenzelfde manier be
handeld, althans er zijn geen duidelijke algernene verschilJen te consrateren. Hoewel 
de omvang van de grafheuveltjes nogal kan varieren, is daaruit geen bijzondere 
positie van de betreffende dode af te leiden en uit de uitvoering van de urnen en de 
karige grafgiften al evenmin . Wijst dit op een, vergeleken bij de eerdere periode, meer 
egalitaire samenleving? Dat is niet te bewijzen en ook niet aan te nernen: wel dat 
het sarnen begraven van de nederzettingsbevolking - die feitelijk samenviel met een 
boerenfamilie - een andere kijk op familiebanden weergeeft. 
Dar de urnenvelden'cultuur' de weerslag is van een invasie uit het oosten, gelooft al 
lang niernand meer, Het feit dat de urnenvelden in veel gevallen zijn aangelegd in 
de buurt van oudere grafheuvels en dat in die heuvels vaak nog bijzettingen plaats
vonden, geeft aan dar de bevolking ervan overtuigd was dat hier hun voorouders 
begraven lagen ~ wat ook meestal het geval was. Zo sloot er een urnenveldje aan bij 
de Galgenberg.v Dar het nieuwe grafrirueel en de veranderde opvattingen over de 
maatschappij van verre kwarnen (Zuidoost-Europa geldt als het gebied van oor
sprong) is zeker. Urnenvelden, tot ruim een eeuw geleden een bekend fenomeen op 
de Nederlandse heidevelden, zijn nu praktisch allemaal uit het landschap verdwenen. 
Ook in de SteUingwerven is er niets rneer te zien war eraan herinnert- op een straat
naambordje in Oosterwolde na. 

Langs de I(ringgreppelstraat 

In een naoorlogse woonwijk aan de zuidkant van Oosterwolde ligt de 
KringgreppeJstraat. Hij heeft zijn naarn te danken aan her feit dat daar in 1971 een 
urnenveld uit de Late BranstijdfVroege Ilzertijd weed onderzocht. Het was bijna een 
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Het onderzoek van het urnen
veld van Oosterwolde in 1925. In 
het zand tekenen zich (alsgeuolg 
van latere bodemvorm ing) 
duidelUk degreppels af die ooit 
klei ne Bra fh euve Itjes omslote n. 
De man die aan de rand van 
de opgrauingsput stout, is 
Lu itzen de Jong ,de 'voorgraver' 
van Popping. La!) het terrein 
in 1924-Z5 no!) in een weidse 
omgeuing, tegenwoordi!) is het 
geheel ouerbouwd door lotere 
uitbreidinqen ua n Oosterwofde. 

halve eeuw eerder gemeld bij Popping, die de sporen ervan vaststelde onder een middeleeuwse 
akkerlaag langs de Snellingerdijk in zijn woonplaats. Hij gafzijn vandst rneteen door aan Van 
Giffen, die er hetzelfde jaar (1924) een klein onderzoek instelde. Het volgende jaar kwam hij terug 
en legde met steun van Pappings Vereenigin,g voor Heimatstudie der Srellinquieruen een tiental grafsporen 
bloat, waarna hij zijn bevindingen publicecrde.v Daarna raakte her urnenveld van Oosterwolde in 
de vergetelheid, tot er in juni 197I. voorbereidingcn werden getroffen voor de aanleg van een nieuwe 
straat, de larere Kringgreppelstraat. Een plaatselijke arnateu r, Atze Oijkstra, had op die plek wel 
eens vuursreen gevonden en waarschuwde Ian Boschker, bet archeoJogisch factotum van het Fries 
Museum die we in een eerder haofdstuk zagen optreden te Oldebolrwolde. Net als hij daar zou 
do cn , wist Boschker oak hier het werk stil te leggen nadat hij de eerste sporcn van prehistorische 
graven had waargenomen. Onder Ieiding van de Friese provinciaal-archeoioog Gerrit Elzinga 
werd her urnenveld diezelfde zorner apgegraven. In de ruim 4S jaar die verstreken waren sinds 
Van Giffens onderzoek, waren de technische mogelijkheden wei verruimd. Van Giffens ploeg had 

Tjjdens het onderzoek uan het urnenveld uan Oosterwolde (1971) 
tekenen zich in hetgeschaa fde opgrauingsulakde cirke lvormige sporen 

van degreppels of die rond de grauen Jagen .Opdeachtergrond isde 
Snelf ingerdUk zich tbaar. 

Een urn en een bUpotje ZU" uoor de foto op zijn ploots gelaten in een 
deels u;tgegraven Wafkuil van het urnenueld bU Oosterwolde(1971) . 



Onderzoeksleider G. Elzinga (,geheel 
links, met stok), prouinciaal arche%og 

uan Friesland, geeft een delegatie 
uan de ,gemeente tekst en uitfeg ouer 
de opgrauing uan het urnenueld uan 

Oosterwolde. 
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alles met de hand moeten doen, Elzinga had de 
beschikking over graafmachines waardoor hij een 
tienmaal grater opgravingsvlak kon maken. Hij traf 
oak de sporen van het werk van zijn voorganger aan, 
waardoor een redelijk cornpleet beeld ontstond van 
wat hier ooit gelegen had . 
Her urneoveld van Oosterwolde is een grafveld dat 
omstreeks 900-750 v.Chr, in gebruik was. Die date
ring kan worden afgeleid uit de cirkelvorm van de 
greppels random de graven en her aardewerk dar er 
is gevonden." De opgravingen van 1924-25 en 1971 
hebben in totaal 32 graven aan her Licht gebracht. 
Hoewel Elzinga dacht dat met dit onderzoek de 
grenzen van het urnenveld waren vasrgelegd, kan 
niet worden uitgesloten dat het nag verder naar het 
noorden heeft doorgelopcn. 4 ~ AI met al was het een 
bescheiden grafveld zoals er vele tientallen in het 
noorden van ons land gelegen moeten hcbben: de 
dodenakker van een kleine gerneenschap, mogelijk 
vier ofvijfgcneraties bewoners van een boerderij 
die niet ver van hier gestaan zal hebben.» Zeals veel 
Drentse urnenveldcn uit dezclfde tijd lag het op een 
zandrug, stellig niet ver van een verbindingsweg, die 

Opdeze platte,grond uan her urnenueld van Oosterwolde zijn de 
opgravingen van 1924-25 en 197' gecombineerd weergegeuen. 
Rechtsbouen in omtrek deopgetekende kring,greppels uan Van 
Giffens onderzoek, in zwart linksonder die van de lowe opgraving . 
He t urnenueld is duidelijkzuidwest-noordoost georicnteerd en voigt 

~'F. .. I 

de de kzandrug waarop het ligr.1,--,----_:--'--;-~-----=-~___=_· 

I 
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in dit geval een prehistorische voorloper van de Snellingerdijk geweest 
kan zijn. 
Zelfs binnen dit kleine urnenveld dat betrekkelijk kort in gebruik is 
geweest, zijn opvallende verschillen te constateren in her grafritueel. 
Er zijn in totaal zf kringgreppels en 4 kuilen zonder greppei gevon
den. Rosten van de dode, in dit geval de verbrande botten, werden 
maar in 2.1 graven aangetroffen, waarschijnlijk waren de andere 
bijzettingen zo ondiep dat ze zijn vergraven. Er zijn ra urnen gevon
den, die niet allemaal crernatieresten bevatten (en dus eigenlijk geen 
urn mogen heten!) en ook geen 
berrouwbaar beeld geven van het 
oorspronkelijk aantal begraven pat
ten. Orngekeerd waren er ook doden 
die niet in een urn waren begraven, 
maar ernaast, ofzelfs helernaal 
zonder urn, vermoedelijk in een 
omhulsel van organisch rnateriaal.v 
Dan cle diameter van de kring
greppels, die varieert van 1,8 tot 
6,5 m. Sommige van deze greppels 
bezatcn ecn opening, terwijl de 
randstrucruur van een bijzetting 
(tevens de grootste) zelfs uit een 
dubbele greppel bestond. Uit de 
centrale bijzetting van dit grafkan 
niet worden opgemaakt dat hier 
iernand met een bijzondere status 

Vier urnen van uiteenlopende Bfootte, opge.lJroven in het urnenveldis begraven, maar aarmemelijk is 
van Oosterwolde. Hetexemplaar linksuoor is uersierd met lijnuormifje

het wel. Kortorn: hier wordt wel patronen van vin,gertopindrukken. De urnen dateren uit het einde von de 
duidelijk dat ook het eenvoudige Late Bronstjjden het begin van de ijzertUd. 
grafritueei van mensen uit die tijd 
nogal war variatie vertoonde, 47 

Nag eenmaal het brans uit de Bronstijd 

Wat na het bestuderen van meer dan 1000 jaar grafritueel uir de 
Bronstijd opvalt, is het feit dat bronzen voorwerpen er zo zelden in 
voorkomen. Afgezien van een enkeJ uitzonderlijk grafmet speciale 
voorwerpen ofeen enkel fragment van een meeverbrand bronzen 
sieraad in een urn schittert dit metaal door afwezigheid. Ook op de 
nederzetringslocaties is geen snippertje brons gevonden. Oat Iijkt 
opmerkelijk voor de Bronstijd maar in feite is het heel uitzonderlijk als 
zich tusscn her bewoningsafval brons bevindt: cen bronzen voorwerp 
werd zelden verloren en zeker nooit als afval weggegooid. Het mater i
aal was te waardevol en een kapot ofversleten voorwerp kon boven
dien weer worden omgesmolten om er iets nieuws van te maken. Een 
bronsdepot dat aan het licht werd gebracht in her Drouwenerveld bij 
Borger is daarvan een fraai voorbeeld. 48 Prehistorisch brans dat wordt 



c 

Het 'offermes' van Appelscho is een von de topstukken uit decolleetie von het Fries Museum. lijn rituele functie wordt afgeleid uit 
het fe it, dot degreep tussen de stootplaat en de pommel te klein is om behoorlUk te worden vastgehouden. Door de motieven op de 
kli ng en op he! heft is het een van de rij ks t uersierde prehistorische voorwerpen van Nederl and. Ui t Nocrd- en Oost-Nederlcnd zUn 

ten minste vier verfjelUkbare rn essen bekend. Ze zijn vewaa rdigd door een smid die in deze regio en Noordwest-Du itsland actief was 
en die gebruik mockte van voorbeelden uit Midden-Duitsland. 

gevonden of opgeg raven, is dan ook vrijwe! altijd op een speciale 
rnanier in de bodem beland. 
Zo komen we aan het eind van dit hoofdstuk nog eenrnaal terug op 
de voorwerpen waarrn ee her begon: de vier aanwin sten van her Fries 
Museum uit 1935, waaronder her opvall ende mes ui t de Late Bro ns t ijd 
dar bij Appelscha was gevonden. Dit mes, uit een stuk gegoten en 
opvallend vers ierd, heeft een paar tegenhangers in Noord-Nedcrland, 
terwijl daarnaasr een klein aantal vergelijkbare messen bekend is uir 
Noord-Duirsland en Denemarken. Ze worden dan ook beschouwd 
als het product van een regionaal opererende smid die zijn kunsten 
waarschijnlijk heeft afgekeken van collega's uit Midden-Duitsland, 
waar deze messen, maar dan met een iets ander handvat, gangbaar 
waren.« Ze worden vanwege hun opvallende vorm algemeen als 'of
fermes' aangeduid. Ofhet als zodanig is gebruikt, is natuurlijk niet te 
zeggen: het verrelr meer over de romantische, vroeg-zoste-eeuwse visie 
op prehistorisch ritueel dan over zijn oorspronkelijke functie. Toch is 

Het laatste type bronzen bUIdat in fjebruik was, stnot bekend 
als kokerbijl. Een gebofjen steel werd in het holle uchtereinde van 
de kli ng gestoken en met een koordgeborgd non het oortje. Oit 
exemplaar is gevonden in deTjonger bij Oudeschoot, net buiten de 
gemeentegren s van Weststellingwerfen is lIa n lokale makelU.Toe n 
hU werd geborfjen, zat de punt van de steel nOfj in de kling (zie oak 
p.175, noot zo). 
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het zeker geen gewoon mes. al was het maar orndat de handgreep te klein is 
voor een norrnale volwassen hand. Het zal dus mogelijk een ceremonieel doel 
hebben gediend. 
In een andcr opzicht is her waarschijnlijk wel degelijk als offcrmes te 
beschouwen en weI door de vondstomstandigheden. Het kwarn in 1933 te 
voorschijn bij her ontginnen van de heide en lag op een diepte van ongeveer 
I m onder het maaiveld, afgedekt door een pakket stuifzand in een dunne 
veenlaag.> Dat duidt erop dat het indertijd in een drassige omgeving is 
neergelegd of begraven. Vee!van dit soort kosrbare vondsten zijn afkom
stig uit beekdalen ofandere natte plekken. Dit geldt ook voor vrijwel alle 
bronzen voorwerpen die in de Stellingwerven zijn gevonden, zoals de 
drie eerder beschreven bronzen bijlen waarvan er twee in het vecn zijn 
gevonden en de andere eveneens uit een natte omgeving afkornstig is." 
Verder zijn cr drie bronsvondsten opgediept uit de bedding van de Tjonger, 
te weten een bronzen kokermes (Haule), een kokerbijl (Oudeschoot) en 
her op p. 99 afgebeelde bronzen zwaard.> Ook voor de twee in elkaar 

gedraaide bronzen spiraal
ringen waarvan de vindplaats 
pas naderhand kon worden 
vastgesteld, geldt dat ze uit een 
'natte context' afkornstig zijn: 
een met veen gevulde dobbe 
ten zuiden van Langedijke.v 
Van een bronzen speerpunt uit 
de omgeving van Donkerbroek 
staat niet vast dat hij op een 

Deze bronzen lanspunt is geuonden in de om,geuing uon laaggelegen, natte plek is 
Donkerbroek. Hel iseen gon!Jbaar type met!J(lQtjes inde schccht gevonden, maar het is wei 

huls dot uerder geen specifieke kenmerken bezit en binnen een woot waarschijnlijk, terwijl een 
!Jebied in Europa in de Midden- en Late BronstUd. en mogelijk nag 

bronzen halssieraad uitde Vroege UzertUd, ;/1 gebruik was. 
Fochteloo (zie p. 125) oak als 
een depotvondst kan worden 

beschouwd.> Oat komt overeen met de algemene ervaring dat in de Bronstijd 
regelmatig bronzen voorwerpen - die bepaald kostbaar genoeg waren om te 

koesteren en te behouden ~ in een moeras of in het water werden gedeponeerd. 
Dat gebruik nam in de Late Bronstijd zelfs sterk toe. Vergeleken bij Scandinavie. 

waar rnassa's bijzondere bronzen in de venen terecht zijn gekornen, stellen onze 
bronsoffers niet veel voor. Tach zijn het vooral deze vondsten die iets doen verrnoe

den van de complexiteit van de toenmaJige samenleving, hoe vaag ook. De rest van 
het archeologisch materiaal geeft de z rste eeuwer de indruk van een rraag verlopende 

boerensarnenleving, waar men zich meer dan een millennium bezig hield met vee 
weiden, af en toe een huis bouwen en het eten van met zand vermengde graanbrij uit 

ruw geboetseerde patten. Ook al was her hier niet bepaald te vergelijken met Mycene of 
de omgeving van Stonehenge, er moeten zich aan de randen van de moerassen en natte 

heidevelden taferelen hebben afgespeeld waar we alleen naar kunnen gissen. We hebben 
er in ieder geval de meest opzienbarende vondsten aan te dankcn, 
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rste eeuw, de tijd waarin dit boek werd geschreven, stond her klimaar srerk 
enschap, de politiek en het publiek. Bijna wekelijks kon men artikelen lezen 
warm ing van de aarde, al dan niet onder invloed van menselijk handelen. 

de marrier waarop de mens door het massaal verstoken van fossiele brandstof
morende deken van C02 rondom de aarde, die uitstraling van warrnte naar de 
beruchte broeikaseffect, waar al eerder op was gewezen. Zeker in Nederland 

g	 volgcn te kunnen vaststellen in de vorm van frequente overstromingsdreiging 
itblijven van 'ouderwetse' koude winters en her voorkomen van on-Nederlandse 
or andere deskundigen, en niet in de laatsre plaars door het bedrijfsleven, werd 
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foc telooerveen isvandaag dedog een ucnde laatste gebieden in ons land WoOf, zU net 
ioeite, een leuende noogveenue,getatie instand wordt gehouden. TllIeeduizend jaar 

It.s ekte het ueen zieh over IIrijwel het heIegebied van de huidi,ge SteJfingweruen uit en 
maakte het bewon;n,g onmogelijk. 

nog maar bewezen moest worden dat inderdaad sprake was van een significante 
ijging en in hoeverre die te wijten zou zijn aan het brandstofgebruik. De over
haar voorlichtingscampagnes weinig twijfel over bestaan dat er wel degelijk 

P obleem dreigt: Nederland wordt natter, zo werd gesteld, en daar moeten de 
ich op voorbereiden. Anderzijds nam diezelfde overheid nauwelijks concrete 

ege en om de vermoede oorzaak van die vernatting, het broeikaseffect, te bestrij
dit boek in later jaren ter hand neernt, zal mogelijk weten hoe het is afgelopen, 

iin minst wie er gelijk had in de discussie over het veranderende klimaat.
 
in als een ander kunnen de schrijvers van dit boek in de toekomst kijken;
 
nnen weI terugkijken naar het verleden en constateren dat het klimaat
 

o tdurend verandert, soms binnen vrij korte tijd, en dat die veranderingen van 
inv oed zijn op het landschap en daarmee op de mogelijkheden van mensen om 
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zich ergens te vestigen. In de eerste hoofdstukken zijn daarvan al tamelijk extreme voorbeelden 
behandeld; de lezer heeft het land onder honderden meters ijs bedekt zien worden, in toendra's zien 
veranderen en begroeid zicn raken met dennenwoud: er hebben poolwinden gewaaid, er hebben 
bosbranden gewoed en er zijn langdurige zomerregens gevallen. Nu heeft aI dar natuurgeweld zich 
afgespeeld tijdens en in de naslcep van de ijstijden, een periode die wel heel ver van ons af staar en 
waarvan het ons niets verbaast dar het toen moeilijk overleven was voor de schaarse bewoners, In 
het nu volgende hoofdstuk zal eehter duidelijk worden dat het klimaat ook in recenter tijd, waarin 
de mensen zich op een voor ons heel herkenbare wijze in leven hielden, allesbepalend kon zijn. Oat 
ze over vee! minder technieken beschikten om zich tegen de invloeden van het klirnaat te weren dan 
wij is waar, maar we moeten beseffen dat de mens niet alles kan beheersen ~ oak wij kunnen met 
problemen worden geconfronteerd die we niet met rechnische middelen kunnen oplossen. Dat gold 
nog in veel stcrkere mate voor de mcnsen uit de Ilzertijd en de Romeinse tijd, de perioden waarmee 
we ons nu zullen bezighouden. 

IJzer: zo gewonnen, zo geronnen 

Bij het begrip 'Ilzertijd' zijn net zoveel kanttekeningen te plaatsen als bij de Steen- en Bronstijd die 
eerder werden behandeld. Sinds Thomsens periodisering wordt hierrnee de prehistorische periode 
omsehreven waarin voor het eerst ijzer als materiaal voor 'snijden
de werktuigen' werd gcbruikt, maar daarrnee zijn we er nog niet. 
IIzer kornt, in tegenstelling tot koper en tin, op veel plaatsen in 
de bodem voor. Ook in Nederland, al is dat niet algcmeen bekend. 
Op de Veluwe zijn vroeger grate hoeveelheden ijzererts gewonnen 
in de vorrn van 'kJapperstenen', in de bodem gevormdc concreties 
van ijzeroxide die gesmolten konden worden tot srneedijzer.' Op 
vecl meer plekken was in moerassige gebieden en beekdalen zulk 
ijzer'oer' tc vinden, feitelijk niet meer dan brokken roest die zich uit 
ijzerhoudcnd water had den gevorrnd. Ook dit is aIs ijzercrts benut. 
Het is dus geen wonder dat ijzer in de loop der eeuwen het brons 
heJemaal verdrong, in ieder geval waar het gereedschappen en 
wapens berrof Toch kIeefden cr ten opzichte van brons bepaalde 
nadelen aan: het had een hoger smeltpunt, kon niet gegoten wor
den (althans niet met de toen beschikbare technologic) en was in 
het algemeen vcel lastiger te bewerken. Daar komt nog bij dat ijzer 
snel roest, Voor de archeoloog houdt dit in dat ijzer in de mecste 

Een dee! van het ijzererts dat de prehi5tori5che 
bevolkin,g van Nederland ter be5chikking nad, 

bestond uit klapperstenen :een ijzerconcretie mel 
eennolle kern diedoorgaom nog wat bodem

materiaol beuat en bij het schudden een rotefend 
gelvid veroorzaakt. Ze werden vooral in de Vroege 

MiddeJeeuwen ma550al gedolven op de Veluwe en ter 
plaatse uitgesmolten tot smeedijzer lIan 

motige kwaliteit. 

omstandighcden vergaat in de bodem en dus zelden wordt teruggevonden. In de Stellingwerven 
heeft men ongetwijfeld gebruik gemaakt van ijzeren voorwerpen, maar uit de helc periode 800 

voor-iooo na Chr. is niet een stukje ijzer uit dit gebied bekcnd.' 
Nu zegt dat nog niet veel, gelet oak op de geringe houdbaarhcid van ijzer in de bodem, maar er 
is meer aan de hand met het prehistorischc ijzer in Nederland. Het jaar 800 v.Chr. markeert voor 
areheologen de overgang van de (Late) Bronstijd naar de (Vroege) Ilzertijd in ons land.' Dit tijdstip 
is gebaseerd op cen in het buitenIand opgesteld absoluut-chronologisch kader waaraan rcgionale 
ontwikkelingen in Nederland kunnen worden gekoppeld. Als we echter nauwkeuriger bekiiken wat 
de Nederlandse bodem aan ijzer heeft opgeleverd, blijkt dat er gecn ijzeren voorwerpen bekend zijn 
uit de periode 800-700 V.CIH. en nauwelijks uit de eeuw erna. Pas vanafca. 600 v.Chr. krijgt ijzer 
cnige betekenis om na 500 v.Chr, frequenter voor te komen en pas in de 3de eeuw v.Chr. gerneen
gocd te worden.'; 
Het is moeilijk de vraag te beantwoorden wanneer in ons land voor het eerst ijzeren voorwerpen 



werden gernaakt, omdat we (nog) over te weinig infor
rnatie beschikken en deze bovendien voor verschill cnde 
uitleg vatbaar is. Er zijn bescheiden maar oprnerkelijke 
aanwijzingen dat men hier al in de Midden-Bronstijd 
ijzer produceerde." Die veronderstelde vroege ijzersmeed
kunst (als we daar al van mogen spreken) kan nauwelijks 
van betekenis zijn geweest en heeft hoogstens een 
experimenteel karakter gehad. Werkelijke ijzerproductie 
kwarn in ons land op zijn vroegst op gang vanaf de 8ste 
ecuw en dan nog maar heel geleidelijk, Aanvankelijk 
werden aileen op kleine schaal ijzeren voorwerpen 
gemaakt, in de vorrn van wapens voor de elite. Op 
grond van de vondsten lijkt het daarna nog tot in de Late 
Ilzcrtijd te hebben geduurd, voordat het nieuwe metaal 
voor icdercen beschikbaar kwam en werd toegepast voor 
het makcn van allerlei (gebruiks)voorwerpen. Noeh die 
voorwerpen zelf, noch producrieslakken (die he t residu vorrnen van ijzerwinning), noch smeed
slakken (die samenhangcn met ijzerbewerking) zijn uit de Vroege en Midden-llzertijd bekend. 
Oat zou echter inhouden, dar de boeren zich honderden jaren lang hebben moeten behelpen met 
oude bronzen ofzelf stenen bijlen voor het kappen en bewerken van hout en dat lijkt niet heel 
waarschijnlijk. Wat de voorwerpen zelfbetreft, wordt ons archeologische beeld sterk verrekend 
door de al genoemde slechte conserveringstoestand van ijzer in de bodem. Voor slakmateriaal 
ligt dar anders en het ontbreken daarvan vraagt om een andere verklaring. Het zou bijvoorbeeld 
kunnen zijn dat de bevolking van prehistorisch Nederland lange tijd afhankelijk is geweest van 
de import van kant-en-klare voorwerpen, om pas in een laat stadium zelfde productie ter hand 
te nemen. Ilzererts in de vorm van ocr was hier evenwel in voldoende mate aanwezig ~ nog tot in 
de zoste eeuw werd deze delfstof in beekdalen in de Achterhoek gewonnen voor het rnaken van 
gietijzer. Zowel smeedslakken als (in mindere mate) productieslakken zijn gevonden in enkele 
nederzettingen uit de Late Ilzertijd. Mogelijk vond het uitsmelten van het erts aanvankelijk 
buiten de nederzetting plaats en op zo'n kleine schaal, dat dit proces zich aan onze waarnerning 
onttrekt. Pas in de loop van de Rom cinse tijd wordt de ijzerproductie verplaatst naar de nederzet
tingen, zoals onderzoeken in Overijsscllaten zien . Uit die t ijd dateren de eerste onomstotelijke 
bewijzen voor ijzerwinning in de vorrn van restcn van smeltovens.' Hoe dan oak: net ze als steen 
en vuursteen niet meteen en geheel werd en vervangen door brons, kwarn ook ijzer niet direct 
voor het brons in de plaats. Voor sieraden bleefhet materiaal altijd in gebruik en geliefd en zelfs 
wapens en werktuigen werden nog ruim na 800 v.Chr. gemaakt van brons. Het bronzen zwaard 
uit de Tjonger dat op p. 99 is afgebeeld, dateert bijvoorbeeld uir de Vroege Ilzertijd." 

Tijdens Van Giffem onderzoek in 1936 bij lochtenrek 
(Mokkin.£jo) werddeze homerbUJQongetroffen inde bedding 
van de Tjonger. HU uormt zo'n beetje de lcotste representant 
van deze categorie krijgshoftige stotussymbolen die zo 
lang een rol ueruulden in de prehistoriscne samenleuingen. 
Ze deden (ols we oakde Gerollkeulen en Spitzhauen 

als een snort homerbij len besrhouuien) ;n de loop van het 
Mesolithicum hun intrede en waren het popula irst in net 
Laat-Neo lith;cum. Ditexemplaar is van ueel lotere datum: de 
late Bronstj d of lelfs de IJzertUd (tot co. 300 v.Chr.j.9 

Op de Asselsche Heide bU Hoog-Soeren zUn in rijen aangelegde kuilen 
zichtbaar die de stillegetuigen uormen uan de winning lIan Uzererts 

(klapperstenen) inde Middeleeuwen. De stortafkomstig uit de kuilen 
Jigt erlangs. Behalue dit soort tlugrallingen gaan op deVelullIe ook 

tide tonnen aan slokkenhopenonder net land schuil . 
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Natte voeten 

Ofer Oll in de Vroege Ilzerrijd al ijzer in de Stellingwerven werd gebruikt of nier, op 
het leven van de bewoners was her nieuwe materiaal vooralsnogvan weinig invloed, 
Van veel meer belang was de omslag van het lei i rnaat, dat tot dan toe Iandklimaat
achtige trekken had vertoond, maar Ill) veranderde in een zeeklirnaat. Deze omslag 
is op verschillende rnanieren en op tal van plaatsen geconstateerd, niet alleen in 
Nederland maar oak elders in Europa, ja zelfs wereldwijd. De oo rzaak wordt ge zocht 
in een cornbinarie van factoren waarvan een afnarne van de activiteit van de zon 
in samenhang met een toename van de kosrnische straling de belangrijkstc zijn. 
Hierdoor zou meer bewolking en neerslag zijn ontstaan." Al staat de oorzaak nag 
allerrninst vas t, door allerlei archeologisch traceerbare fenomenen zijn de gevolgen 
ervan wei duidelijk geworden. Her en der blijken de bewoners van lager gelegen 
gebieden binncn enkele tienrallen jaren last te hebben gekregen van natte voeten. 
Oat kwarn nu eens niet door dc stijging van de zee spiegel (de zee werd in die tijd juist 
minder actief) maar door overvloedige regenval. De grondwaterspiegel steeg, waar
door er veenvonning optrad. Vecnmossoorten die gedijden bij doornatte omstan
digheden, kregen de overhand, wat in bodemprofielen zichtbaar is: er ontstond rond 

In de Ij zertijd was het gfO otste deel uo n de Stellin9werven 01 onbe
woonboar door ueengroei.Een een zoam teken lion lellen uit die tUd in de 
westelUke regionen isdit potje uit NUeho ltpade. Het isaf komstig uit het 

ueen en zou een depotuondst kunnen zijn, 

die tijd een nieuw veendek." Hier en daar probeerde men door het graven van sloten 
en het ophogen van de woonplaarsen de za ak conrroleerbaar te houden, zoals in het 
welvarende en voor die tijd dichtbevolkre West-Friesland. Uiteindelijk zag men zich 
gedwongen het gebied waar het voorgeslacht eeuwenlang succesvol had geboerd, te 
verlaten: de eens 20 vruchtbare akkers veranderden in moerassen. Elders trok men 
dezelfde conclusie en vertrok, 
Deze klimaatsomslag zal ook de nod ige gevolgen hebben gehad voor de toenmalige 
bewoners van de Stellingwerven, alhoewel we dat niet direct uit de beschikbare 
gegevens kunnen afleiden. Ook bier kwam de bewoonbaarheid van het gebied echter 
onverrnijdelijk onder druk te staan van het oprukkende veen. Overigens heeft dit 
hoofdzakelijk gevolgen gehad voor de bewoners rond Oosterwolde en Appelscha. 



De rest van de Stellingwerven was toen niet of nauwelijks toegankelij k door 
de vernatting onder invloed van de stijging van her zeewater. Hier had de 
veengroei al eerder ingezet en inmiddels grate delen van het oorspronkel ijke 
landschap afgcdekt." De geisoleerde vondst van een complete pot uit de 
(Vroege) Ilzertijd bij Nijeholtpade doet aan deze constatering niers af; hij 
laat hoogstens zien dat zich nog weIeens mensen begaven in een streek die 
verder al ten prooi was gevallen aao her voortwoekerende veen.'3 

Zwervende erven, krimpend territorium 

Hoe zag het gebied er in het oostelijke deel van de SteJlingwerven eigenJijk 
uit in de eeuwcn voordat her veen oak hier op veel plaatsen bewoning 
onmogelijk maakte? Sinds de TRB-boeren er als eersren op kleine schaal het 
oerbos hadden ontgonnen, was in de loop der tijd een meer open landschap 
ontstaan. Bas dornineerde nog steeds de hogere keileemgronden en de beek
dalen, maar op de zandgronden langs de bovenloop van de Tjonger en haar 
zijriviertjes, het Grootdiep en het Kleindiep, waren op de plekken die zich 

Ieenden voor bewoning en akkerbouw, overal de 
sporen zichtbaar van een eeuwenlang agrarisch 
gebruik.v We moeten ons daarbij realiseren dat 
dit gebied minder dicht bevolkr is gewccst dan de 
rest van het Drents Plateau en dar de landschap
pelijke veranderingen er ook minder merkbaar 
waren dan ginds. 
De beste gronden waren al vroeg als akkers in 
gebruik genomen, maar die landbouwgronden 
gingen niet langer dan een boerengeneratie 
mee, mogeIijk minder. Bemesting was in het 
Neolithicurn nog niet bekend en de boeren deden 
de ervaring op dat de oogsten vanafeen bepaald 
moment sterk terugliepen ." Zolang er land 

Dit vuurstenen werktuig, gevonden 
bijWeper, dateert niet uit de Steentijd 

maar uit een veel/ater tijdvak, de 
Late Bronstjjd of de !jzertijd, en iseen 
uoorbeeld (Jan de manier waarop voor 

somrnige doeleinden n09 lange tijd (Jan 
steen !Jebruik werd gemaakt. Zulke 
voorwerpen zijn bekend als sikkels, 

wat onder meer wordt (Jerklaard door 
de duidelijke glans op desnijkant. Die 

zou doorbet contact met harde deeltjes 
in de korenhalmen zijn uercorznekt. 

Microscopische analyse van de snijlwnt 
suggereert dat zulke 'sikkels' in (eite 

werden gebruikt am plaggen te snijden. 

genoeg was, vormde dat geen probleern: men 
hakte elders in de omgeving een stuk bas kaal, began daar opnieuw met 
ploegen, zaaien en oogsten en Iiet de oude akker over aan het veeals ruige 
weidegrond. Uit Drenthe zijn verschillende (Bronsrijd-rgrafheuvels bekend 
die zi]n aangelegd op oud-akkerland, dar zich laat herkennen aan de krassen 
die het eergetouw in de bodem heeft achtergelaten. Op andere verlaren 
akkers bouwde men nieuwe huizen. Zoals in hoofdstuk 6 al werd beschre
Yen, waren de grenzen van de erven in de Bronstijd (maar ook daarvoor) 
niet duidelijk aangegeven en de nederzettingen hadden een 'zwervend' 
karakter - men ging wonen waar dar uitkwam, althans binnen een bepaald 
territorium en nooit vervan het oude akkerland. Op deze wijze verplaatsren 
de boeren zich eeuweniang maar keerden na verloop van tijd oak weer terug 
naar plekken waar ze al eerder hadden gewoond en geakkerd en waar de 
vruchtbaarheid van de grond inrniddels was hersreld. Dit alles wil helemaal 
niet zeggen dat de prehistorische boer 'maar wat deed'. Zijn praktijk van 
alledag was afgeleid van een eeuwenlange traditie en ervaring en zijn keuze 
voor akkerland, weidegrond en woonplaats werd bepaald door een eigen 
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rationaliteit. Wat op grand van de archeologische gegevens een rammeJig 
geheellijkt tc zijn, en mogelijk ook wel primitiefwas, had in het verleden 
beslist een eigen systernatiek - wij kunnen die alleen niet meer herkennen. 
Zo hadden de boeren door hun eeuwenlange activiteiren grate delen van het 
landschap ingrijpende wijzingen doen ondergaan en niet in aile opzichten 
op een manier die hen ten goede kwam. Archeologen hebben dat vastge
steld, nu eens niet door naar vondsten ofgrondsporen te kijken maar naar 
bodemprofielen en pollenmonsters. Ooit vruchtbare bodems raakten op den 
duur uitgeput. Ze degenereerden en de begroeiing van bosschages en gras
sen maakte plaats voor heide: op verschillende plaarsen kreeg de wind zelfs 
vat op de onbegroeide bovengrond van de braakliggende akkers, waardoor 
het zand ging stuiven." Samen met de hierboven genoernde veengroei, een 
toename van de bevolking in de loop van de Bronstijd en niet te vergeten 
de grote arealen Iandbouwgrond die men nodig had, zullen die factoren 
gezorgd hebben voor een zekere bevolkingsdruk. Oat lijkt vreemd in onze 
tijd, waarin we te maken hebben met cen honderdvoudig aantal bewoners 
per km2 vergeleken met de latere prehistoric." Maar tegenwoordig is vrijwel 
ieder stukje Nederland in principe geschikt (gemaakt) voor bewoning, 
terwijl her er niet meer toe doet ofde omringende bodem vruchtbaar of 
grazig genoeg is - we beschikken over kunstmest en krijgen trouwens oak 
zander eigen landbouw weI genoeg te eten. Voor de prehistorische mens 
moest de omgeving aan veel strengere eisen voldoen en de marges waren 
srnal. Oat in aanmerking genomen, hoeft ons de stelling van de archeologen 
niet te verbazen dat een deel van de bevolking van de Drentse zandgronden 
in de Midden-Ilzertijd (500-25° v.Chr.) wegtrok. Door een archeologische 
bril bezien, blijkt het aantal vindplaatsen en graven nit die periode sterk 
terug te lopen en het valt aan te nemen dat dar een gevolg is van een afname 
van de bevolking." De archeologie geeft oak antwoord op de vraag waar 
de bewoners gebleven zijn. Ze zachten gebieden op die in de 6de~5de eeuw 
v.Chr. (en mogelijk zelfs at eerder) in gebruikwaren geoomen: de grazige 
kwelders van het noordelijk kustgebied, die de oorsprong vormden van een 
nieuw land en een nieuwe cultuur: die van de 'Friezen' en de terpen. Her 
migreren van een deel van de bewoners van het oude land naar de nieuwe 
zeeklei valt evenwel buiten het bestek van dit boek.? Wij zullen ons verder 
bezighouden met de achterblijvers en weI met de mensen die het noordoos
ten van de Stellingwerven bleven bewonen. Zij lieten daarbij niet alles bij het 
oude. zeals averal op de zandgronden pasten zij bun landbouwmethoden 
aan op een opvallende rnanier, die de archeologen de nodige hoofdbrekens 
en inspiratie heeft bezorgd. 

Het geheim van de legerplaatsen 

Op luchtfoto's uit de rweede helft van de vorige eeuw zijn in de akkers ten 
oosten van de lintbebouwing van Fochteloo en in de bocht van de provin
ciale weg die door Weper loopt, rer hoogte van de afslag naar Haule, vage 
patronen te zien van aaneengesloten blakvormige structuren. Wie deze 
terreinen vandaag de dag zou bezaeken, ziet er in het veld niets bijzonders. 
Toch heerste hier in de Ilzertijd de alledaagse bedrijvigheid van boeren. Zij 
had den hun land ingericht in de vorm van een sysreern van aaneengesloten, 
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door wallen omgeven vierkanre en rechthoekige 
akkertjes. Op luchtfoto's laten zich de plaatsen 
waar de wallen lagen, nog in het akkerland 
onderscheiden in de vorm van lichter gekleurde, 
strookvormige patronen. 
Deze akkercornplexen vinden hun oorsprong 
in de Late Bronstijd en zijn eeuwenlang, op 
verschillende plaatsen zelfs tot in de Rorneinse 
tijd, in gebruik gebleven. Over de reden waarorn 
ze zijn ontstaan en hoe ze werden gebruikt en 
ingericht, is al heel war afgeschreven en het laat
ste woord over deze intrigcrende archeoIogische 
fenomenen is zcker nog niet gezegd . Vandaar 
dat we eerst nader ingaan op de onderzoeksge
schiedenis van deze complexen. 
Net aIs de grafheuvels bleven de wallen op de 
plaatsen die niet door latere generaties boeren 
in cuJtuur waren gebracht , nog lang intact. Ze 
waren in de Middeleeuwen op tal van plekken 
nog herkenbaar in de hei en de bevolking zal 

Op deze luchtfoto, in 1928 genomen , tekenen zich in de zojuist ontgonnen heide zich ongetwijfeld hebben afgevraagd, war ze nu 
in netSleenerzond fraai de wallen van een uitqestrekt celtic field af. Het isde cigenlijk voorstelden. De eersre die er melding 

ecn van de eerste luchtfoto's lIan een derge lUk ckkerromplex, In het Sleenerzand 
van rnaakre, was de befaamde predikant Iohan zUn de wallen van het celtic field nag goed herken baar in het terre in.Orueel 

andere plaatsen zUn zetUdens de ontginningen en het lateregrondgebruik Picardt (1600-1670) die niet zozeer een weten
verloren gegaan. Het uitgespaardc perceeltje met 'hunnebed' correspondeert schappelijke studie als wei een folkloristisch

met her welbekende hunebed D49 (De Pape loze Kerk), topografische beschrijving gafvan het Drenthe 
van zijn t ijd, Hij betitelde (zander een spoor van 

bewijs ofzelfs maar aanleiding) deze structuren aIs 'I-1eydensche Legerplaetsen', waarbij 'legerplaets' 
niet zozeer als rnilitair kamp dan wel als 'tijdclijk verblijf moer worden geiezen .>0 De Germaanse 
stam del' Suevenzou voor de aanleg verantwoordelijk zijn geweest, Negentiende-eeuwse onderzoe
kers zagen er vanwege de vierkante patronen eerder het werk van de ordentelijke Romeinen in en 
gaven er wei een rnilitaire betekenis aan - overigens oak zonder enige archeologische aanleiding. 
Een ceuw later wist men rneer van archeologie en was men ten zeerste in de markante srructuren 
gemteresseerd, maar orndar ze nauwelijks aanknopingspu nten baden tot datering, bleefmen in het 
duistcr tasten. Legerplaatsen, militair ofniet, Gerrnaans, misschien beinvioed door de Rorneinen, 
in ieder geval oud en hcidens - verder kwarn men niet. 
Het was pas in 1944dat in Nederland het eindoordeel werd geveld over de aard en ouderdom van 
deze structuren en wei door Van Giffen, meer dan IS jaar nadat hi] zich (daartoe geinspireerd door 
enkele Engelse artikelen) al in die richting had uitgesproken." Hij concludeerde dat de 'legerplaat
sen'. net als soortgelijke verschijnselen die uit Engeland en Denemarken bekend waren , sarnen
hingen met laatprehistorische akkerbouw. Dit Ieidde ertoe dat de verwarrende term 'legerplaatsen' 
werd geschrapr en vervangen door die van celticfields. Deze in de jaren '20 in Eogeland ingevoerde 
benaming verwijst naar de Kelten, waarvan ten onrechte werd aangenomen dat die het sysreern 
louden hebben geintroduceerd. Zo is de Nederlandse archeologie opgezadeld met een term die 
zawel Engels als foutief is en daardoor niet mindel' verwarrend dan de vroegere.H In de landen waar 
dit soort akkercomplexen voorkornt, is hij echter inrniddels stevig verankerd in het archeologische 
taalgebrui k.' 
In de jaren '60 van de vorige eeuw verrichtte LA. Brongers baanbrekend werk op het gebied van de 
celticjields in 011S land, terwijl onderzoeken door a.H. Harserna in bet celtic.field op het Hijkerveld ten 
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no orden van Hijken aanvullende bouwstenen leverden omtrent de inrichting en het gebruik.> 
Daarrnee is het bccld dat wij thans van de celticj1elds hebben echter allerminst compleet, zo heeft 
ook recent anderzoek op het Noordse Veld bij Zeijen uirgewezen." Dit is een van de weinige 
plaatsen in ons land waar nag sporen van een eeltiejield in het veld zichtbaar zijn." Elders zijn ze 
geheel ofgrotendeels uit het landschap gewist als gevolg van ontginningen en kunnen ze aileen 
DOg worden apgespoord aan de hand van luchtfoto's. Sinds kort wordt voor bet tracercn van 
dit soort archeologische fenornenen oak gebruik van gernaakt van een landsdekkend digitaal 
hoogtebestand, het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN), dat de mogelijkheid biedt 
all erlci reliefverschillen te onderscheiden en te bestuderen." Door het jaarlijkse ploegen van de 
geegali seerde wallen zullen echter oak de sporen in akkerland die zich vanuit de lucht nog laten 
onderscheideo alsmede de rninierne hoogteverschillen die hiermee samcnhangen, op den duur 
verdwijnen." 

Leven tussen de wallen 

We keren terug van de onderzoekers naar het onderzochre en kijken naar wat er nu vanafde 
Bronstijd is gebeurd met het akkerland op de zandgronden en waarorn. 
De gangbare theorie is dat de eeltie ji elds een technologisch anrwoord waren op een groeiende 
bevolking en de druk die da ardoor werd uitgeoefend op het besch ikba.re land. Hierdoor graeide 
geleidelijk de noodzaak om de bcschikbare grond doelmatiger te gebruiken. Hoe men op het 
idee kwarn om de akkers op re delen in klein ere compartimenten en die met wind- en veekerende 

./ r Sinnen een celtic field lagen de boer
derUen van degebruikers engrafvelden 
van hun vooro uders, verbonden door 
wege nen paden. Vaak vormde een Dude 
verbindi ngsweg de 'ontginn ingsas' van 
het akkercomplex.Dele reconstructie
tekening gee(teen indruk van de indeling 
en de afwissel ing van gebruikteen 
braa kliggende ckkers. 

wallen te omgeven, weten we niet, maar het lijkt erop dat er tamel ijk planmatig werd gewerkt. 
De keuze van her terrein werd in her algemecn bepaald door de beschikbare gronden en de 
bodemgesteldheid tel' plaatse: men zocht de beste grand uit die men binnen het voorouderlijk 
territorium kende, niet re zanderig, liefst wat lemig, niet te zwaar om te bewerken, niet te nat, en 
zeker niet te droog.? De loop van oude verbindingswegen, de ligging van de bestaande akkers 
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Impressie van een celtic field, een ckkercomplex zoals dat omsrreeks 300 u.Chr, bij Wcper zou kunnen hebben 9cleBen.
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en de plekken waar de voorouders begraven lagen, speelden allemaa l een roJ bij de 
indcling van de ruimte. 
Na de keuze van het terrein werden stroken oud akkerland van zo'n 30 m breed 
ontdaan van onkruid, jonge opslag, stobben en veldkeien die links en rechts langs 
de kant werden geworpeu- deze vorrnden de aanzet tot de latere wallen , Bij her celtic 
field bij het Drentse Hijken is vastgesteld dar er, voorafgaand aan het opwcrpen van 
de wallen, (vlechtwerklhekken waren geplaarst.> In een volgend stadium werden 
de stroken door dwarswalletjes verder opgedeeld, waardoor het karakteristieke 
schaakbordpatroon ontstond.> Op den duur konden op deze wijze uitgestrekte ak
kercomplexeri ontstaa n van veJe tientallen hecta res groot. De veldjes zelfvarieren in 
vorrn, ze zijn vaker rechthoekig dan vierkant , met zijden van 20 tot 40 m. De wallen 
kunnen enkele tientallen centimeters tot een meter hoog zijn. Men veronderstelt dat 
de rnaarvoering van de veldjes bepaald werd door de hoeveelheid land die men in een 
dagdeel kon bewerken en door het gereedschap waarrnee men dar deed, het eerge
touw, Met deze sirnpele ploeg, in feite nier rneer dan een door ossen voortgctrokken 
aangepunte paal met (in de loop van de Ilzertijd) een ijzeren beschermpunt, werd de 
grand kruislings opengeritst. Die manier van werken leidde bijna autornarisch rot 
een min ofmeer blokvorrnige perceelstructuur. 
Binnen het akkercornplex lag de complete infrastructuur van de nederzetting: de 
grate en klcinere grafheuvels van vorigc generaties, de wegen en de bocrderijen zelf 
De veldjes lagen beurtelings braak om te herstellen van een beakkeringspcriode 

en konden dan worden beweid door het vee of 
in gebruik worden genomen als huiserf Men 
verbouwde er gewassen die al vele eeuwen 
werden gecultiveerd, sommige al vanaf her begin 
van het Neolithicum: emmertarwe, gerst, gierst 
en vias. Berckeningen hebben uirgewezen dar 
een gezin zo'n 25 veldjes nodig had om zich in 
een onderhoud te kunnen voorzien. Al met al 
vielen de doelmatigheid en opbrengsten van een 
celt ic jield nogal regen en leverde het maar voor 
een gering aantal families voedsel op. Door de 
aanwezigheid van de wallen was maar ongeveer 
70% van een celtiejield rendabel, waarvan dan 
oak nog maar 20 -30% gelijktijdig in gebruik 
was; de rest lag braak. " 
Ook over de wallen van de celtic fields is het 
nodige gefilosofcerd, niet aileen over her 

Bij de aanleg in 1985 van een ondergrondse parkeergarage in de ontstaan ervan maar ook over hun uiterlijk - zo 
Oosterpoortwijk in Groningen tekende zieh in de top van de zandondergrond wordt weI verondersteld dar ze begraeid waren 

een fraai patroon van prernstorisrhe eergetouwkrassen af.Ouer de precieze met een wind- en veekerende begroeiing van 
dalering bestaatenige onzekerheid. Het is waarsehUnl~k dot boerenuan de 

houtopslag.» De suggestie dat ze zouden zijn Enkelgrafcultuur hier hebben geakkerd, maar her kunnen oak mensen uan de 
Trechterbekercultuur zijn geweest. De zandondergrond is afgedekt door een ontstaan door ontginningsafval op de wallen 
meer dan 3 meter dikke laag grand, bestaande uit ueen, stui(zand. uersrhil te dumpen als een braakliggende akker weer in 

lende kleiafzettingen en een laatmiddeleeuwse bouwuoor. gebruik werd genornen, is allerminst bevredi
gend . Berekeningen hebben namelijk uitgewe
zen dat de wallen meer grand bevatten dan in 
de bovenste laag van de akker aanwezig was. De 
meest voor de hand liggende verklaring is dar er 
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een vorrn van bemesting met plaggen werd toegepast. Die zouden dan buiten her eigenlijke akker
gebied moeten zijn gesroken (op de heide bijvoorbeeld) en samengebracbt in de buurt van de akkers 
ofmogclijk op de wallen zelf Daar werden ze gemengd met mest die was verzameld in stallen, in 
veekr alen ofop braakliggende en als weiland ingericbte akkertjes . Dit mengsel werd tenslotre op de 
akkers uirgespreid, waarna een cyclus van ploegen, zaa ien, oogsten en periodiek braak liggen kon 
begi nnen.> Dit model verklaart ook hoe de wallen steeds groter kondcn worden (namelijk door van 
buitenafaangevoerde plaggen) en er nag steeds zandverstuivingen konden optreden, narnelijk door 
het steken van die plaggen op de hei of in het bas. 
Het toepassen van plaggenbemesting wordt oak ondersteund door her al eerder vermelde onder
zoek op het Noordse Veld bij Zeijen. De onderzoekers constateerden hier dat de wallen pas in de 
loop van de Ilzerrijd zijn ontstaan en vooral het gevolg zijn van een intensivering van her agrarisehe 
gebruik. Er zijn aanwijzingen dat dit inderdaad gepaard ging met plaggenbemesting, maar ook 
dat uiteindelijk de wall en zelf in gebruik werden genomen a ls akkerland. Door het herhaaldelijk 
verwijderen van de vegetatie op de akkertjcs "vas narnelijk de bodern verlaagd, waardoor er water
overlast optrad.» Dit was natuurlijk nier de meest efficiente manier am een akker te bev..-erken en 
zou de eerste gebruikers hogelijk hebben verbaasd. Een en ander duidt er dan oak op dar her celt ic 
jield-systeern uiteindelijk teveel gebreken vertoonde om werkelijk succes re hebben. 
Deze ontwikkeling, zo men wit crisis, in de landbouw zal zich op de zandgronden niet overal op 
dezelfde manier hebben voltrokken, maar her geeft wei aan dat het gebruik van de eeuwenoude 
woongebieden met hun uitgemergelde akkerareaal zijn einde naderde. Naast een geleidelijke 
verschuiving in de loop van de Ilzertijd van de zandgronden naar de keilcemgronden, zal de 
introduetie van de keerploeg in de Iaatste eeuwen voor het begin van de 
jaartelling er waarschijnlijk toe hebben bijgedragen om de nederzettin
gen te verplaatsen naar de aanzienlijk vruchtbaardere keileemplateaus." 
Met bebulp van deze zwaardere ploeg, die niet aileen de grond openritste 
maar ook de zode omkeerde, werden de mogelijkheden vergroot de meer 
leemhoudende en moeilijker te bewerken grondcn te exploitereu." 

Een uithoek van de aarde 

Laten we, op dit punt aangekomen, even stilstaan om een mornentop
name te maken van de nag bewoonde gebieden in de Stellingwerven 
in - laten we zeggen - 300 v.Chr. We bevinden ons dan in de Midden
Ilzertijd. Elders in Europa is aa n aetie geen gebrek: in her oosten liggen 
de veldtocbten van Alexander de Grote nog vers in het geheugen, in Italic 
voeren de Romeinen bijna jaarlijks oorlog regen hun buurvolkeren en 
dyna mische en hoog ontwikkelde Kelrischc starn men uit Frankrijk ell 

Deze fraa ie, massieue halsring met een
Midden-Europa bestrijden elkaar en vallen regelmatig de welvarende 

uersiering uan gestreepte driehoeken werd 
streken rond de Middellandse Zee binnen. Klinkt daar ook maar iets oms treeks 1929 BeulJ nden bUhet turfsteken in 
van door in het regenaehtige, winderige noorden, aan de rand van het het 'Fochteloo-ueerr, Gelet op het bUzondere en 
oprukkende moeras? De archeologie vertelt daar niets over. kostbare kc rokter mag worden oangenomen dat 

dit uoorurerp hier bewust is achtergelaten. OitVolgens diezelfcle archeolog ie Iijkt het leven er sinds de Bronstijd aile en 
halssieraad, waaruan lIergelU kbare exemplarenmaar simpeler en kariger te zijn geworden. Van rijke offers in het veen 

bekendzij n uit he t terpenqebied uan Noord· 
merken we niets meer. Oak het grafritueel was soberder dan voorheen. Nederl and, is woo rschU111 Uk ee n lawai produc t 
In de sde eeuw v.Chr, was er geleidelijk een einde gekomen aan de oude ui t die regio. Op grond uande uersie ri ng, die 
urnenveldentraditie. De gecremeerde beenderen van de dade werden veel overeenkomstuertoont met geometrische 

IUn uersiering op aardewerk uit het terpengebied,nier meer zorgvuldig in een pot of een ander ornhulsel gedaan, maar 
kan deze halsring in de periode 50D-Z50 u.Chr.

sirnpelweg sarnen met de verkoolde brandstapelresren afgedekt met een 
worden gedateerd. 



heuvel. Dit soort grafheuvels, waaraan de passeride naam 'brandheuvels' 
is gegeven, Iiggen doorgaans in groepen bijeen en waren in ieder geval 
tot ornstreeks 100 v.Chr. in gebruik." Na die tijd begroefmen de crerna
tie- en brandstapelresten simpelweg in een kuiltje ofsoms, zeals voor het 
opwerpen van brandheuvels heel gangbaar was, in een bestaande heuvel, 
Stellingwerver voorbeelden van nabijzcttingen uit de Ilzertijd in oudere 
grafheuvels zijn grafheuvell onder Langedijke en de Biesterveldheuvel nabij 
het Goudmeer.> Ook de vondsten die Popping in 1937 deed in een viertal 
grafheuvels bij Rijsberkarnpen (Boyl) - crernatieresten, de scherven van vier 
potjes en fragmenten van een rneeverbrande bronzen armband - kunnen Hetgrafritueel dat zich in de loop van 

de IJzertijd onrurikkelde, komt op ons beschouwd worden als nabijzettingen, maar dan uit de tweede helft van de 
buitengewoon kari,g ouer in uergelijking Ilzcrtijd." 

met uoorgaande perioden. Dit wei erg In de Stellingwerven zijn ook enkele brandhcuvcls opgegraven, hoewel ze
 
simpele potje, in 1937 opgegrauen door
 eigenlijk die naam niet verdienen want er werd geen spoor van brandstapel

Popping uit een grafheuvel bij Boyl, is 
resten onder de heuvels aangetroffen. Ze werden in 1928 door Van Giffeneen bij.gift geweest van een crematie

grafuit de tweede helft van de IJzertijd . onderzocht in de Tachtig Bunder bij Pochteloo, een zandrug die verderop 
in dit hoofdstuk nag uitgebreid aan de orde zal komen. Door het ontbreken 
van concrete aanwijzingen van begravingen zijn ze oak wei voor brons
tijdheuvels versleten, maar alles wijst erop dat het hier om ijzertijdheuvels 
gaat , waar waarschijnlijk - in afwijking van de gcbrui ke1ijke ritus - de doden 
onverbrand op het rnaaiveld zijn neergelegd en vervolgens zijn afgedekt met 

een heuvel, zoals oak elders wel is vastgcsteld.v In het 
algemeen geldt dat begravingen uit de eindfase van de 
Ilzertijd en de daaropvolgende periode zich moeilijk 
laten herkennen door de afwezigheid van zichtbare 
kenmerken en grafgiften. Her gaar doorgaans om sirn
pele ku iltjes met war crematie- en brandstapelresten 
die door archeologen worden aangeduid met de Duitse 
benaming Brandgruben . 
Behalve dat het leven de Stellingwerven simpelcr en 
kariger was geworden, werd her er ook stiller. Zoals 
hierboven al werd beschreven, trokken veel mensen 
van het Drents Plateau weg om een nieuw bestaan op te 
bouwen in het noordelijk kustgebied . Ofzich tussen de 
landverhuizers mensen uit de Stellingwerven bevonden, 
is niet na te gaan maar ongetwijfeld zal men ook hier 
hebbcn geweten dat elders een nieuw best aan lonkte. 
Hocveel bewoners kan de streek nu nog helemaal 

Op het oostelijke deel van de zandrugdie uoor arche% gen syl10niem geteld hebben in die tijd? Een klein gehucht bij Weper, 
is met deTachtig Bunder, groefvan Giffen in 19z8 twee grafheuvels uit nag enkele behuizingen bij Fochteloo, Oosterwolde en 

de IJzertUd op. Merkwaardig genoeg werden daarbij noch menselijke Appeischa, en misschien nog een oftwee boerderijen
resten, noch andere uondsten aan net licht gebracht. Mogelijk gaat bet 

noordelijk van Boyl - vee! rneer dan tien tot vijftien hierom bijzettingen van onverbrande licharnen op het Dude maaiveld 
families zullen er bij elkaar niet in de streek hebben geen zijn er daarom geen sporen van graven waargenomen. De afwis

seling van iichte en donkere laagjes in de profi elen duidt erop dat de woond, Ze bewerkten er hun kJeine akkertjes, oogstten 
heuveJ isopgebouwd uit heidepla9,gen. De dankere banden rorrespon er tarwe , gerst en gicrst en weidden hun kleine koeien 

deren met de bouenkant van de plaggen. Oak de bodern onderde heuuel aan de bosrand en op de braakliggende stukken. " In 
vrrtoont zo'n structuur, waaruit blijkt dot de heuue] Dp 

de bossen die ondanks aIle landbouw nog wel degeJijk heidegrond isaangelegd. 
de zwaardere gronden begroeiden, scharrelden varkens 
en op kleine heidevelden graasden schapen.v Een 
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uitbundig leven kan het nier geweest zijn en als de vondsten die uit 
die tijd over zijn gebleven een maatstafzijn , was het zelfs uitermate 
sober. 
De akkers werden meer en rneer genaderd door een veenmosdeken 
die zich voedde met de uit het westen aandrijvcnde regenbuien . Het 
terugdringen van het bewoonde areaal ging evenwel heel gele idel ijk 
en men hoefde BU niet bepaald te vluchten voor het oprukkende 
veen, maar de bevolking raakte wel degelijk in een isolement. Men 
had eigenlijk aileen nog contacten met her Drentse achterland in 
her zuiden, waar de omstandigheden vergelijkbaar waren maar 
tach meer mogelijkheden bestonden tot uitwisseling van praducten 
en ideeen, regionaa l en interregionaal.v Aan de bovenloop van de 
Tjonger, het Grootdiep en het Kleindiep hield de wereld in die tijd 

De amateur W. van de roel uit Oosterwofde vond in de min ofmeer Op.45 
jaren '70 bU de aan/eg uan een ru ilverkauelingsUJ eg bUToch was er, verder naar het noordwesren, nag een andere wereJd: 

Jardinga dit ruim 8 em hoge potje-met-oor. Beholue 
die van de gckaloniseerde kwelders, het terpengebied op de klei. een eenuoudige versiering van uin!Jerindrukke n bezit 
Vaouit de omgeving van OosterwoJde kon men over de riviertjes, het weini!J bUzonderheden, ware het nietdot het 
het veen en corridors van dekzandruggen die nog boven het veen !Jeheelgaaf isen zU n voorkomen niet !Joed ualt te 

verklaren, Het potjezol rand het begin vandeuitstaken naar de kust trekken en we mogen aa n nc men dat er via 
jaartelling zijn veruoardigd.

deze en andere routes contacten waren tussen het zandige widen en 
her kleiige westeri. " 

Een Germaanse 'hoofdeling' in de Tachtig Sunder 

Het gebied ten zu idoosten van Fochteloo waar ooi t het celticjield lag, wordt wei aa ngeduid als 
de Tachtig Bunder, genoemd naar een ontginningseenheid uit de jaren '30 van de vorige eeuw, 

Tegenwoordig is hier alleen voor een geoefend oog nog een langgerekre zandrug te onderscheiden, 
maar taen de ontgi n n ing van dit gebied ter hand werd genomen was de rug, die aan de noordzijde 

AI uoordat in '935 de eerste 
grate opgraving in deTachtig 
Bunder bUFochteloo werd 
uitgeuoerd, had rapping er 
reeds de nodige ontdekkingen 
gedaan. Deze drie situlae 
(letter/U k: emmers) doteren 
uit de Romeinse tUd, maar zijn 
ondonl<s hun latynse benaming 
uon inheernse makelij. Ze 
hebben deel uitgemaal<l uan een 
grafveld dat on!JetwUfeld bU de 
hier latergevondel1 l1 ederzetting 
heeftgehoord . 

wordt begrensd door een zijdal van het Graotdiep en oostwaarts omgeven was door lage, natte en 
naderhand moerassige gronden, nadrukkelijker aanwezig. We zijn hem al eerder tegeogekomen 
ais belangrijke archeologische vindplaats, In de jaren '30 liet onrginningsrnaatschappij De Drie 
Prouincien, die grate delen van oo stelijk Friesland in cultuur bracht, een deel van de rug afgraven 
am met he t zand het aangrenzende veen te overzanden. Daarbij kwarn van alles te voorschijn. De 



De goed bewaarde grondsporen van het 
'hoofdelingenhuis' van Fochteloo werden bU 

de opyfOvina in '935 keurigBeprepareerd voor 
deze stctiefoto.Ter verduidelUkin,g zUn in de 

paalsporen stokjes gezet, terwUI de haard
plaats in het vlak IS uitgespaard. Achter de keet 
op de achterwond strekt zich hetonont,gonnen 

deel van de Tachtig Bunder uit, 

VerbUsterend .'loedgeconserueerde resten van 
vlech twerkwanden en opgaandhoutwerk van 
boerderijen uit her begin van de jaartelling 
komen te voorsch Un onder de terp van Ezinge. De 
opgravingen onder leid ing van Van Giffen, begin 
j aren '30, trokken interrmtioneu! de oondacht: 
zelden waren oude huisplattegronden zocampleet 
blootgelegd. 

vondsten werden zoveel mogelijk door Popping geregistreerd, die niet 
aileen door veenarbeiders op de hoogte werd gehouden van nieuwe 
onrdekkingen maar ook persoonIijk de werkzaamheden nauwlettend 
volgde. Helaas beschikte hij niet over de middelen om meer dan aileen 
voorwerpen te bergen; grondsporen gingen in het omginningsgeweld 
verloren.v In de loop van X934 werd er echter zoveel oudheidkundig 
materiaal opgedolven dat de ontginningsmaarschappij, nadat ook Van 
Giffen hierop had aangedrongen, instemde met ern opgraving, 4

8 Het 
duurde even voordar er onderzoek plaatsvond, maar in de late herfst 
van 1935was het dan eindelijk zover en reisde Van Giffen afnaar 
Fochteloo. Bij deze opgraving kwamen onder meer sporen te voor
schijn van een grote boerderij uit de zde-jde eeuw na Chr., omgeven 
door bijgebouwtjes, afrasteringen en warerputten.o 
Van Giffen meet opgetogen zijn geweesc over wat hij had opgegravcn. 
Enkele jaren eerder had hij baanbrekend werk verrichr in de terp van 
Ezingc, ten noorden van Groningen, waar hij de in de terpaarde uit
stekend geconserveerde onderkanten van palen en vlechtwerkwanden 
van bocrderijen uit de Ilzertijd had blootgelegd. Die opgravingen (ze 
zjjn nooit tot in detail uitgewerkt) trokken internationaal de aan
dacht en niet zonder reden: niet eerder had men zo gedetailleerd de 
constructie en indeling van houten gebouwen uit zo'n lang vervlogen 
periode kunnen bestuderen . Na zijn werk in Ezinge had Van Giffen op 
verschillende plekken in Drenthe plattegronden opgetekend van voor
en vroeg-historische huizen waarvan in de zandgrond dan weI geen 
constructiehour bewaard was gebleven, maar waarvan de sporen zich 
heel duidelijk afrekendcn in het zand, Nu had hi] een goed herkenbaar 
exernplaar van 24 m lang en 6 III breed te pakken, een boerderij 

Von Giffens opgraueren 
tekenaar H. Postema muokte deze 

reconstruc tieteke ninn uon het 
'hoofdelingenhuis' lIan Fochteloo, 

compleet mel om hein in,gen, schuur
~es eneen waterput. MogelUk heeft 

hUzich voor de achterg rond laten 
inspirerendoor het uit zicht dat 

netonontgonnengedcelte van de 
Tacht ig Bunder in 1935 nOB bood. 
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waarvan het stalgedeelte plaats bood aan 24 tot 28 koeien.> Hij aarzelde niet van een 'hoofdelin
genhoeve' te spreken, het hoofdkwartier van een inheemse leider uit de Rorneinse t ijd , zoals die 
bij Tacitus werd beschreven. Zelfs de sporen van een rustban k 'misschien veT,gel Ukbaar metde door de 
Buznntijnseschr0verPRISCUS beschreven (...) verhoudingen in de kampwoning van ATI'lLA' meende hij er te 
herkennen. In concrete zin was er nier veel war aan de klassieke Oudheid herinnerde: welgeteld een 
scherf'van Rorneins luxe-aardewerk." Vondsten uit de omgeving die verzarneld zijn door Popping, 
wijzen erop dar de doden van deze nederzetting in de directe omgeving werden bcgraven.v 

Grote boeren, kleine boeren 

Tweeeneenhalfjaar later, in het voorjaar en de vroege zo
mer van 1938, voerde Van Giffen opnieuw onderzoek uit in 
de Tachtig Bunder, iets ten noordwesren van de plek waar 
bij de 'hoofdelingenhoeve' had opgegraven. Popping, alert 
als aitijd, had hem gewaarschuwd dat er weer vondsten 
naar boven waren gekornen.» Wat Van Giffen opgroef 
was vergelijkbaar met zijn ontdekking uit '35 maar was 
tach van een ander kaliber. Ditrnaal werden de sporen van 
een cornpleer gehucht aa n het licht gebracht: de plat
tegronden van een grate boerderij van ca. 21,5 x 6,5 m en 
drie kleinere gebouwen tekenden zich haarscherp afin het 
zand. Doordat de zandrug kart na her verlaten van deze 'Groepsfoto' van archeolo,gica uit de Tachtig Bunder bU 
nederzetting overgraeid was met veen , waren de sporen Fochteloo, de els uerzcrneld door Popping tUdens ont9in 

uitzonderlijk goed bewaard gebleven. ningswerkzaamheden in het begin van dejaren '30, deels 
afkomstig van de opgraving van Van Giffen uit 1935. Boven zUnVan Giffen zag in de opzet van de grate boerderij zowel 
neolithische vondsten opgesteld, daaronderaordewerkscherven

overeenkomsten met het eerder gevonden 'hoofdelingen uit de Romein se tUd en op de voorgrond enkele complete patten 
huis' als de door hem onderzochte sporen in Ezinge. Er uit diezel(de periode. De (oto isgemaakt op het Biologisch
hadden rninstens twintig koeien op seal gestaan. Om de Archaeolofj isch Insti tuu t in Gron ingen, ko rt uoordat de 

boerderij heen lag een drainagegreppel, met daaromheen voorwerpen getekend zouden worden uoor publicatie. 

een erfafscheiding in de vorm van een hekwerk ofeen 
palissade.> De andere gebouwen waren vergelijkbaar van opzet, maar aanzienlijk kleiner: 9,5 tot 
12,5 m lang. Van Giffen zag in aile drie 'keuterijen', maar aileen het grootste van de drie wardt nu 
nag als zodanig beschouwd. Het is een verkleinde versie van de grate boerderij en bood plaats aan 

Doordat de spore n uan de in 1938 onder
zochte nederzettinq bU fochteloo sllel waren 
overrlekt met ueen, tekenden de,gronrlsporen 
zjch scherp of in het omrin,gende zand. Oitis 
de opgravin,gsfoto von hetgebouw dot Von 
Giffen aanduidde als 'de keuteri]'. Om het 
huis ligt eenforse afwateril1,gsgreppel, een 
aanwUz ing da t men toenal moeite moest 
doen am de uoeten droog te houden. Vergel Uk 
ookmet nummer IV op de plattegrond opde 
vo/,gende pagina. 



aeht koeien. De beide andere gebouwtjes verraden hun funetie door de vondsten die er zijn gedaan. 
In een ervan lag een handmolen van tefriet (een soort basalt); in het andere had ecn oven gestaan 
am graan te roosteren en/ofbrood te bakken.» Verder hadden er bij en tussen de boerderijen ook 
nog graanschuurtjes (spiekers) en andere gebouwtjes voor arbeid ofopslag gestaan. Vier ronde 
putten van 2-3 m dicp levcrden drinkwater, 
De grate boerderij rnaakte op de vinders nog meer indruk dan het 'hoofdetingenhuis' dat iets 
verderop lag. Popping had haar graag laten herbouwen, hij doelde op dit gebouw in de briefwaaruit 

we in hoofdstuk 3 citeerden.> Het is er niet van gekomen, ook niet 
toen er bijna een halve eeuw later weer plannen in die riehting 
werden gemaaktY In de areheologisehe literatuur is de boerderij 
echter bekend geworden als naamgever van het type Focbteloo." De 
vergeleken bij eerdere buistypen streng-regelmatige opzet getuigt van 
een technologische vooruitgang en voortschrijdend inzieht op her 
gebied van constructie. De afstanden tussen de palen onderling zijn 
zorgvuldig uitgemeteo, de rechthoekige gaten die ervoor gegraven 
zijn, moeteo met een scberpe spade zijn uitgestoken; de omtrek is 
vrijwel volmaakt rechthoekig. Vergeleken bij de veel onregelmatiger 
plattegronden van de brons- en ijzertijdhuizen uit Hijken is het 
huisplan van Fochteloo van een ongekende st rakheid; het is volgens 
sommigen zelfs 'als een soort standaard te beschouwen waarnaar nOfl 
eeuwenlanfl in Drenthe boerderijen zijnflebouwd', al den ken a nderen daar 

Keuri,g uitgespaard /i,gt deze complete set wat genuaneeerder over.v
maalstenen op het opgrauingsulak ucn 

Het gehucht van Pochteloo dateert zeker uit een latere periode danFochteloo I. De mcclsrenen zUn gemaokt uan tefriet, 
een ruw uulkanisch ,gesteente dot in de Eifel wordt de Hijkense huizen. Maar welke? De geleerden zijn het er, zoals het 

,gewonnen. Der,gelijke maalstenen waren in de gezegde luidt, niet over eens en nog in sterkere mate dan in her geval 
loatHe eeuw u.Chr, en deeerste eeuW no (hr. van het 'hoofdelingenhuis'. De dateringen varieren hier namel ijk van 

ingebruik. de 3de eeuw voor ChI'. tot in de zde eeuw na Chr." Waar men het wei 
over eens is, is dat de vindplaats uit I938 uit een vroegere periode 

dateert dan die uit I935; hij wordt dan oak 'Fochteloo I' genoemd, het eerder opgegraven 'hoofdelin
genhuis' staat bekend als 'Fochteloo II'. 
De auteurs van dit boek gaan uit van een datering van Fochteloo I in de rste eeuw na Chr. Het is 
rnoeilijk voor te stellen dat dit gehucht reeds voor het begin van de jaartelling werd verlaten, terwijl 
men zich elders op diezelfde zandrug nag tot in de 3de, mogelijk zelfs de 4de eeuw kon handhaven. 
Overigens is het niet aannemelijk dat Fochteloo II de directe opvolger is van I; daarvoor liggen 
de structuur van de nederzettingen en het vorrnenspectrum van het aardewerk te ver uiteen. Er 
zullen een ofmeer generaties boerderijen tussen hebben gezeten, die telkens wat verderop werden 

IfIl:lUill. TTING BJ ;-a:HT[ m 
En l [IETSTlli.lfG~'mf 

'RI[:LAt{J . 

" 

I 

_ 
" 

-

oW , "" 

""

4, gebouwd. We moeten ons daarbij realiseren dar 
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slechts een fractie van de zandrug IS onderzocht 
eo dat ooze kennis van wat zich hier allernaal 
heeft afgespeeld , onvolledig is en ook altijd wei 
zo zal blijven. Ge zien tegen deze aehtergrond 
verdient de eonstatering van Popping dat hi] hier 
op de zandrug 'een complex van minstens een zeuen of 
achttal boerderijen omstreeks her beflin onzer tijdrekeninfl' 
meende te kunnen onderscheiden, extra gewicht." 

De opgrauingsplattegrond uan de nederzettin,g Fochte/oo I. De 
dubbelgeorcee rde delen zijn 01bij deontginn in,g uerdwenen; 
bouenaan de teken ing zijn Van Giffens prcefsleucen aan,ge,geuen , 
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Het begin van de geschiedenis 

Om Fochteloo I en II in het juiste perspectief te plaatsen, kunnen en moeten we voor het eerst in dit 
boek te rade gaan bij andere bronnen dan de archeologische. Het begin van de jaartelling bc tckcnt 
voor Nederland namelijk ook het begin van de geschiedcnis, hetin woorden vastgelegde verslag 
van het verleden. Hocwel de prehistorische bewoners, am met Johan Picardt tc spreken, ',geen pennen, 
inkt en pornpier (hebben) gekent', gold dat wei voor de rnenscn die bier de lange periode van (schijnbare) 
prehistorische rust ruw kwamen verstoren: de Rorneinen. 
Halverwege de rste eeuw v.Chr. moeten oak in dit afgelegen gebied berichten zijn doorgesijpeld over 
vreernde, machtige legers, die onder de stammen in het zuiden dood en verderfzaaiden - weerklank 
van Caesars operaties langs de Rijn tijdens 
zijn Gallische veldtochten (58-51 v.Chr.). 
Aan her einde van die eeuw bezetten de ---~-----

'- -'-, 

Romcinen het zuiden van Nederland en 
maakten de Friezen (die in die tijd voor het 
eerst in de geschiedenis met deze naam wor
den aangeduid) scharplichtig." Ze werden 
geacht hulptroepen en vee te leveren voor de 
oorlog t~gen hun verder oostwaarts levende 
mede-G ermanen . Het is niet waarschijnlijk 
dat er permanent grote aantallen Rorneinse '"- ":.. - -
bezettingstraepen in her Friese gebied aan
wezig waren, in ieder geval was het dreigen 
met milirair geweld door de Rorneinen 
voldoende om enige decennia lang bun eisen 
kracht bij te zetten. 
Op her door moerassen gelsoleerde en econornisch-militair marginale Drents Plateau lijken zich 
geen Rorneinen te hebben vertoond, maar hun invloed was er toch wei duidelijk merkbaar. '" In IS 
na ChI. rukte prins-veldheer Germanicus, door adoptie als Caesars aehterkleinzoon te beschouwen, 
via het Flevomecr en de Eems het noorden van Duitsland binnen in een poging de grens van het 
Imperium naar de Elbe te verleggen. Zonder intimidatie en bloedvergieten ging dat niet, en al rukte 
Germanicus niet op over het land maar over het water van het Flevomcer en langs de Friese kust, het 
kan niet anders ofhij moet op her Plateau een zekere reputatie hebben gehad.v Zijn campagne was 
op zich succesvol maar het leger had grate verliezen geleden en her einddcel - de Elbe als grens 
werd niet bereikt. De laa tste die nag ecn paging in die richting deed was de generaal Corbulo die 
in het jaar 47 nag ecn rn aa l het Friese gcbied binnenviel am orde op zaken te stellen, Kart daarop 
trok hij zich op kcizerlijk bevel terug achter de Rijn en richtte de zu idel ijke oever van die rivier in 
tot gefortificeerde grenslinie, Sindsdien bleefhet noorden van Nederland onbezet en in feite oak 
onbedreigd, maar de tradi tionele samenlevingwas er danig aangetasr.e 
Hoewel de Romeinen aileen in algemene zin over (de Germanen' in het duistere noorden hebben 
geschreven en er geen letter specifiek is gewijd aan bet reilen en zeilen op het Drents Plateau, zijn de 
spanningen en veranderingen er archeologisch te traceren. Niet aileen neemt er vanafde rste eeuw 
na ChI. het aantal vindplaatsen toe, de vondsten zijn van een bijzonder karakter en lijken erop te 
wijzcn dat er veranderingen zijn opgetreden in de samenstelling van de bevolking." In het zuiden 
van Drenthe treden ni euwe aardewerkvorrnen en huisplattegronden op die verwant zijn aan die 
welke in Oost-Nederland en het aangrenzende Duitse gebied voorkomen. 67 In het noorden van de 
provincie daarentegen Iijken zich, op grand van de vondsten, andere Iieden te hebben opgehouderi, 
die naar bet zich laat aanzien met hun zuiderburen op gespannen voet lcefden. 
Zo zijn bij de Drentse dorpen Zeijen en Vries (en wellicht oak Rhee) terreinen apgegraven uit de rste 

De door Postma getekende reconstrurtie uun het complex 
Fochtelco I, uit Von Giffen publ icaties uon 1954 en '58 



eeuw na Chr. die met palissaden en wallen zijn omgeven. Binnen die omwalling is wei gewoond, al 
was dar nier in de gebruikelijke boerderijen ; er stonden vooral schuren en opslagplaatsen , op grand 
waarvan deze 'versterkingen van het Vries-type' worden geinterpreceerd als versterkte opslag
pJaatsen voor - bijvoorbeeld - voorraden graan. 68 Ze zijn uniek voor ons land en lijken enerzijds op 
Keltische hil!forts (maar ze Iiggen op volkomen vlak terrein) en anderzijds op Rorncinse legerkam
pen." Er is echter nier het geringste stukje Romeins materiaal gevonden. Het (weinige) inheemse 
aardewerk dar er is opgegraven, verraadt de herkomst van de bouwers ofgebruikers: lieden uit het 
noorden,	 mannen die niet her zand en het veen kenden maar de klei en de zee . Al met al lijken her de 
zuidel ijke voorposteri te zijn geweest van deze kustbewoners . Zij hadden misschien banden met de 

Chauken , een uit historische bronnen bekende 
groep Gerrnanen die Hit het gebied tussen Eems 
en Wezer afkomstig waren en in de rste eeuw 
zich zouden hebben gevestigd in het Groningse 
kustgebied." 

Eenvoudige lieden in een roerige tijd 

Tot zover de achtergrond van de eerste eeuwen~
 
N	 van de jaartelling, gebaseerd op Oaten we dat 

niet vergeten) schaarse historische en vaak 
lastig te interpreteren archeologischc bronnen. 
Hoe moeten we, tegen die achtergrond, de ; (;n, o	 zo 

! ! 

nederzettingen bij Fochteloo beschouwen?
 
Hier doet zich een interessant archeologisch
 

De plattegrond uan een uan de twee versterkingen die bU het Orentse Zeijen werden probleem voar en wei op het vlak van de
 
opgegraven. Zeijen II dateert uit de rste eeuw na(hr.Ouer de interpretatieuan deze
 datering. De Jezer zaJ zich hebben afgevraagd, 

en andere soortgelijke structuren, met hun wallen en grachten, bestnot nog geen ouer
hoe het magelijk is dat de schattingcn (vooral

eensternming. HetmeestwoarschUnlijk is, dot ze uerb indingswegen tussen de Fries 
voor Fochteloo I) zo uiteen kunnen lopen? Hetklei- en de Orentse zandgronden bewaakten en teuens alsouerslogcentra dienden . De 

ofmetingen van ZeUen II zUn 92 x45 m. antwoord is dat de archeologen in het geval 
Fochteloo niet beschikken over 'harde' darerin
gen, zoals die door ,qC- ofdendrochronologisch 

onderzoek verkregen worden. Wat ze wei hebben, zijn huisplattegronden die aJleen globaa! in een 
typologische 'stamboom' kunnen worden geschikt en aardewerk dat maar weinig aanknopings
punten voor ecn nauwkeurige tijdsbepaling biedt: het inheernse rnateriaal uir de laatste decennia 
voor en de ccrste na het begin van de jaartelling onderscheidt zich nict door zeer uitgesproken 
vorrnen ofversieringen. Het hangt sterk van de inrerpretatie van de onderzoeker af, welke datering 
hij ofzij aan ecn scherfwenst te hechteo. 
Ervan uitgaande dar de nederzettingen in ieder geval van na het begin van de jaartelling starnrnen, 
zijn er twee mogelijkheden. De eerste gaat uit van discontinuiteit , veroorzaakt door de verslechte
rcnde woonomstandigheden in de Stellingwerven en de impactvan her Romeinse militaire optreden. 
Volgens dat model zouden zich in de rste eeuw na ChI. op de onbewoond geraakte zandrug bij 
Fochteloo immigranten van de noordelijke kleigronden hebben gevestigd." De argurnentatie 
hiervoor berust enerzijds op de schijnbaar plotseling optredende, strakke opzet van Fochteloo 1 
en anderzijds op het gevonden aardewerk, dat ter plaatse is vervaardigd maar noordelijke trekken 
vcrtoont." De gebruikers ervan lijken geen direct contact hebben gehad met de Romeinse bescha
ving, in tegenstelling tot de mensen die in zuidelijk Drenthe woonden.» Daar was, getuige de vele 
Romeinse importstukken , de horizon breder dan te Fochteloo. 
Er is echter oak een andere interpretatie mogelijk: deze gaar uir van continuiteit van bewoning. Een 
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van de argumenten die daarvoor pleit is de eeuwenlange, schijnbaar onafgebroken 
bewoning op de zandrug, die zeker tot in de Late Ilzcrtijd heeft geduurd. De struc
tuur van Focbteloo I zou in dat geval geent zijn op rerpjes uit de kleistreken en zijn 
overgenornen door de bevolking die al generaties lang op de zandrug zat; voor het 
aardewerk zou hetzelfde kunnen gelden. Een ondersreuning vaal' deze theorie 
vormt de magering van bet aardewerk van Pochteloo dar voor het grootste dee! niet, 
zoals in het noorden bet geval is, uit organisch materiaal bestaat.> Er zit overigens 
ook een wetenschappelijk-ideologische kant aan deze benadering: de tegenwoor
dige Nederlandse archeoloog is eerder geneigd om in terrnen van continuiteit dan 
van discontinuiteit te denken, terwijl dat een generatie geleden omgekeerd was. 
Probleern voor zowel de aanhangers van de nieuwkomers-uit-het-noorden-theorie 

D ~ N II~U \"' r: 81(J U O T Jl E ll)( v oo s r)f~ u.u cH> 
,»: (, ....A<"'r9 '1'...,. 

i , li T t PE ll I U ' rappings eerste roman Vrije Friezen verseheen 
omstreeks '915 en beha ndelt de door de 

Romeinse seh rijver Tacitus uermelde opstand 
VRIJE FRIEZEN.van de Friezen tegen de Romeinen in he!jaar 

28. He! boe/< was verlucht met litho's van de t ..el ~' nl., al un den dn-lCIl tl}d Hili nm e 
IIH I[1. l li n~bekende kunstschilderJan Sluyte rs, die indie 

tijd aetiefwas ols illustratorvan kinderboeken, 10.1,. 

H." POPPING 

IIU UZ" , 

L. J \' 1t.1. 1 .\ :'\ 

als van de voorsranders van een continue bewaning is, dar de cruciale rsre eeuw v.Chr. 
zich archeoJogisch maar heel rnoeilijk laar vangen, zowe I in de Tachtig Bunder als in de 

rest van Nederland. Het ontbreekt eenvoudigweg aan scherpe dateringen en daarmee aan 
het dichten van chronologische gaten, Wat Fochrcloo betreft, is bovendien het archeo

logisch gegevensbestand verre van compleet. Om werkclijk de vraag op te kunnen lossen 
war voor lieden er in de Late Ilzertijd en Rorneinse tijd op deze zandrug leefden, moeten we 

waarschijnlijk wachten op een roevallige ontdekking. een paar vergelijkbare boerderijplat
tegronden met dareerbare houtresten bijvoorbeeld of ccn vindplaats waar inheems aardewerk 

met (veel) meer dateerbaar Rorneins materiaa] is gemengd. Tot die tijd blijft het onduidelijk 
wat voor Friezen, Chauken ofandere Genna nen de bewoners van Fochteloo waren, en waar ze 

vandaan kwamen. 
We weten oak niet waar ze uiteindelijk naartoe gingen, maar dar ze de zandrug hebben moeten 

verlaren, is zekcr." Ergens in de 3de, misschien pas in de loop van de 4de eeuw, maakte de veen
groei het bestaan er zodanig Iastig dat de bevolking moest uitwijkcn naar een andere bestemming. 

Terwijl elders overstromingen, oorlogen en volksverhuizingen het leven in Nederland voor lange tijd 
gingen hepalen, heerste hier vanafdat moment de stilte van het rnoeras." 



o ". '0:...,11 '" WAN HET HISTORISCHE STELLINGWERF
 

n and? 

ging de Nederlandse natie zich in allerlei opzichtcn meer bezinnen op haar 
601jft~ithe periode, de creatie van het Koninkrijk der Nederlanden en de daarop

elgie hadden een in economisch, militair, politick en cultureel opzicht 
~~me,~~;~r gel a te n . In Nederland, zo zei men, 'ken men een blad horen vallen: alles is zo doods 

Geen wonder dat menig intelIcctueel de vaderlandse geschiedenis raadpleegde 
Clnll ' F:R.,.;ien hoe het wel kon. Hadden de Nederlanders niet grootse daden verricht in de 

l11(:1!lW"lgjarige Oorlog en hadden ze niet in de Gouden Eeuw een hoofdrol gespeeld op 
I u ropese toneel, waar ze nu als figuranten optraden? 
D ~ belangstelling voor de geschiedenis paste oak in de strorning van de 

antiek, waarvan een preoccupatie met het oeroude, het folkloristische en her 
ditionele deeI uitrnaakte. Die stroming werkte sterk door op regionaal niveau . 



Historisehe gegevens werden gecornbineerd met volks- en taalkundige studies am tot een ge
sehiedsehrijving te komen die enerzijds multidisciplinair en modern was, maar aan de andere kant 
allerrninst vrij was van irrationele en chauvinistische sentimenten. 
Uit die tijd oak stamt een eerste beschouwing van de achtergrand van de Srellingwervers en hun 
land. De Friese jurist en taalkundige jhr. M. de Haan Hettema (1796~1873) keek daarvoor, zoals zo
veel romantici, terug naar de Middeleeuwen. Hij wees op de overeenkomst van de naarn Stellingwerf 
met die van de uit historische bron bekcndc stellingii of stellinga. een verbond van vrije Saksen die 
zich in de 9de eeuw hadden verzet regen hun Frankische overheersers, Toen de kleinzonen van 
Karel de Grote streden am de verdeling van het rijk dat hun graotvader had gesticht, rnaakren de 
stelling a gebruik van de situatie. Zc haddcn daarroe een bondgenootsehap gesloten met de oudste 
van hen, keizer Lotharius, tegen diens braer Lodewijk ('de Duitser') onder wiens gezag zij vielen. In 
841 verdrevcn zc de Franken en herstelden hun eigen gebruiken en geloofweer in ere, am het jaa r 
daarop door Lodewijk vernietigend te worden verslagen. 
Het was de treffende naamsoverecnkornst tussen deze strllinga en de Stellingwerven die De Haan 
Hettema inspireerde tot een prikkelende theorie. Een dee! van de opsrandelingen, zo dacht hi], zou 
kunnen zijn uitgewekcn naar de afgelegen en onherbergzame streek aan de grens met Friesland, 
waar ze vooriopig veilig waren voor hun vervolgers en die in later eeuwen hun naam zou dragen. ' 
Drickwart ceuw later was deze theorie karen op de molen van Hendrik Jan Popping, een nostalgisch 
romanticus bij uitstek, Taaie boerenmensen in een dun bevolkt , door moerassen geisoleerd gebied, 
ingeklemd tussen twec provincics , met cen eigcn taal - zouden die geen hoogst eigen, bijzondere 
historische achtergrand hcbben? Hij zette de gegevens eens op een rijtje, De vraegmiddeleeuwse 
Saksische stellinga waren vrijheidslievende, egalitaire boeren geweest die fel hadden gestreden 
regen het gezag van de opvolgers van Karel de Grote en de edelen die onder hen dienden. Welnu: 
de middeleeuwse Stellingwervers waren eeuwenlang op preeies dezelfde wijzevoor hun vrijheid 
opgekomen, zowel ten opzichte van vreemde overheersers als van adellijke en kerkelijke onderdruk
kers.' Ze waren gezien hun raal oak ongetwijfeld van Saksische afkornsr: Friezen waren zij in ieder 
geval niet. Maar dat was niet alles: vrijwel iedere Stellingwerfse plaats- en waternaam bleek bij 
nadere beschouwing een tegenhanger te hebben in het stroomgebied van de Wezer en de Lippe, 
waar volgens de overlevering de Saksen de bitterste strijd hadden geleverd met hun Karolingische 
tegenstanders! Ook in (Neder-)Saksen stroomden een Lenne (Linde) en een Weper, daar lagen ook 
dorpen met namen als Vuchtloo, Knolle en Osterwald. Zou her dan niet zo kunnen zijn, dat 'een deer der 
door koninq Lodewijkvervolgde Stellingen een toevluchtsoord vond in een uitlooper van hetSaksische ,gebied, in 
het landschap. dat daarna Stellinnwerfzou heeten en dat voor dien tijd voor ern groot deel nog onbewoond was,?4 
Onomstotelijk bewezen achtte hij dar niet, maar een verder onderzoek zou, meende hij, 'misschien 
non verrassende resultaten kunnen opleueren',' 

Een nieuw tijdvak 

We zijn, aan het begin van het laatste hoofdstuk van dit boek, op een punt gekomen waarin de 
Stellingwerven uit de prehistorie treden en hun plaats innemen in de geschreven geschiedenis. Of 
dat is gebeurd op de manier die De Haan Hettema en Popping vermoedden, daarover laten we de 
lezer nag enkele bladzijden in her ongewisse. Een ding is duidelijk: de eigenlijke archeologie, in de 
vorm van oudheidkundig bodemonderzoek en daarvan afgeleide studies, draagt in dit hoofdstuk 
minder bij aan de kennis over de Stellingwerven dan in de voorafgaande. Eindigde de beschrijving 
van de pre- en prorohistorie van het gebied nog met de grate opgraving van 1938 bij Fochteloo, 
uit de eeuwen die sindsdien zijn verstreken, is weinigvan belang opgegravcn ofvcrzameld. Dar 
mag opvallend heten, gezien het feit dat er (in theorie althans) uit recenter tijd aileen maar meer 
bewaard kan zijn gebleven in de bodem. De aandacht van de archeologen is cchter niet in de eerste 



plaats uitgegaan naar de middcleeuwse 
en post-middeleeuwse periode van de 
Stellingwerven. Voor een 17de-eeuwse 
schans ofeen verlaten woonplaats nit de 
Middeleeuwen reisde een man als Van 
Giffen niet snel richting Tjonger afen 
hoewel Popping wei degelijk belangstel
ling had voor zulke zaken en ze in zijn 
publicaties uitvoerig behandelde, 
bewaarde hij zijn spade bij voorkeur voor 
de oudere tijdvakkeri. ' 
Dit boek over de archeologie van de 
Stellingwerven sluit dan ook afmet een 
hoofdstuk dat hoofdzakelijk op nier
archeologische bronnen berust: een enkel 
historisch document, wat taalkundige en 
toponymische gegevens en historisch
geografische fenomenen, gepaard aan 
enkele intrigerende flarden plaatsel ijke 
legendevorrning. Her hoofdsruk behelst 
zeker niet de hele geschieclenis van het 
gebied en ornvat zelfs niet a! het archeo
logische onderzoek van de latere tijd-

Een interessante CQtegorie historische relicten, die buiten bet kader uan dit 
boek uolt, uormen de uerdedigingswerken die in de 16de, 17de en 18de eeuw 

longs de Drents-Friese grens loge n. Met uitzondering uan de 
Eene rschans ten oosten uan Bakkeueen herinnert hier nu niets meer aan. 

Dit prentje uit de 18de of 19de eeuui 10 at de toen nag zichtbare waillan de 
Breebergschans bij Donkerbraekzien. De srhcns moet rand J593 zijn 

aangclegd en werd door staatse trocpen bezet bijde dre igendc apmars uan 
troepen uit Munster in 1673. Het uerhaal goat dat eensoldaat die teen 

deserteerde, werd opgehangen ap de nabijgelegen Ga lgen berg, 
de prehistorische grafheuuel die op p. 88 werd besrhreuen. 

vakken.' De streep wordt (tarnelijk willekeurig) getrokken in de Late Middeleeuwen, halverwege 
de t.ide eeuw, als de kolonisatie van Oost- en Weststellingwerfgrotendeels is voltooid en de nag 
tamelijk jonge nederzettingen al een eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt. 
Weinig spaden, scherven en stenen dus in deze Iaatste bladzijden. Toch speelt de archeologie in 
deze periode BOg wei degelijk een rol, om te beginnen bij de vraag wat de eerste aanwijzingen zijn 
voor bewoning in het gebied nadat de nederzettingen bi] Fochreloo, waarrnee het vorige hoofdstu k 
afsloot, door veen waren overgroeid. 

Van Fochteloo naar Appelscha? 

De laatste bewoners van de Stellingwerven 
die in beeld werden gebracht, waren de boe
ren die in de zde-jde eeuw op de zandrug van 
de Tachtig Bunder bij Fochteloo woonden. 
Zij waren genoodzaakr door het oprukkende 
hoogveen, dat in het groorste deel van de 

De Oosterse Es bij Appelschn kun, samen met andere 
escornplexen in deze reg io, beschouwd worden als een 
belangrijke archeologische informatiebron. Doordat de 
ondergrand is afgedekt met een pakket humeuzegrand dot 
inde loop der tijdalsgeuolg van bemesting isontstaan, zjjn 
de orchealogische sparen die zich onderdeze essen beuinden 
niet aileen goed beschermd, maar komen ze ook niet snel aan 
het lichr, 
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Stellingwerven al sinds lange tijd iedere bewoning 
onmogelijk had gemaakt, hun nederzetting te verlaten 
en hun heil te zoeken op een voor ons onbekende plek, 
Her eerstvolgende teken van leven komt uit her 
nabijgeiegen Appels cha. In januar! 1976 werden 
hier bij het delven van een graf op het kerkhof aan 
de Oosterse Es schervcn gevonden van twee patten. 
Nadere studie wees uit dat dit aardewerk uit de tweede 
helft van de sde eeuw dateert." Alle fragmenten waren 
van aardewerk dar als 'Angelsaksisch' bekend staat: 
gladde, zwart gebakken patten met nogal uitgesproken 
plastische vormen. Deze keramick wordt in verband 
gebracht met de volksverhuizingen en dan me t name 
het uit historische bronnen bekende doortrekken van 

Deze oanee npassende seherven van een pot uormen her eerste teken 
Noord-Duitse bevolkingsgroepen (Angelen en Saksen) van vroe,gmiddeleeuwse bewaning in de Stdlin9weruen. Ze zUn in 
op weg naar Bngeland.v Het in Appelscha gevonden 1977 gevonden ap het kerkhof oan de Oosterse Es van Appelschn en 
aardewerk kan daar zijn achtergelaten door deze dateren uit de tweede heir! van de sdeeeuw. Ditaardewerk wordt in 

migrerende stammen, maar het zou oak kunnen zijn de orcheologische literotuur 0 15 Angelsa ksisch aongeduid . 

gebru ikt (en dat is het meest aannernelijk) door een au
tochtone groep bewoners - in tcgenstelling tot wat voor 
kortwel werd aangenomen , raakten de Noord-Nederlandse zandgronden nict geheel ontvolkt in de 
Volksverhuizingstijd. Wie de makers oak waren, ze mogen niet worden verward met de Saksische 
uitwijkelingen uit de Karolingische tijd die cerder werden beschreven en wier wederwaardigheden 
zich zo'n vierhonderd jaar later zouden hebben afgespeeld. 
Naar aanleiding van deze vondsten werd in november 1977 op het kerkhofeen ond erzoek ingesteld, 
dat gezien de iocatie een summier karakter had. Veelleverde deze opgraving dan ook niet op. 
Er werden een paar kuilen aangesncden en nag wat aardewerkscherven geborgen." Ze kunnen 
worden beschouwd als restaoten van activiteiten rond een nederze tt ing, die zich vermoedelijk op de 
zandrug onder de aangrenzende Oosterse Es uitstrckt. 
Er is wei geopperd dat de bewoning bij Appelscha de voortzetting zou kunnen zijn van her verlaten 
woongebied bij Fochteloo." De afstand is maar dri e kilometer en de door her veen verjaagde bocren 
zouden zich heel goed naar deze dichtstbijzijnde droge plek hebben kunnen begeven.' : Dat kan 
zo zijn, maar het zijn niet alleen die drie kilometer maar ook honderdvijftig jaren die het einde 
van Fochtcloo II scheiden van de te Appelscha gevonden resten; jaren waarover maar bitter weinig 
bekend is." Iedere continu'iteit tussen beide vindplaatsen is dan ook niet meer dan suggestie. Mede 
door de zandverstuivingen die er hebben plaatsgevonden, is er helaas niet veel te zeggen over de 

Dit ueruollen stenengebouw, dot aoit was uoorzien van eentoren,
 
was lange tUd het godshuis uoor de in woners va nOud-Appelsclw
 

en omgeuin9. Het werd in 1903 afgebroken en veruangen door een
 
nieuwe kerk.Tijdens desloop werden doorJ.H. Popping waarnemingen 

uerrieht, woarby onder meer beenderen van 'ongewone grootte' werden
 
fjevonden. Bijzonder was oak de ontdekking van een makelaar, woarin
 

hetjaartal1114 was gebeiteld.later werd vastgeste/d dat ditjoarta l
 
vlak voor de sloop was aangebrocht en dot het hierom een grap ging.
 

De stiehting van deze kerk wordt wei in verband gebraeht met het
 
vooraanstoande geslaehtTerwisehe diehiertoentertijd een havezathe
 

bewoonde engronden in bezit had.
 



manier waarap Appel scha zich heeft ontwikkeld. Onderzoek op de al genoemde 
Oosterse Es zou hier meer licht op kunnen wcrpen. ':' In ieder geval staat vast dat het 
gebied rand (Oud- )Appelscha niet door veen is overwoekerd ofgeisoleerd is geraakt 
en conrinuiteit in de bewoning is dan ook in principe mogelijk. ': Hoe dan ook: 
totdat de bodem meer gegevens prijsgeeft, vormt het Angelsaksische aardewerk uit 
Appelscha de vroegste post-Romeinse vondst in de Stellingwerven . 

Aan de oevers van de Weper 

Nu is de aanwezigheid van archeologische sporen niet alleenzaligmakend. Ais we 
het alleen daarvan rnoesren hebben, zou een hoogst een zijdig en vertekend beeld 
overblijven van de latere bewoningsgeschiedenis van de Stellingwerven. Er zijn oak 
nog landschappelijke en naamkundigc gegevens d ie van belang zijn bij bet speuren 
naar de ouderdorn en de ontwikkeling van nederzettingen. 
20 is er het intrigerende 'zandschiereiland' dar ingeklemd ligt russen het dal van 
de Boven-Tjonger en het dal van het Gruotd iep, waarop de gehuchten Iardinga en 
Weper gelegen zijn . Over de vraag ofoak dit gebied door veengroei onbewoonbaar 
was geworden, zijn de meoingen verdeeld." Aangenomen mag worden dat bet hier 
am een gcbied gaat dar langdurige bewaning heeft gekend. Oak zijn er aanwijzingen 

In 1953 werden bU wegwerk
zaamheden onder Weper lJijf 

aaneen pnssende scheruen uon 
een pot uit de zde-jde eeuw no 

Chr, geuonden. Samen metenkele 
sporen uon palen en greppels 

uorrnt deze pot eenoanwijzin9 
uoor bewoning te Weper in die 

periode (zie ook f100rds tuk 7 en 
p. ,81, noot 28). 

Vaal' bewoning in de Romeinse rijd in de vorrn van sch erven van een emmervormige 
pot (een 'sirula') uit de zde-jde ceuw." Een pot zegt natuurlijk nog niet alles , maar er 
zijn oak andere indicaties dat de bewoning zich hier tot in de Vroege Middeleeuwen 
(en mogelijk zelfs daarna) , beeft weten te hand haven, zij bet op kleine schaal, 
narnelijk de hoge ligging en andere overeenkomsten met Drentse esnederzettingen 
en de naam Weper zelf." 
Op zich kan een korte, schijnbaar betekenisloze naam ais deze duiden op een hoge 
ouderdorn. De Stellingwerven tellen er echter nog wei meer, zoaIs Tronde, Boyl en 
Haule. Etymologisch zijn ze vaak moeilijk te duiden. v In het gevaI van Weper lijkt 
het am een oude waternaarn te gaan die van voor de jaartelling starnt." Die verwijst 
ongctwijfeld naar de stroorn die al eeuwenlang bekend is als het Grootdiep. De ne
clerzetting zou dan door bewoners en omwonenden naar dit srroompje zijn genoernd, 
zoals bijvoorbeeld oak de plaats Kuinre zijn naarn ootleent aan de Kuinder. ~ I Ook die 
vernoeming kan van vcor de Vroege Middeleeuwen dateren en dat gegeven zou men 
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als aanwijzing ~ geen bewijs! - voor continurteit van bewoning kunnen zien. ~~ 

Echte archeologische bewijzen (die op de genoemde pot na ontbreken) kunnen overigens heel 
goed schuilgaan onder eeu van de essen bij ]ardinga en Wcpcr. Hier is niet alleen de wens de vader 
van de gedaehte: elders op de Nederlandse zandgronden is al rncerrnalen gebleken dar onder dez e 
oude akkerlagen vaak onverwaehte sporen sehuilgaan. Ze komen meestal pas bij nieuwbouw of 
wegenaanleg aan het licht en het landelijke Weper heeft daar tot nu toe nauwelijks mee te maken 
gehad.~ 3 De vraag naar de bewoningsgeschiedenis van het gebicd Weper-Jardinga blijft dus nog voor 
onbepaalde tijd open. Tot dan behoudt Appelscha zijn rechten aIs oudste historische nederzetting 
van de Stelli ngwerven en de enige plaats uit dit gebied met een aantoonbaar vroegmiddeleeuws 
verleden. 24 

Nog eenmaal: de Saksen 

Oat brengt ons terug bij de stellin,gG, de onfortuinIijke, naar vrijheid en gelijkheid smachtende 
Saksische boeren uit de gde eeuw die na lange omzwervingen een nieuw tehuis zouden hcbben 
gevonden russcn Tjonger en Linde. Is er enig spoor uit die periode in de Stellingwerven overgeble
Yen, en zo ja, ZOLI dat met hun kornst in verband kunnen staan? 
Het antwoord moet omkcnnend luiden. Afgezien van de scherven van AppeJseha is her aantal 
vroegmiddeIeeuwse bodemvondsten uit de Stellingwerven nihil. Het oudst bekende rnateriaal na 
de sde eeuw is een potje uit de Sste-ode eeuw uit de buurschap Klazinga bij Oosterwalde. >5 Dit is 
een opmerkelijkc vondst die zich moeilijk laat plaatsen. Her potje kan in theorie bij een nederzet
ti ng horen waarvan de sporen mogel ijk sehuilgaan onder een van de essen (gesteld dat dit gcbied 
niet met veen overdekt ZOLI zijn geweest), anderzijds zou deze vondst kunnen samenhangen met 
een ode-eeuwse kolonisatie ofgewoonweg met de exploitatie van het gebied van mensen die hun 
dornicilie elders hadden." In ieder geval is er geen enkele aanlciding deze pot in verband te brengen 
met de aanwezigheid van 'Duitse' immigranten. 
Als we ons nag eenmaaI buigen over de theorie van Popping, dan blijft er van zijn onderbouwing 
oak weinig over. Ten eerste is er geen enkele reden am een ononderbroken historische Jijn te trek
ken van de onafhankelijke aard van de vroegrniddeleeuwse Saksen naar de gelijkgezinde laatrnid
deleeuwse Stellingwervers. De in de rode-eeuwse, nationalistische geschiedvorsing opgegroeide 
Popping zag dat als een vanzelfsprekende zaak, maar huidige historici denken toch anders over 
erfelijke voLkskarakters. Oak de kenrnerkende Stellingwerver taal (die Popping opvallend genoeg 
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niet in de strijd gooit als argument!) kan ons op dit punt nauwelijks 
verder helpen, Zeker is het Stellingwerfs een (Neder-jSaksische 
streektaal, maar daar zijn er meer van en het vertoont grote overeen
kornsten met wat er in de aangrenzende Noordwest-Overijsselse en 
Zuidwest-Drentse streken wordt gesproken . Zo volstrekt streekeigen 
is de taal dus Diet en hij is zeker niet als unieke. geisoleerde erfen is 
van een bijzondere groep irnmigranten re beschouwen.? Eerder wijst 
hij op een hisrorische verwantschap van de bewoners met die van de 
grensgebieden. ,-R 

Dan is er nog de op het eerste gezicht treffende overeenkornst in 
plaats- en riviernamen en toponiemen van de Stellingwerven en het 
Nedersaksisch-Westfaalse gebied waar de stellinga vandaan zouden 
zijn gekomen. Laten we eersr vaststellen dat het in dat laatste geval om 

een nogal groot areaal gaat, van bij benadering 
150 km van noord naar zuid en SO km van west 
naar oost. 29 Binnen 2O'ngebied is het niet zo 
moeilijk om tussen de duiz endcn toponiemen 
een aanral te vinden die een srerke gelijkenis 
vertonen met die uit een vergelijkbaar taalgebied. 
Het (Neder-)Saksis ch kent nu eenmaal een groot 
aantal basisroponiernen voor bijvoorbeeld stroom, 
moeras , hoogte, weiland en bos.> Tenslotte heeft 
een vergelijking zoals Popping die maakt , aileen 
zin ais de betreffende plaarsnarnen taalkundig de
gelijk verklaard zijn - en dat heefr hij niet gedaan. 
We kunnen dan oak kart zijn: er is geen enkele 
aanleiding om verder nag waarde te hechten aan 
deze theorie, hoe prikkelencl zij oak moge zijn. 
Er is noch archeologisch noeh historisch enig 
bewijs voor. De begrippen Stellinflwerf en stelling 
vallen vaal' het eersr in een document uit 1309en 
zijn vast wel ouder dan dat, maar er is geen enkele 
aanwijzing dat ze teruggaan op de Karolingische 
tijd. Nee: het wordt tijd am deze hypothese los 
te laten en ons te richten op de feiten - die zijn ai 
moeilijk genoeg te achterhalen. 

De Frankische koningen steunden het we rk van 
missionarissen, vooral uit Engeland en lerland Van de Romeinse naar de Frankische 

afkomstig, am het christendom door te doen dringerJ in keizersde heidense Saksische en Friesegebieden. Zo kwarn de
 
BenedictUner monnik Wi llehad (745-789) vit York op
 Om te reconstrueren hoe her door veen overdekte 

jonge leeftUd naar Noard-Nederland am het evongelie dee! van de Stellingwerven uiteindelijk weer 
te prediken. Hoewe! zUn missie onderde Drenten 

bevolkt raakte, moe ten we de blik richten op her weinig succesuol was (hij werd er in 782 L/erjaagd) 
eindigde hij zijn leven als bisschop uan Bremen. oostelijke buurgebied Drenthe. Ook daarvan is 

Deze muurschildering in het tegenwoord ige Drents de vroege historie rnoeilijk re achterhalen, maar 
Museum, in 1885 gemaokt door G. Sturm, herinnert uit archeologisch onderzoek is wei duidelijk 

oan Willehads ongelukkige kers teningspoging. geworden dat de rneeste vaoouds bewoonde delen 
bewoonbaar en bewooncl bleven. De veengroei 
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die vrijwel alle rnenselijk Ieven uit de Srellingwerven verdreef, had in Drenthe niet 
dezelfde funeste invloed. De Drent en had den andere zorgen. Het leven werd er na 
de dell nitieve ineenstorting van her Westromeinse Rijk in de sde eeuw niet vrolijker 
op: de archeologische relicten uit de periode 400-600 zijn zo pover van aard en zo 
schaars, dat men wel heeft gedaeht aan een totale ontvolking in her kadcr van de 
Volksverhuizingen. 20 erg is het, naar nu blijkt, niet geweest maar het wegvallen 
van de grote economische maeht in het zuiden en de onrust die erop volgde, remde 
wel iedere ontwikkeling voor lange tijd af. Ofer in het volksverhuizingsgewoel ook 
Drenren zijn weggetrokken, dan wei zijn aangevuld ofvervangen door grocpen van 
buitcn, is niet na te gaan . In ieder gevaJ Jijkt de bevolking er in technologisch en 
economisch opzieht niet veel op te zijn vooruitgegaan sinds de Late Ilzerrijd. " 
In de eeuwcn daarna kwarn daar geleidelijk verandering in door het optreden van 
een nicuwe sterke speler: het Frankische rijk van de Merovingers en Karolingers, dat 
zich niet aileen ideologisch met her Dude Romeinse imperium vereenze1vigde, maar 
dezelfde geografische aspiraties onrwikkelde. In de 7de eeuw werden de Frankische 
koningen aan de Rijn weerstaan door de bewoners van Noord-Nederland, net als 
Tiberius, Germanicus en Corbulo honderden jaren eerder.P Nadat die strijd ten 
gunste van de franken was beslecht, waagde Karel de Grote zich na 770 in bet noo it 
veroverde Gerrnaanse gebied ten oosten van Ilssel en ferns. Er ontspon zich een ruim 
dcrtigjarigc, bloedige strijd met de Saksen die eveneens met een Frankisehe overwin
ning eindigde. Vanafdie ti jd valt er nu en dan een straaltje licht op de historie van 
Drenthe. Dar is nicr zozeer te danken aan de Frankische heersers zelf, voor wie deze 
streek in politiek en economisch opzicht een onbeduidende uithoek was. Zij hadden 
ecbter helpers in hun kie!zog, voor wie geen plek te afge1egen was en geen mens te 
min: de mannen van de Kerk, 
De (Rooms-Katholieke) Kerk marchcerde met de Frankische beersers mee op, waar 
zij ook gingen. In tegen stelling tot de Rorneinen, die andere geloofsovertuigingen 
hadden gedoogd zolang daarbinnen maar plaats was voor de verplichte keizerver
ering, erkenden de Karolingische Franken maar ceo geloofen dat moest en zou 
binnen her hele Rijk worden aangehangen.v In hoeverre hierbij sprake was van een 
werkelijk beleefde religieuze overtuiging ofvan een opportun istische assi milatiepoli
tiek is, na zoveel eeuwen, moeilijk te zcggcn. Feit is, dat het Christendom aan de pas 
onderworpen heidense rijksgenoren met harde hand werd opgelegd . Op volharding 
in het heidendorn stonden strenge straffen, nier zcldcn de doodstraf Die aanpak 
had, alth ans naar buiten toe, het gewenste resultaat. Archeologisch is die verande
ring merkbaar doordat sporen van vorirchrisrelijke riruelen , zoals het verbranden 
van doden , het offeren van dieren in grafvelden en her meegeven van persoonlijke 
bezittingen in het graf, vanafhet midden van de 9de eeuw niet meer voorkornen . 
Wat de zo hardhandig bekeerde Drenten er nu werkelijk van dachten en wat ze in het 
geheirn praktiseerden, laat zich raden. Oeroude tradities srerven niet snel , Hclcrnaal 
zonder slag ofstoot ging de kerstening dan ook niet. De legendarische bissehop 
Willehad, die ornstreeks 780 het evangelic predikte onder de Drenten, werd met 
gemengde gevoelens ontvangen en uiteindelijk verjaagd. Zijn opvolgers zetrcn zijn 
werk echter met sucees voort en ornsrreeks het jaar 820 stond er al ecn heuse kerk in 
of in de buurt van vries.» 



Kerken en kolonisten 

Vries was, net als Sleen, Beilen , AnIoo, Rolde en Diever, een van de zes Drentse 
'oerparochies', Die parochies waren onderdeel van de decentrali sati e van het bis
schoppelijk gezag in het uitdij ende rijk van de Karalingers. Door de veraveringen in 
Duirsland ontstonden nieuwe, grate bisdommen die onmogelijk door de bisschop 
zelfkonden worden bestuurd. Een indeling in parachies, die in de loop der tijd weer 
werden onderverdeeld in kleinere eenheden, zorgde ervoor dar de Kerk overal haar 
invlocd ken doen gelden. Ook in letterlijke zin werd de Kerk zichtbaar, doordat iedere 

In 1955- '56 kwamen bij het onderzoe k van 
de NH-kerk van Diever niet aileen sporen van 
zowe! houten £lIs stenen voorgangers van he t 
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gesticht. Opdeze foto worden enkele graven uit 
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parachie een eigen kerk krceg, Oat waren aanvankelijk eenvoudige houren gebouwen, 
die zich nauwelijks zullen hebben onderscheiden van de boerderijcn uit die tijd. Bij 
opgravingen onder de huidige kerken van Diever, Vries, Norg en Anloo kwarnen 
sporen van zulke vroege (ode- en rode-eeuwse) kerken te voorschiin .» 
Van de naarn Drenthe/Threant - 'Drieland' - wordt wel aangenomen dat die ver
wijst naar drie reeds in de prehistorie bestaande geografiscb bepaalde eenheden , 
waaruit vervolgens de latere indeling in zes oerparochies zou zijn voortgekornen .> 
De bewindvoerder in Drenthe was, voor wat de wereldse zakcn betrof, een door de 
Frankische (later: Duit se) koning benoernde graaf, terwijl de bisschop van Utrecht er 
de geestelijke macht bezat.v Vanafde rode eeuw werden die bisschoppen en andere 
kerke lijke instellingen sterk bevoordeeld door de koningen. Die hoopten zo de 
macht van de steeds onafharikelijker wordende hoge edelen, de graven en hertogen, 
te beperken. De bisschoppen kwarnen doorgaans oak voort uit de hoogste adel 
maar konden, 1evend naar de verplichting van het celibaat, geen dynastie stich ten 
die bedreigend kon zijn voor het gezag van de koning. 20 kregen bisschoppen en 
kloosterordcn steeds meer wereldlijke macht toebedeeld. " 
De manier bij uitsrek om de positie van de bisschop te versterken, was het in eigen
dom geven van stukken grand die koninklijk bezit waren. Per definitie waren dar a lle 
gebieden in het Rijk die niet in cultuur waren gebracht, en dar waren er nog al wat, in 
de vorm van immense wouden en moerassen. Welnu: in 944 schonk koning Otto I 
her gebruiksrecht Cforeestrechr') van aile woeste grand in het graafschap Drenthe 
aan bisschop Balderik, waaronder een pagusforestcnsis, een 'beboste gouw', aan 
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de westrand van het bewoonde gedeelte van het Drents 
Plateau. " Historici nemen aan dar tot dit gebied ook de 
Stellingwerven gerekend moe ten word en , die, zoals we 
zagen, in die tijd een uitgestrekt veen- en moerasgeb ied 
vormden.v Die schenking betekende een keerpunt, vooral 
vanwege her onontgannen karakter van de streek, Wan t het 
was met name de kerk die met vereende krachten de randen 
van de uitgesrrekte wildernis in cultuur ging brengen. 
Ontginning betekende opbrengst, opbrengst betekende in
komsten en inkomsten vorrnden macht. Daarnaast on tketen
den de ontginningen een grote ma atschappelijke dynamiek. 
Oat laatste hing samen met een toename van de bevolking 
die het gevolg was van een periode van relatieve rust en eeo
nomische groei, waardoor er behoefte was aan expansie eo 
nieuwe landbouwgrond. Er ontstonden nieuwe gebieden met 
nieuwe rnogelijkheden , die een pionierbevolking aantrok. 
Met hoeveel ontbering en tegenslag die kolonisatie van het 
'foreesr' gepaard is gegaan, kunnen we slechts vermocden. 
Zeker is dat waar de ontginners verschenen, zij binnen een of 
twee generaties vastc greep kregen op de wocste natuur en 
het succes van de hele onderneming een feit was, 

Westelijk Stellingwerfterug op de kaart 

De vraag, wanneer en van waaruit de Stellingwerven zijn 
ontgonnen en bevolkt, is alleen via ornwegen te beantwoor
den. De historische data zijn, am het zacht uit te drukken, 
hoogst onvolledig maar met behulp van andere gegevens en 
hiervan afgeleide redeneringen kornenwe een heel eind. We 
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Stellingwewen? Historic; menen dot de 'bebaste 

,gouw' (pagus forestensis) die de Duitse koning Otto I 
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Utrech t heeftgeschonken, naast grote delen van het huidige 
Drenthe ookde Stellingwerven heeft omuct, De oorkonde is 

opgenomen in het Liber donationum (Bo ek von schenkingen) 
van de bisschappen van Utrecht. 



Hoewel deze artist's impression van een middeleeu wse 
veenontginning be trekking heejt opZu id-Hollund,geeft het een 

indruk van het Weststellingwerfse veengebied ten tUde lIOIl de 
eerste kolonisatie. 

zullen in het onderstaande proberen de historische, hisrorisch
geografische en archeologische gegevens te combineren tot een 
zo overzichtelijk mogelijk verhaal over de kolonisatie van de 
Stell j ngwerven. 4 ' 

Het historisch anker wordt gevormd door twee documenten: het 
al genoernde stuk van 944, waarin de bisschop de besebikking 
krijgt over de pagusforcstensis, en een tweede uit n6S, waarin 
Friese bewoners van Lammerbruke aan de bisschop toestem
ming vragen om gronden te ontginnen en een kerk te mogen 
stichren.v Lamrnerbruke ('Lammerbroek') zoekt men vandaag 
de dag vergeefs op de kaart en het valt niet mee am het meer 
dan acht eeuwen later te lokaliseren. Vanwege de overeenkornst 
in naarn wordt de plaats rneestal in verband gebracht met 
het huidige Oldelarner en wordt het onginningsgebied in die 
omgeving gezocht. Oldelarner wordt overigens pas in 1320 Vaal' 
het eerst onder die naam genoemd. Er is echter oak een betrek
kelijk recenre theorie die ervan uitgaat dat de kolonisten uit de 
omgeving van Lemmer kwamcn en dat zij een coneessi e vroegen 
voor grand in de kop van Overijssel. In dit laatste geval heeft 
het document natuurlijk geen betrekking op de historie van de 
Stellingwerveri.f 
Ben document van 40 jaar later (1204) geeft meer houvast. 

Daarin wordt beschreven dat de nederzcrting Hooltpae een zelfstandige parochie 
wordt, los van de moederkerk te Steenwijk. In een oorkonde uit 1240 wordr dit 
Hooltpae Holtpade antiquus genoemd en kan ook de niet in het Latijn geschoolde lezer 
er Oldeholtpade in herkenncn. De toevoeging antiquus duidt er overigens op, dat er 
toen ook al sprake was van de jongere dochternederzetring Nijeholtpade. Dar is nag 
niet alles: in diezelfde oorkonde wordt een heel lijsrje nederzettingen opgesomd 
die we moeiteloas kunnen identificeren met huidige Weststellingwerfse dorpen. 
Pepergoe, vinkeqce. Sonneqoe, Idzerde, Antiqua Trinda, Nova Trinda. AIleen in AJvf,goe zal 
niet iedereen direct Wolvega herkennen. Al deze plaarsen zijn in datjaar al nieuwe 
parochies die zich, net als Hooltpae enkele decennia eerder, van Steenwijk hadden 
afgescheiden. Her document van 1240 was opgesteld am te bepalen hoeveel zij 
daarvoor aan Steenwijk moesten beralen." 
Her is duidelijk: vaor het eerst sinds we her gebied onder een laag veen zagen 
verdwijnen, kornt het (zuidlwestel ijk deel van Stellingwerfweer terug in het his
torische verhaal en het haalt zijn aehterstand snel in. Er heeft duidelijk een snelle 
kolonisatie plaatsgevonden van her gebied russen Kuinre en Oldeberkoop, mogelijk 
al vanafhet einde van de ude eeuw. Oak voor Schoterland, het gebied ten noorden 
van de Tjonger, wordt op grond van vondsten en historische bronnen uitgegaan van 
ecn begin van de ontginningen rand die tijd: l5 Het feit dat halverwege de rjde eeuw 
tal van dorpen al groot genoeg waren om een eigen parochie te vormen en zich zelfs 
al 'nieuwe' parochies van de oude hadden afgesplitst, laat zien hoe snel dit gebied 
bevolkt was geraakt en wat vaal' een dynamische ontwikkeling het doormaakte, 4" 
War vorrnde de aanzet tot deze ontginningen? Gezien de rol die Steenwijk in 
her gehcel speelt, mogen we aannernen da r de bisschoppen van Utrecht hier een 
sturende hand in haddcn. Steenwijk was , net als her zuidelijker gelegen Vollenhove, 
een bissehoppelijk steunpunt in her 'foreest', Ongetwijfeld hebben de bisschoppen 
uit wclbegrepen eigcnbelang gunstige eondities gesehapen voor hen, die hier een 
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nieuw bestaan wilden opbouwen. Zij deden in het westen van het land niet anders, toen vanaf de 
rode ceuw de spa werd gezet in het grate veengebied dar nu het Groene Hart heet. v Tegen een 
symbolische vergoeding konden boeren zich een stuk land verwerven dat ze weliswaar zelf geschikt 
moesren maken voor her agrarisch bedrijf, maar waar ze wel vrij man waren - een begerenswaar
dige status in die tijd. Mede gelet op her, zo men wil, 'Saksische' karakter van raal en plaatsnarncn 
in Weststellingwerfzullen het overwegend boeren uit de aangrcnzende gebicden in Drenthe en 
Overijssel zijn geweest die hun heil in het aangrenzende rnoerasgebied gingen beproeven, 

Sch ema tisc hevoorHe IIingen 
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Gezicn het ontoegankel ijke karakrer van het geb ied is het waarschijnlijk dat de kolonisren allereerst 
gebruik hebben gernaakt van de Linde en de Tjonger am het stroornopwaarts bin nen te d ringen 
en dar ze zich in eerste instantie nabij de oevers van deze riviertjes hebben gevcstigd. Geschikre 
vesrigingsplaatsen waren hier dekzandruggen in de direcre omgeving van de rivierdalen die niet 
met hoogveen waren bedekt ofde overgangszones van de broekbossen langs Tjonger en Linde 
naar de goed ontwaterde randen van het hoogveen." Van daaruit hielpen de boeren de ontwatering 
een handje door sloten het veen in te graven, een methode die al eerder in het drassige westen van 
Nederland was toegepast en waaraan Holl and mede zijn groei en bloei te danken heeft. Op het 
ontwaterde veen konden de boercn akkers aanleggen, zij het voor korte tijd. Door de drainage 
daalde het rnaaiveld en werden de akkers op den duur even drassig als ze geweest waren. Het had 



geen zin de sloten dieper uit re graven; men	 moest het hogerop zoeken en nieuwe gronden ontgin
nen. 20 kwamen de akkers steeds verder weg te Jiggen van de oorspronkclijke ncderzettingen, die 
niet vel' van de hoofdstromen waren ingericht. Dit leidde uiteindelijk tot het verplaatsen van de 
bewaning en het ontstaan van nieuwe bewoningsassen op de zandruggen, waar de maaivelddaling 
van het veen geen gevolgen had Vaal'de bruikbaarheid van de bodem. Uiteindelijk verdween door de 
ontginningen het hele boogveenpakket en hield men het dekzandrelief zeals dat in de laatste ijstijd 
was ontstaan, over. 
Op deze manier en door verdere opsplitsingen hebben in de loop van de rzde-ijde eeuw bijna aile 
nu bestaande Weststellingwerfse dorpen worrel geschoten. Een verdrag met de bisschop uit 1320 

noernt, naast de al verrnelde parochies, de namen van Munnekeburen, Scherpenzeel, Spanga, Boyl, 
Oldclamer en Nijelarner, Oldeholtwolde en Nijeholtwolde, Oldeberkoop en Nijeberkoop, 49 Die 
laatste twee plaatsen liggen op Ooststellingwerfs gebied en we gaan daarorn de gemeentegrens 
over om te zien, wat de historie daarover te zeggen heeft. 

Aan de bovenloop van Tjonger en Linde 

Zoals uit het begin van dit hoofdstuk bleek, bleefhet oostelijkste stukje van de Stellingwerven 
nag lang bewoonbaar terwijl de rest van het gebied al onder een hoogveendeken was verdwenen . 
Concrete bewoningssporen uit de periode soo-rooo ontbreken echter gehecl en al en het is oak op 
grand van historische en historisch-geografische gegevens niet mogelijk om te achterhalen, wat 
zich toen in dat gebied heeft afgespeeld. 
Voor de eeuwen erna tasten we iets minder in het duister. We moeten daarvoor am te bcginnen 
over de Drentse grens kijken, Daar kwarn, aangejaagd door de financiele eisen en belangen van de 
nieuwe landsheer te Utrecht, vanafde rode eeuw een ontginningsgolfop gang, oak in het zuidwes
ten. Niet alleen vergraotten de bewoners van de vanouds bestaande zanddorpen hun akkcrarcaal 
ten koste van de omringende woeste grand, maar er kwarn ook een beweging op gang in weste
lijke en noordelijke richting, het Stellingwerfse veengebied in. Dat is af te leiden uit het karakter 

van nederzettingen als Tronde, Rijsberkarnpen, 
Zandhuizen en Boekelte waarvao de strucruur sterk 
overeenkornt met die van esdorpen zoals we die uit 
Drenthe kennen." Een andere aanwijzing vaal' de 
band tussen beide gebieden is het feit dar in ofkart 
voor 1328 twaalfOoststeliingwerfse parochies zich 
officiecl van Drenthe afscheidden; tot die tijd maakte 
het gebied dus dee! uit van dar graafschap." In naam 
dan, want kennelijk hadden de bewooers daar al1ang 
geen affiniteit meer mee. Oat ze door de overheid 
nog wei als Drentse onderdanen werden beschouwd, 
zegt weI iets over de oorspronkelijke verhoudingen, 
Door het ontbreken van een nabijgelegen bisschop
pelijk steunpunt is her trouwens aannemelijk dat 
de kolonisatie van oostelijk Stellingwerfminderlit .''::'' ~:l f1,'f ,,' .I'm J:: ': ... /~ 

I	 'gestuurd ' werd dan in het westen en dat veel van de 
pioniers op plaarselijk ofzelfs eigen initiatiefaan de 
ontginningen hebben deelgenomen en niet zozeer op 
instigatie van eeo hogere overheid." 
Dit zijn overigens oog steeds aannames, want geen 
enkele geschreven bran besteedt enige aandacht aan 

Wanneer de eerste kerk inOosterwolde werd gebouwd, is niet bekend, maar 
een stichting in de loop van de nde-rzde eeuw Iig! het meest uoor de hand. 

Opdeze afbeelding is de kerk anno 1724 weer,gegeuen . Ruim 10 jaarlater 
werd de kerk verbouwd en lueeg hetzijn huid ige uorrn en ornvang. 
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De fiBging van de kerk lion Oosterwolde, op het kruispunt 
unn lIe rbin dingslijnen tussen omringendegehuchten, maakt 

het aonnemelij kdat het dorp isontstaan rondom een 
gemeellschappelijke kerkstichting. 

wat er tus sen 900 en 1200 in dit gebied is voorgeval
len. De vroegs te bron is een historisch werk uit 
1232-33, de Quedam narraeio de Croninqhe, de Thrente, 
de Covordia et de diuersis a!iis sub diuersis episcopis 
Trciectensibus, door historici kortweg aangeduid 
als de Narrccio.» Het werk bereikt zijn climax in de 
beschrijving van de bloedige slag bij Ane in 1227 en 
zijn naslcep. In dar jaar vernicrigde ridder Rudolf 
van Coevorden met een 1egertje Drentse boeren her 
ridderlcger van zijn heel', bisschop Otto van Utrecht, 
die zijn ongehoorzarne vazal kwarn tuchtigen. De 
bisschop zelfkwarn daarbij jammerlijk om her 
Ieven. Her jaar daarop werd Drenthe van alle kanten 
binnengevallen door Ioyale bondgcnoten van de 
bisschop. Daartoe behoorde ook een groep Friese 
str ijders die bijeen kwarn op ceu 'plek, die uoorbi] de 
rivier de Kuinder li,gt en bij Berkoop'>' Zc trokken bij 
Bakkeveen de Drentse grens over en werden daar 
met g rote verliezcn teruggeslagen door de Dren ten; 
onder de gesneuvelden beyond zich ene Gozewijn 
uit Ostwalt.5s Daarmee duiken in 1228 voor het eerst 
de narnen van Berkoop en (waarschijnlijk) Oosrerwolde op in de annalen.> 
Het ontstaan van de laatstgenoemde plaats wordt wel in verband gebracht met zijn centrale ligging 
op ongeveer 2,5 km afstand van de gehuchten Iard inga. Weper, Buttinga en Boekhorst, halverwege 
de as die Weper met Buttinga verbindt. Popping schreefdaarove r in 1926: 'Geene (van de Dude gehuchten 
of nederzettingen am Oosterwolde) was echter zo sterk of dieht beuolkt am ze[fern kerkje testiehten ofhet bezit van 
een groepskerk uoor zieh opte eischen (...) Wat was ernatuurlijker en meer van zelfsprekend, dan dat zij gczamen
IUk een kerk stichtten op een hooge , vaal' waterveili,ge plaats, die zooveel magelijk in net midden la,g'Y Die kerk 
zou dan, zeals oak elders wei is vastgesteld , cen aanzuigende werking gchad kunnen hebben.f 
Waarschijnlijk is ook her dorp Makk inga op soortgelijke wijze onrstaan.> Een kerkstichting in 
Oosterwolde voor 1200 is overigens archeologisch niet aangetoond." 
De volgende (en ondubbelzinniger) vermelding van Oosterwolde kornen we pas tegen in het begin 
van de 14de eeuw in de vorm van Oestenoolde; dan wordt ook Hallie voor het eers t genoernd ." Daarna 
drogen de bronnen voor lange re rijd op. Afgezicn van de naarn Appels(cha), die al in 1247 is gevallen, 
dareren de eerste vermeldingen van de andere Ooststellingwerver dorpen op zijn vroeg st uit begin 
14de eeuw." Het feit dar de westelijke narnen (veel) eerder worden verrneld dan de oostelijke, zegr 
minder over hun respectievel ijke ouderdorn dan over de mate waarin ze onderdeel uitrnaakten van 
de bisschoppelijke adrninistratie. 
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Impressie van een eenmnnsesjeuit de Late Middeleeuioen in de om,gwing ucn Fothteloo.
 

(meerkleurenhoutsnede, 450 x 210 mm, Siernen Dijkstra)
 







Op basis van schetsen van de plaatselijke urts j.] , Mulder werd dele 
plaHegrond van de eerste kerk en kerkhofvan Noordwolde 

gereconstrueerd. 1; gracht om het kerkhof; 2: proefsleufdie in '920 door 
medewerkers van het Rijksmuseum van Oudheden werd gegraven j 

3: fundamenten van de kerk metgraven. De ,gearceerde gedeelten zijn bU 
het onderzoek van het RMO uitgegwlJen. 

Een merkwaardi,ge vondst bijde opgraving van de vroe!J ere kerk 
en het kerkhofvan Noordwolde was deze grote koge/pot, of lieuer 

gelegd, de inhoud. Die bestond uit herskelet van een zuigeling. 
De pot isgeuonden in de vulling van de grach! rond hetkerkhof. 

Of hier sprake is van een uoorchristelijkgebruik dat nog lang 
doorleefde of van een vertwijfelde hande/ ing van een moeder, is 

nie! te zeggen. 

Tenslotte de archeologische data, die ons nag het verst 
terugvoeren in de tijd. Veel zijn het er niet.'? Tot de 
schaarse vondsten behoort enig aardewerk van de es van 
Tronde, dar in de nde-rzde eeuw kan worden gedateerd. 
Dit gehucht, dat vccl gelijkenis vertoont met Drentse 
esdorpen, zal dus in diezelfde periode zijn ontstaan. Dat 
geldt ook voor het op enige kilometers zuidwestelijker 
gelegen Noordwolde - dat wil zeggen, de voorlopcr van 
het huidige dorp. 

Voor de laatste maal: Holwerda en Van Giffen 

Begin 1920 werd in Noordwolde een begin gernaakt met 
de bouw van wat later het 'Rode Dorp' genoemd zou wor
den." Bij het bouwrijp maken van de grond srootte men 
op oudheden: blokken tufsteen en delen van skeletten. De 
vondst werd gerneld aan plaatselijke belangstellenden, de 
gemeemelijk architect W. Hoekstra uit Wolvega en de al 
in een eerder hoofdstuk genoemde A. Bezema, secretaris 
van de Vereen(LJing uoor Heimatstudie der Stellingwervfn.~ ) Die, 
wetend dar het betreffende perceel vanouds eigendom 
was van de Hervorrnde gemeentc, zagen er een oud kerk
hofin en gaven hun mening door aan het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden, Waarschijnlijk hoopten ze op 
belangstelling van directeur J.H. Holwerda, maar dat vie! 
tegen. Die stuurde twee assistenten, die een smalle sleuf 
door het terrein groeven en na een paar dagen terugkeer
den naar Leiden. 
Holwerda stelde op basis van hun bevindingen een 
surnmier rapportje op. De proefsleufhad een gracht 
aangesneden, die na enig uitgraven de vorm van een 
cirkel gehad bleek te hebben. In die grachtvulling was het 
nodige middeleeuwsc aardewerk gevonden, waaronder 
enkele complete kogelpotten. Het kon Holwerda allernaal 
niet erg boeien, tot ergernis van de plaatselijke arts J,J. 
Mulder. Die wendde zich daarop tot niemand anders dan 
Holwerda's gewezen assistent en toekomstige rivaal, de 
pas in Groningen aangetreden Van Giffen, om eens te 
komen kijken, Deze toonde echter evenmin veel interesse. 
Mulder nam her daarna op zich am de verdere bouwwerk
zaamheden te volgen en wat er aan bodemsporen aan her 
licht kwam, te registreren. 
Daaraan danken we onze kcnnis over de eerste kerk 
van Noordwolde: een rufstenen gebouw met een half
ronde koorsluiting. Curieus genoeg hadden Holwerda's 
medewerkers de sporen ervan wei aaogesneden met 
hun proefsleuf, maar ze niet geregistreerd. Erornheen 
lag eeo aantal graven; een van de kogelpotten die in de 
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1De Jigg ing van vtoeoere ker kploatsen ten opzichte vande hu idige dorpen I 1I U.-i'1 ~Donkerbroek, Peperga en Noordwolde, aan de handvan de zogeheten Atlas van IT'~ . 
Eeekhoff lJon 1849en 'so. Met uitzondering lJon Noordwolde uerrnden deze Iocoties ~ 

. 0' nI 

J~
1Ilien door het toponiem 'Dud Kerkhof. De lJ onafde nde eeuw gestichte kerken ~ '~, 

~bleuen nog lang liggen nadatde dorpen wegens lJernattin,g naar hoger terrein waren . b· 
~ , r ..~ ,

verplaatsten zijn waarschijnlij k pas in de loop ucn de Middeleeuwengesloopt. 
J 'mil rtl- '1. r 

I Ht~ 
• Igracht werd gevondeo, bevatte het skelet van een kind . AI met al I,r[j1tfJi Itrrm .moet het gaan om een kerkje dat, geIet ook op her gebruik van 

tufsteen, uit her begin van de rzde eeuw, mogelijk al uit de rrde ti~ . :qr; 
I -' 

eeuw datcert.l" ~ 
J-1 1 I ~ '1 II IJDeze vondst, die weinig in de aand acht is gekornen, zegr nogal 

wat over de kolonisatie van dit deeI van de SteUingwerven, 
namelijk, dat Noordwolde al in de rrde eeuw besrond . Dat wil 
zeggen; de voorloper van Noordwolde, want de Dude kerk stond 
zo'n kilometer dichter bij de oever van de Linde dan de regen
woordige. De locatie van beide kerken, beide in een lang, aan 
de kerk toebehorende kavel tussen rivier en zandrug gelegen, 
demonsrreert hoe de Noordwolder pioniers hun werk zijn be
gonnen in het beekdal, Pas aan het einde van de Middcleeuwcn 
is het dorp geleidelijk naar hoger terrein verplaatsr. De huidige 
kerk is in de rsde-r6de eeuw gebouwd, zo bleek bij onderzoek 
in 1964.67De reden tot hetverplaatsen van de nederzetting moet 
het a1 genoernde inklinken van het oorsprooke1ijke dorpsgebied 
zijn geweest, gevoIgvan de eeuwenlange ontwateriog en cor
zaak van een tocnernende drassigheid." Eeoze1fde opwa artse 
beweging is onder meer aannemelijk bij Donkerbroek, Peperga 
en Sonnega, die net als Noordwolde het veelbetekenende 
toponiern 'Oud Kerkhof' kennen." 
Kunnen de plaatsen waaraan de naam 'Oud Kerkhof' verbonden 
is, als archeologisch interessante Iocaties worden beschouwd, 
voor een ander roponiern dar lang tot de verbeelding heeft 
gesproken, ligr dar anders, 

Op deze heu ue l bij Peperga, hierucor een groat deeIgetooid 
met bossnemone n en omgeuen door een omgrachtin,g. 
prijkte ooit een kerkje. De bewoners die hier ran dom de 
kerk werden begrolJen, zullen in de directe nabijheid hebben 
,gewoond. Naderhandschoofde bewoning 01' in de richting 
unn het huidige dorp en werd hier, zoals ook bU andere 
dorpen in deSteJlingwerven isgeconstoteerd, uiteindelijk 
een nieuwe kerk gebou wd. 



Licht of duisternis? 

Langs de weg van Appelscha naar Elsloo ligt cen terrein, dar tot voor kort archeo
logen en (arnateur-Ihistorici heeft gemrrigeerd. Op rzde- en 18de-eeuwse kaarren 
stond bij dezc plaats vermeld 'vernield klooster ' en in topografischc beschrijvingen 
werd eveneens melding gernaakt van een klooster, Lux Mundi ofwel 's Werelds Licht 
geheten.> Het zou in de 13de eeuw zijn gebouwd en in de ryde eeuw zijn gesloopt, 
waarbij de monniken naar Groningen ofFriesland zouden zijn uitgeweken. De 
overblijfsclcn crvan, zo meldde in 1784de Te.genwoordigeStaat van Friesland, zouden 
kart voordicn nog te zien zijn geweest. Het zou gaan am een klooster van de pre
monstratenzer ordc, cen typische bid-en-werk-orde die in het noorden van Nederland 
veel ontginningswerk heeft verricht, Ontginningen hadden in deze omgeving te over 
plaatsgevonden en de kcrk had daarbij , zeals we zagen , een belangrijke rol gcspeeld. 
De aanwezigheid van een klooster in deze streek was dan ook alleszins verklaarbaar, 
vonden latere historici. 
De plek stond zo stellig op de kaarten aangegeven, dat men er niet aan twijfelde of 
er moesten inderdaad rcsten van een klooster te vinden zijn. J.H. Popping deed er in 

Het legendarische klooster Lux 
Mundi werd zo ondubbelzinni9 op 

oude kaarten aange9euen (zoals 
hierop de kaart van Schotanus a 
Sterrin,ga uit ca. 1680) dat Jatere 

,generatiesge1oofden dat het daar 
werkelijk had,gelegen. In feite heejt 

bij Appelscha nco it eni,g klooster 
,gelegen en 19de- en zoste-ceuuis 

onderzock, onder andere van under 
en zoon Poppin,g, bleuen dan oak 

zonder rcsultaat. 

1892en 1894onderzoek maar werd daarbij gehinderd door een dik pakket stuif
zand en er werd niets gevanden dat ap een klooster zou moeren wijzen." Zijn wan 
Hendrik Jan concludeerde dan oak al in 1932 'dat er in gem geval een beduidend klooster 
onder Appelsrh« heeft gestaan'. Misschien, zo dacht hij, zou bij omginningswerk in de 
nabije tockomst 'nag cens meer iichr over 's Waere1ds Licht' opgaan, maar 'onzeuerumrhtin
Ben zijn erhrer niet haag gespannen'J' Nietdat de overlevering hem nier inrrigeerde: hij 
zoeht met zijn geroutincerd oog de heide meerrnalen af, maa r moest in 1939 nog
rnaals concJuderen dar 'tot dusuerre in de heidetussehen Appelseha en Eisloo niets isgeuonden, 
waterop zou wijzen, dat hier eenmaal een klooster heeft gestaan'.7J 
Daar had men het bij kunnen laten, maar nog in 1966 onderzoehten leerlingcn van de 
4de klas HBS onder supervisie van de Friese archeoloog G. Elzinga een bebost , met 
een gracht omgeven terrein bij Elsloo dat perspectieven leek te bieden. Zijn oordeel 
luidde evenwel: geen klooster, maar een enkele eeuwen oude boerenhoeve ofeen 
door een sloot beveiligde schapenstee." 
Inmiddels was er ook een kleine Historikerstreit losgebrand over het al dan niet be
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staan van het kloosrer. Had het in Appelscha gestaan of in het Groningse Ter Apel of, zeals een 
Duitse deskundige aanvoerde, in Oost-Friesland? Historicus G. Mulder heeft aan de hand van de 
beschikbare bronnen aanncmelijk gemaakt dat de vermelding van Appclscha in verband met dit 
ofenig ander klooster hoogst twijfelachtig is. Het is wel zeker dat alle latere carto- en topografen 
elkaar braafhebben overgeschreven, en dat het misverstand terug te voeren is op een bran . 
Die bran is de rode-eeuwse monnik Sibrandus Leo die in het begin van de Opsrand tegen Spanje 
verdreven werd uit zijn klooster bij Berlikurn en zich te Dokkum aan een uitgebrcide levensbe
schrijving van premonstratenzer abten wijdde. Daarin meldde hij dat er in 1290 een klooster had 
gestaan 'in Appelsche (Der Apel). In plaats van te concluderen dar de brave man zelfhad getwijfeld, 

In 1968 uondJan Boschker, de al eerder genoemde rnedewerker uan het Fr ies Museum, een eikenhouten balkmet inscriptietussen 
de resta nten vaneengesloopte boerderij in Donkerbrnek. Hetopschrift luidt: Gelmarus et Batto fabrilignarii fuc, te uertalen 
als: de timmerlieden Gelrnarus en Bntro (hebben ditgemookt?). Het is nietwaarschUnlUk dat deze balk uerbond houdtmet het 

uermeende klooste r Lux Mundi. Omtrent de precieze betekenis lUordt in het duistergetast. 

ofgeen volledige bronnen tot zijn beschikking had, hcefr men de toevoeging Der Ape! willen ver
geten en zich geconcentreerd op Appelsche. Ter Apel is echter de beste kandidaat, al is een exacre 
identificatie nog niet mogelijk gebleken. Eigenlijk was het laatste woord in deze allang geleden 
door Popping uitgesproken: 'Maar men bedenke: eenJoutieJbericht bij een der oudere historieschrijvers, en 
het wordt klakkeloos door zijn opvol,gers oveQJenomen',75 

Tot besluit: het land van de Stellingen 

We zijn, aan het einde van dit hoofdstuk over de Middeleeuwen, 
terug waar we begonnen: in Appelscha. Van daaruit kijken we 
uit over de Stellingwerven en vatten samen, wat er tussen de 
Romeinen en de rade eeuw is gebeurd. 
Op her oostclijkste dee}van de Stellingwerven na iijkt het hele 
gebied in de eerste eeuwen van de jaartelling onrruimd te zijn 
geweesr als gevolg van het opdringende veen. De nazatcn van 
de mensen die er sinds de Steentijd had den geleefd , waren met 
onbekende bestem ming vertrokken. Ofde vroegmiddcleeuwse 

Poppinfj ontdekte op uerschillende plaotsen inOoststeflin,gwerf in de hei aaneen,ge
sloten systemen unn perce/en die waren omgeuen door greppels en sloten, met een 
loge heuuel eneen (,grotendeels) dichtgegroeide vUver of dobbe eneen waterput. 
Op een aanlaf plaatsen onderzocht hij deze fenomenen. Waarschijnlijk houdt deze 
foto uerbond met zo'n onderzoek, geletop het bloot,gelegde 'uloe rtje' van keien . 
Popp ing (links) lietzich daarbU ossisteren door zUn uaste medewerker Luitzen 
(Lute) de Jong. VermoedelUk gaat her hier om lcrrtmiddeleeuurse keuterijen. 



bewoners van deze regia nag de oude verhalen kenden over het vroegere leven in het geheimziooige 
moeras in het westen, weten we niet. Honderden jaren later, in het begin van de rode eeuw, was de 
streek nog steeds onbewoond en was bekend, zo niet berucht, als de pa,gusforestensis, het 'foreest', 
De dynarniek van die tijd zorgde er echter voor dat geleidelijk mensen deze wildernis betraden. Eerst 
kwamen ze vanuit Drenthe naar het westen, mogelijk al voor her jaar 1000; later (vanafhet eind van 
de rrde eeuw) vanuit de huidige Kop van Overijssel naar het noordoosten, de oude stromen van de 
Linde en de Tjonger op . Na verloop van tijd kwamen de voorhoede van de eerste groep ontginners 
hun tegenhangers uit het oosten en zuiden tegen. Honderden gezinnen bouwden op de zandruggen 
en langs de venige oevers met hard werken een bestaan op. Ze stichtten dorpen en bouwden kerken, 
en als er iemand rond 1350 een kaart van het gebied had gemaakt, was de topografie voor ons al 
herkcnbaar gewcest. l-Iet landschap was natuurIijk vcel Icger en wilder, ondanks de ontginningen; 
tegcnover iedere in cultuur gebrachtc hectare stand ecn veelvoud aan veen, broekbossen en rnoeras, 
waar de stromcn doorheen meandcrden als in de Stcentijd. Maar her overgrote deel van de dorpen 

In het hele gebied uan de Stell;ngweruen zUn 
nog maar drieScksische boerderijen te uinden, 
een boerderijtype dat sindsde Middelee uwen 
lange tUd het standaardhuis was uan de 
boerenbeuolking. Deze foto is in het begin uan 
de zoste eeuw gemaakt en toont een inmidde!s 
uerd wene n Soksische boerde rij onder Fochtel00. 

lag al min ofrneer op de plaats waar ze nu liggen, onder dezelfde naarn als vandaag de dag. Vee! 
stelden die dorpen niet voor: Popping zal er niet veel naast gezeten hebben met zijn schatting van 
5000 bewoners in de hele streek." 
Toch hadden die mensen in die tijd al iets bijzonders ontwikkeld: een gevoel van eigenheid. De 
eerste kolonisten waren van Drentse en Overijsselse komaf en als zodanig onderdanen van graven 
en bisschoppen, maar a! in de loop van de ijde eeuw Jijken de banden met het land van herkornst 
lesser te zijn geworden. De Stellingwervers orienteerden zich meer en meer op hun Friese buren. 
Die regeerden zichzelfop min ofmeer republikeinse wijze, slechts onderdanigheid erkennend 
aan de koning, die zich op verheugend grate afstand crgens in Duitsland bevond. Mogelijk heb
ben in 1228 de Stellingwervers al aan Friese zijde tegen de opstandige Drenten streden, zij het 
nog weI als bondgenoten van de bisschop.? Nag geen honderd jaar later, in 13°9, bestormden 
de Weststellingwervers de bisschoppelijke vesting bij Vollenhove, werden teruggeslagen en in 
de bisschoppelijke ban gedaan. Die ban is een cruciaal document.?" Voor het eerst vaIt de naam 
Stcllingwcrfen die van de stell in,g en waaraa n de streeknaam is onrleend. Zij waren de natuurlijke 
Ieiders van de streek, te vergelijken met de etten in Drenthe. Ze waren vooral rechters en bestuur
ders: toen hun taak begin r6de eeuw door de Friese grietmannen werd overgenomen, bleven ze nag 
ecuwcn als rechters in klcinere aange!egenheden functioneren." 
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Het was oak het moment, dat de 'Saksische' Stellingwervers zich definitiefaansloren 
bij de Friezen. De Weststellingwervers werden door de boze bisschop in 1309 al aan
geduid als de 'Friezen van Stellingwerf.' Omstreeks 1328 rnaakten de roernruchte 
twaalfOoststellingwerver parochies zich los van het bisschoppelijk gezag en sloren 
zich aan bij hun westelijke buren. De breuk was compleet. Binnen twee ofdrie 
eeuwen hadden de kolonisrcn zich een eigen identiteit verworven op een marrier 
die doet denken aan het ontstaan van de Verenigde Staten. Ze voelden geen band 
meer met de streken van waaruit hun voorouders de moerassen waren binnen
getrokken, noch meenden zij verplichtingen te hebben aan hun landsheer. Vanaf 

De kerk van OJdeberkoop, waaruan herschip uitwote, rode kloostermoppen is opgetmkken en deels met tufsteen is bekleed, heeft 
een lange en bewogen geschiedenis achterzich. Zo wad de toren in 1585 bij schermutselingen ondergrauen en geheelvernield. De 
huidige toren is dan ookvan Jatere datum en bovendien lager dan deoorspronkelijke. Wan neer de kerk isgebolJwd isniet precies 

bekend. Onderzoek heeft uitgewezen dot het kerkho]'ooitwater isneweest. 

dat moment was er sprake van een boerenrepubliek, voor die tijd exrreern democratisch 
gearganiseerd en altijd aan de Friese kant te vinden, tot in 1504 hertog Albrecht van Saksen 

het definitief samengaan met Friesland afdwong. 
Het zal duidelijk zijn, dat we dan allang het onzekere, fascinerende terrein van de archeologie 

hebben verlaren en de geschiedenisboeken hebben opengeslagen. De historicus vertelt een an
der soort verhaal dan de archeoloog en het onze houdt dan oak hiermee op. De latere geschiede

nis kan echter niet worden verteld zonder kennis van wat eraan voorafging en we hopen dan ook 
dat deze terugblik over bijna 14.000 jaar Srellingwerfs verleden een goede basis biedt voor kennis 

en beleving van dit bijzondere gebied. 



EINDNOTEN HOOFDSTUK 1
 

I Met name de Tjonger heeft: in de loop der tijd over grate afsrand een geheel ander aanzien gekregen. Dit houdt in 
belangrijke mate verband met econornische moticven en de rol die men de Tjonge r in de rode ceuw als vaarroure toe
d ichtte. Toenterrijd beschouwde men dit riviertje, of! iever gezegd het Tjonge rdal, als ecn bela ngrij ke verb!ndingsweg 
voor het vervoer van turfen andere producten uit de str eek. Dir leidde tor de aauleg van her Tjong erkanaal, waannee 
men in 1866van stan ging en dat vanuit her oosten in wesrelijke richting werd gegraven. In cen region ale kraut kon 
men Wen het volgende lezen: 'Bij me wandcl ing langs hetnieuwe Tjoll.l)erkanaal, waaraan men dagelijks druk urerkt , ontwaart 
men hoe arrnzalig de Tjongu zelf jn bwdte is entotaal ongeschikt uoor de schee psunnrt doordege ringebreedte, het bijnc dichtgroeien 
in de uele slingeringen. Bctekent de riuier cchter Oudeschoot nog iets, nrhtrr Nieuwehornc, komt hare nietigheid uoor de n dag. He! is 
dan oak niet uerwondcrlijk, dat de 'ljonqer in den slechtcn staat, waarin zij uerkeerde. uoor de n watrraJvoer wh eel onqrsrhi kt wa, en 
dat ncheeJe streken land acn horrn board tot in de zomertijd bij veel rf8en onderwater bleven staun.' 
De Tjonger rneanderde dus tot ver in de tweede helft van de 19de eeuw door her Stellingwerfse landschap, maar 
werd in het laatste kwart over grote afsrand herschapen in cen gekanaliseerde vaarroute. Dc vcrbinding met de 
Opsterlandsche Compagnonsvaart was daarbij van cruciaal belang, orndat dir kanaal een bclangrijke rol speelde in de 
ontsluiting van Zuidoost-Friesland. 
Bijde aanleg van het Tjongerkanaal en later e werkzaa rnhedcn aan dcze waterweg werden verschillcndc archeo
logischc vondsten aan her licht gebracht. Ook kwarnen op sommige plaatsen 'waneTlvrachten beenderresten van her wild uit 
de oude tijden'voor de dag (Boeles, 1937. 37). 

2 Bouwer, 1970, 54-55; Oosterwijk, 1986, 12. 

3 lcmand die deze meramorfosc van het landsch ap heeft mcegcmaakr, is Hendrik Ian Popping gewecst (hi] kornt 
later nog uitvoerig aan de ordc) . Onder andere in zijn briefwi ssclingen ell zijn artikelen in De Ooststellingwerver klinkt 
het spanningsveld door russen de cconomische vooru itga ng en de teloorgang van het landschap. Dat hi] daarb i] ook 
oog had voor flora en fauna blijkt onder mccr uit een artikel in Or Ooststell in9wcrver van 9 juli t937, dat handelt over 
het afgravcn van een 'sch ansje' bij Makkinga en waarin hij, naast het feit dat hij vastsrelr dar ook hier straks niers 
rneer herinnert aan het verleden, ook her nodige vogelleed beschrijfr: 'Torn w~ deschansbezorhten, dwarrel deuoor ens over 
denmullen zandwe,g een patrijs meteen tientnljonqcn: de celduil vlo09 olHustig omons hem, misschien speurend naar ern nieuuie
 
nestgelegenheid. Kan hij nOB nietBeloven dMzijn rijkhierjinaal heeft aJgedaan :
 

"Zie voor een drastische herziening van de traditionele gl:Jciatiemodellen Rappol. 199I.
 

5 Oak beeft cen enkele w;lt.erplas zijn ontstaan en voortbestaan te dankell aan het fcit d;lt er grol1dwater opwelde. I-let
 
Goudmeer, ten noordoosten van Oosterwolde, waar in de nabije omgcving vccl archeologisehe vondsten zijn gedaan,
 
is hiervan cell goed voorbeeld.
 

6 Een van de fraaiste pingorlli'nes in deze regio ligt l1etbu iten de gemcentegrens van Oos tst ell ingwerf, iets ten
 
noordwesten van Waskemeer. Het is her zogcheten Ganzemeer. In 1992. is het centrum van deze pingo in het kader
 
van natullrontwikkeling uitgeb aggerd en is langs de Nijefe;lnsterwei een paned geplaatst waarop het ontstaan van
 
dit fenomecn wordt toegelicht. In hoeverre het Ganzemeer bij deze acrie schade is toegebracht door bet verwijderen
 
van wetensehappclijk belangri jke informatie. is onduiddijk. Het G;lnzemcer is, in tegensrelling tot een iets noorde

lijker geJegell veemjc, tor op heden niet aan eeo nader veen- en pollenanalytisch onderzoek onderworpen (zie verder
 
Casparie & Van Zeist. 1960).
 

7 In dit gebied zijn op een enkele ptaatsen Yllurstecnvondsten gedaan, die erop duiden dat hier i11 het Mesolithicum 
nog mensen hebben Vt'rtoefd. Deze locaties hangcn samen met dekzandopduikingen in de ondergrond (zie ook Jager, 
1989, 229)· 

8 Deze vuistbijl werd geYonden door de amateur-archeoloog H. van Vliet tijdells ontginningswerkzaamheden van 
De Poasen bij Wijnjeterp (thans Wijnjewoude) en werd eerst in 1949als zodanig herkend door A. Bohmers (BAn die 
er het jaar erop eell onderzoek instelde. De vuis tbijl, die op grond \Ian \lorm en and ere uitcrl ijkc kenll1erken aan het 
Laat-Acheuk~ell (dat samcnvalt met het Eemien) kan worden tOegewezen, maakt thans dee! lIit van de collectie van de 
Olldheidkamer in Gorredijk (Stapert, 1976,44'50 en 61; 1995). 

9 Deze vondst werd begin jarcn '90 gedaan door de stenenverzall1elaar }.R. Bakker uit Oldehol rp;lde op een gediep
ploegde en geegaliscerde akker langs de zuidelijke oever van een pleistocene stroomgeul in het dal van de Tjonger 
(Stapert, 1995), 

10 Er is uit de Stellingwervcn nog een arte[;lct uit her Middcn-Paleolirhicum bekend: ccn schrabbcr of schaaf uit de 
omgeving van Oldeberkoop. Deze vondst, die in 1990 werd gedaan en pas naderhand als zodanig werd (h)erkend, is 
tot op heden niet in de literatllUf opgenomen en wordt nu tentoongesreld in het Fries J'>luseum (informatie H. de Jong, 
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Tjalleberd), De overige zogeheten rniddenpalcolirhen uit de Stellingwerven kunnen gekwalificeerd worden als 
pseudo-artefacreu of vervalsingen. War de laarsrgenoemde caregor ie betreft, gaar her allercersr om enkcle grote 
schrabbers die lange rijd rce gcschrevcn zijn aa n het Midden-Paleo]irhicu 111 , maar waarvan is vastgestcld dat het am 
vervalsingen gaat (Staper r, 1976, 61-62). Deze schrab bet s zijn afko mstig uit de collectie van de amatcur-archeoloog 
en verzarnelaar W. Iongepier, die dest ijds bij her Goudmeerwoonde en daar in de omgeving veel archeologisc he 
vonds ren heeft gedaan. De collect ie van Iongcpier bevatte overigens, naast deze en andere zogenaamde middenpa
leolith en, nog rneer vervalsingen. Eukele van deze vondsten zijn door Popping gepubliceerd (Popping, 1935, fig. 3, 
0 .a. 29-33)·
 
Een rweede categorie vervalsingen houdt verband met de 'affaire Yerman ing' en berre ft onder meer een aa nral
 
'middenpaleolirhische' voor werpen uit de omgcving van Ravenswoud (zie verder Waterbolk, 2003, spec. 85-88, 96).
 
Daarnaast zijn er uit de Stell ingwerven cnkele vondsten bekcnd die srerke gelijkenis verronen met middeupaleo

lithen, maar waarvan de vorrn door een spel ing der natuur is bepaald . Ben daarvan wordt behandeld door Stapert
 
(1976,64-65). Uit dezelfde orngeving (Fochteloo) is nog een twecde pseudo-artefact afkomstig, dar werd gevonden
 
door sw.Jager en dar voor ond erw ijsdoelei nden is afgestaan aan Stapert.
 

U Uit Nederland is een aantal foss iele menselijke resten bekend, waaraan op grand van bepaalde kenmerken hoge 
oud erdornmen werden toegekend, Deze vondsrcn die grotcndcels afkomsrig zijn uit rivieren en rivierafzett ingen , 
worden wei aangeduid met de term RiverValley People. Uit "C-onderzoek is gebleken dar her a m betrekkel ijk jonge 
overblijfselen gaat. Ook van de ooit als Pleisrocccn beschreven schedel van Hengelo is met behulp van de " C-me
thode vastgesteld dar deze vondsr 'slechrs' zo'n 5000 jaar oud is (Lanting & Van del' Plicht, 1995-96,89-90). 

)' Zie over de achtergronden van en de ged ach ren over de Neanderrhalers: Hollem an , f998 . 

13 Ofschoon een to epassing van vuistbijlen als slacbtgereedscha p algemeen aanvaard is, zijn er ook nog a ndere 
theoriecn naar voren geb rach t, Een van de oudste is datvuistbijlen aan wcrpspcrcn war en gcs cha ch r. Een andere 
is een gebru ik als jachtdiscus (waar rnee naar zwermen vogels werd gegooid). Naast een gebruik als hamer of Vaal' 
het verzamelc n van wor tels en knollen , is oak een functie als kern gelanceerd voor her pro duceren va11afslage n 
rijdens de trek tochtcn. De vorrn van de vuisrbijl vall Oldeholtwoldc wijst in die richt ing. Recent onderzoe k heeft 
uitgcwczen dar [latcre) vuistb ijlen ook zijn gebru ikt voor houtbewerkingen. Uit dit a llcs kan worden afgeleid dat 
het om multifunctionelc gcbruiksvoorwerpen gaat (Stapert, 1996). 

14 Bij Valth e (Drenthe) werden kort na elkaar en op korte afstand van elkaar , twee middenpalcolirhischc afs lagen 
gevonden , die zo'n opvallende gelijkeni s en bewerk ingswijze verronen dar het zeer waarschijnlijk is dar ze door 
dezelfde persoon zijn vervaardigd (Jager, 1993, 4). Hierlllee is overigens nog niet het bewijs ge!evcrd dat deze 
vondsten rot eenzelfde kampement behoren . 



EINDNOTEN HOOFDSTUK 2
 

I Het Fries(ch) Museum is voortgekom en uit een initi atiefvan het Fries (ch) Genootschap, een veren iging die jaren lang 
ecn spilfunctie heeft vervuld in de Friese geschiedschrijving. Tot media 1850 werden de verschillende collecties die 
het Genootschap bezat, beheerd door de vers chillende bestuursleden , Vanaf 1855 werden deze, met stc un van de 
Provincials Staten, ondergebracht in her teen nieuwe gebouw van het Pale is van Iusti tie op het l.eeuwarder Zaai land. 
Na het orgauiseren van een grote provin ciale rentoonstelli ng van antiquiteiten in 1877, ter ge legenheid van het 5o-jarig 
bestaan van het Genootschap, kon het Fries Genootschap een gebouw aa n de Koningsstraat a ls zodanig inrichte n, 
Hicrrnee werd de basis gelegd voor het Fries Museum, waarvan de officiele opening in 1881 plaatsvond. Sinds die 
tijd vervult het Fries Museum, dar vele jarcn een nauw c verwevcnh eid heeft gekend met het Fries Genootschap, 
ecn centrale raj in de musealisering van de Friese cultuur. Omstrccks 1970 wcrd de ingang van her fries Mus eum 
verplaatst naar de aangrenzend e Turfmarkt waar her mu seum th ans vanafde overzijde van de straat is te bereiken via 
ecn ondergrondse verbinding. 

2 Stapert, 1996b, 18-19.
 

3 Ofschoon in de literattiur de term Harnburg-cultuur gangbaar is, spreken deskundigen Iiever van Hamburg

(vuurstcerutraditic. Deze benarning doer meer recht aan her feit dar onze kenni s van het leven van deze mensen,
 
afgeleid van de materiele neerslag in de bodcm, in bclangrijkc mate is gebaseerd op de vuursteencomponent. Zo is
 
cr nicts bckend over het dodenb estcl van de Hamburg-rnensen, tcrwijl ook ande re kcnmerkcnde ui tingcn onrbreken
 
(en dar in tijd en ruimtc) om te kunnen spreken van een 'culruur'. In dit boek zuJJen beide benamingen (en dar geldt
 
cvcnccns voor de andere jongpaleolithische vuu rsre encomplexen) naast elkaar worden gebruikt.
 

4 De Prause archeoloog E. Lart et (1801-1873) beuo ernd e als eers te een Rendierperiode die volgde op de tijd van de
 
Neanderthaler, maar nog ruim binnen de laatste ijstijd viet. Het MagdaJenien vormde daarvan weer de jongste fase,
 

5 Het is onbekend wie de term krombeksteker in de NederJandse archeologie heeft ge"introduceerd, maar het is
 
aannernelijk dat die eer aan ecn van de acrieve amateu r-archeologcn uit die tijd ofwelJicht dan Boh rners zelftoekomt.
 
In ieder geval duikt deze benaming voor her eerst op in een overzichtswerk van zijn hand dar grotendeel is gewijd
 
aan het Iong-Paleolithicum (Bohrn ers, 1947). Popping die de eerstc Harnburg-vindplaats in Nederland publiceerde
 
(door hem overigens aan hct Magdalcnien toegeschrevcn) rnaakte gebruik van de term 'papagaaisnavel', afgeleid van
 
Pape,g(e)aiens£hnabel (Popping, 1931,346).
 

6 De gegevens van de Hamburg-vindplaats van OJdeholtwoldc zijn ontleend aan diverse publicaties die in de loop
 
der jaren over deze vindplaars zijn verschenen. volledigheidshalve worden ze hier, gerangsehikr naar het jaar van
 
verschijnen, opgesornd. Sraperr, 1982; Stapert, Krist & Zandbergen, 1986; Srapert & Krist, 1987; Moss, 1988; Stapert &
 
Krist, 1990; Stapert, 1992; Srapert & Boekschoten, 1997; Stapert & Johansen, 1997; Johansen & Stapert, 1998; Johansen
 
& Stapert, 2000; Iohansen & Stapert, 2003.
 

7 Voor deze vindplaars zijn aileen Jong Dekzand I en II relevant. Tel' hoogte van de vindplaats worden ze gescheiden
 
door de zogeheten Laag van Usselo die in feite een horizont is, ontstaan als gevolg van bodemvorm ing in de Allered,
 
De vondstenlaag beyond zich op een gemiddelde diepte van 30 em (met uitsehieters van 40-50 ern) onder deze
 
horizont. Hieruit kan worden afgeleid dat de men sen van de Ha mburg-cultllur hier moeten hebben gebivakkeerd toen
 
er nog steeds Jong Dekzand (I) werd afgezet, i.e. aan het eind van Dryas 2, kort voor de aanvang van de AJlerli'Jd , of
 
mogelijk zelfs op de overgang naar deze warmcre periode.
 

S Mogelijk moet de vindplaats nog iets later worden gedateerd . De J4C-dateringen geven hierover maar tot op zekere
 
hoogte uitsluitsel, omdat er in het Laat-Glaeiaal fluetuaties (wig,gles) plaats hadden in het l4C-gehalte. Vanwege
 
tegenstrijdige dateringen d ie '4C-dare ringen in Gro ning en opleverden (deels veroorzaakt door eell verwLsseling van
 
monsters) werd besloten monsters van houtskool van de haard in Oxford met behulp van de versnellermethode aan
 
een datering te onderwerpen. Het gewogen gemiddelde van deze dateringen (Oxa-2558, II.8IO ± no BPj Oxa-2559:
 
IIA70 ± I IOBP en 0)\a-2561: 11.680 ± 120 BP) kan beschouwd wordenals de beste schatting van de ouderdom van de
 
haard, t.W. 11.65° ± 65 BP.
 
Ot:<;choon de :IC-dateringen, zo op het eerste gezieht, wijzen in de richting van een verbl ijf op deze plek aa n het begin
 
van de AllerljJd, kan Oldeholtwolde aan de band van diezeltae dateringen en rekening houdende met de aanwezigheid
 
van wiggles, ook in Dryas 2 worden gepl aatst (Lanting & Van der Plieht, 1995-96). De de kzandsnatigrafie is dan ook
 
een belangrijke factor bij het bepalen van de ouderdom van deze en vergclijkbare vindplaatsen .
 
Ook op t)'pologisehe gronden, in het bijzonder de vorm van de pijl spitsen (steelspitsen), kan dit kampement worden
 
toegewezen aan een late fase van de Hamhmg-traditic, die weI is aangeduid met de term HaveJte-groep, naar aanlei

ding van de ontdekking van dit soon pijlpunten op een vindplaats in het I-Ioltingerz and bij HaveltE'. Volgens de huid ige
 
inzichten is een onderverdcling in groepen nict erg bruikbaar en gaat men thans uit van een geleidelijke tra nsfo rmatie
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van de vuurstenen werkru igen, waarbij zogeheten kerfspitsen geleidelijk plaatsmaakren voor srcclspitscn, 
klingschrabbers in de loop der tijd worden vervangen door kortetrel schrabbers en spirsen met geretouchecrde 
rug (die ken merkend zijn voor de Federmesser-traditie) in de eindfase hun intrede doen. Ook op de vindpl aat s van 
Oldeholtwolde zijn, naast steelspit scn, enkele van deze Tjonger-spitsen aangetroffen. 

9 Her bcrreft hier in hoofdzaak Dala-zandstccn. 

'0 Het vuu rsrccn waarrnee de mens en van de Harnburg-cultuur hun werktuigen vervaa rdigden is doorgaan s van 
een uitrnuntende kwal iteit, dit in tegenstelling tot dar van de Tjonge r-cultuur. Afgezien van her feit dar dit voor cen 
dee! cultured kan zi]n bepaald, warcn de om standigheden door net bloorstuiven van keileembodems en de weinige 
begroeiing, in die tijd oak gunstig voor her verza melen van vuursteen. 

II Tijdens het onderzoek werd in de verstoorde grond een mesolithische spits gevonden. Ook wijsr een J4C-datering 
van een haa rdjc buiten de concentratic met Harnburg-artefacten op een kortstondig verblijf op deze plek in het 
!'vlesolithicum (GrN-13182: 9220:!: 80 SP).
 

I2 Bohmers, 1947, 167. Mogelijk doelt Bohmers hier op de krornbeksteker die Popping afbeeldr in een a rt ikel ddt
 
(onder mecr) in De Ooststell in,gweTvrr is vcrschcncn onder de titel Lochtenrek. Dr schoonste prochistorischestecnrultuur van
 
onsland (d.d, 26 januari, 2 februari en 9 februari 1934; nr. 29). Aangezien Popping in dit ar rikel, naas r de vindpl aat

sell Donkerbrock en Prandinga, een vergcJijking trekt met Eispeet , is het aanncmelijk dar er meer Hamburg-mate 

riaal van dezc zan drug afk omstig is (zie ook hoofdstuk 3, p. 50). Popping maakt ook meld ing van deze Hamburg

component in ccn briefaan Van Giffen (d.d. II rnaart 1934; zie ook Popping. 1935, 15) . Nadere bestudering van de
 
door Popping verzameld e vonds ten van Lochtenrck zou hier meer Iicht op kunnen wcrpcn. Het probleern doet zich
 
daarbij voor dat dit materiaal verspreid is geraakt over verschilJende collecties en (waarschijnlijk) voor een deet
 
zoek is geraakt e.g. verni etigd.
 
Een aanwijzing voor Hamburg-bewoning op de betreffende zandrug vorrnr voort s ccn fraaie klin gs chrabber,
 
gevond en op her erf van de fam. Hoekstra die hicr lang e tijd een boerderij bewoondc. Op deze vindplaats werd
 
in november 2004. op aanwijzingen van de huidi ge bcwoner van deze boerd erij, de hccr W. van der Vliet die de
 
schrabber thans in zijn bezit heefr, een summier booronderzoek uitgevoerd. Hicrbij wcrd ter plaatse vuursteenma

teria al opgeboord dar mogelijk (gezien oak de diepteligging) verband houdt met een JIamburg-karnpement.
 

J~ Respectievelijk Bohmers, 1947, PI. 26, nr. 16; PI. 23, nr. 2 en PI. 24, nr. 1. Daarnaast bccldt hi] or p. 196 (An).
 
13, nr . 14) nog een Hamburg-stcelspits af die hij abusievelijk toewijst aan de Ahren sburg-cultuur. Deze vondst is
 
afkornstig van de vindpla ats Appelscha JIl, hetgccn suggereert dar de twee andere JIamburg-artefacren afkomst ig
 
zijn van de vindplaats Appelscha 1. Waar deze vondsten precies zijn ged aan is niet (rnecr) bekcnd, maar het is aan

nemelijk dar ze afkornstig zijn uit her stu ifzan dcomplcx Aekingerzand , waar meer vuurst ccnvond sten zijn gedaan,
 
De dekzandruggen Iangs de bovenloop van de Vtedder Aa oefenden destijds een zekere aantrekkingskracht uit op
 
de prehi stori sche mens .
 

14 Popping, 1935, fig. 2 (15 tim 17) en 3 (34). Overigen s is een dec! van het mater iaal dat hieT is afgcbecld vcr valst.
 
Deze vindplaats werd in de jaren '30 van de vorige eellWontdekt door de amateur-archeoloog en verzamelaar w.
 
Jongepier, die destijd s bij het Goudmeer woonde en die de vindpl aats vlak bij zijn woning ontdekte (Hotltsm a,
 
1960, 2; Jager, 1988, cat.nr. 4).
 

'S Elzinga, Ig66d (zie ook Lanting & Van der Plicht, 1995-96, 98).
 

[6 Bohmers, 1950; Jager, 1989, caLor. IT F-2.
 

q Van dit vondstcomplex, aangedllid als Prandinga 2, dat wordt tentoongesteld in het tries Museum maakt een
 
pijlspit s dccl uit. p it bn worden opgemaakt uit her vondsr enboekje van W. Wijkel (p. 25) dar in her bezit is van het
 
Fries Museum . Omrrent de vorm kunnen geen concrete uitspraken worden gedaan, omdat dit exemplaar [dat in
 
tweeen is gebroken eu waarvan aIleen de punt is gedocu ment ecrd) zoek is geraakt. In een ba ndgc schre vcn tekst in
 
dit vondstenboekje (p. 38) wordt voorts gewag gemaaktvan een fraaic Hamburg-spits die zich in de coJJectie van
 
W. van der Poel WlJ bevinden en afkom stig is van de nabijgelegen vindplaats Prandinga 3. Waar deze sp its zich 
thans bevindt, is even min bekend (zie ook Jager, 1988, caLnr. IS). 

,8 lloekschoten & Stapert, 1991 . 



EINDNOTEN HOOFDSTUK 3 

I Het nooit opgcloste confl ict tussen Holwerda en Van Giffen werd veroorzaakt doordat Van Giffen zich forse kritiek 
perrnitrcerde jegens Holwerda's kwaliteiten als opgraver en die kr it iek publ iek ma akte. Hij had volledig gelijk maar 
zijn optreden getuigdc niet bcpaald van tact ell zijn vert rck werd onvermijdeJijk. Een en ander leidde erroe dar de 
gravendc instellingcn in Leiden (RMO) en Groningen (BAIl, tot schade van hct vak, elkaars onuitgcsproken maar felle 
rivalcn werden. Dar hicld niet op na Holwerda's vertrek uit het R,\'lO in 1939. war betreft het vooroorlogse onderzoek 
in de Stcllingwcrvcn zal die rivalireit en de wijze waarop die werd uitg cspccld door H.J. Poppi ng, nog een aanral ma len 
aan de orde komcn, Zie voor de 00 [S prong en het verloop van her Leids-Gron ingse con flierEickhoff, 2003 , hootdstu k I. 

> Van der Lee, 1979. Deze inforrnatie wijkr ecbrer enigszins afvan hergeen Poppi ng hierover in een van zijn artikelen te 
berde brengt (Popping, 1938, 28).
 

3 Zijn prccicze gcboortcd at um was 23 april 1885 en nier 9 oktober, zoals Van der Lee ste lt in zijn art ikel over Popp ing
 
(Van del' Lee, 1995-96) . Deze publicatic, waarvan de informarie deeJs is gebaseerd op verhalen van de docbter van
 
Popping (dcstijds woonacht ig in Drunen), bevat overigens nog rneer onjuistheden,
 

4 Jonker, 1983.
 

5 Dat kan onder meer word en afgeJeid uit een briefvan H.). Popping aan Van Giffen d.d. 26 dece mber 1918, waarin
 
hi] meidr- dit naar aanleid ing van een gezamenJijk bezoek enkeJe jaren eerder aan 'den oudrn Romeinschcn steenweg'
 
bi] Fochteloo en de ontdekking van enige grafh euveltjes tijdens deze tochr - dar hij deze heuvels aan een onderzoe k
 
heeft onderworpen, De vondsten bestonden uit enkele scherveu. In deze briefvraagt hij ook aandacht voor Her Oude
 
Klooster bij Langcdijke, waarvan toent cn ijd sporen zichtbaar waren in de heide en waar Van Giffen in 1928 , gelijktij

dig met het onderzock van de nab ijgeJegen grafheuveJs, een sumrnier onderzoek instelde (Va n Giffen , 1929, 38-39 ; zie
 
ook hoofdstuk 5).
 

f> Naderhand (op 27 apr il 1929) trad Poppin g revens toe tot her Fries Genootschap, dat hij evenwel in rnaart 1932 de rug
 
toekeerde na een conflict mer het bestuur over het vermeende hunebed van Appelscha (zie hoofdstu k 5). Voorts werd
 
Popping in 1932 gevraagd om correspondent te word en van het Rijksrnuseum van Oudheden , war kan word en afge leid
 
uit een briefvan Bursch aa u Popping d.d. 3 september 1932. In de briefwisseling die hierop volgt, rept Popping hier
 
cchter met geen woord over.
 

7 De Vereeniginfl vaorHeirnatstudiederStelliuquieruen werd op 26 november 1912 opgericht, met Oldeberkoop als stand 
plaats en werd na een bestaa n van 19 jaar 0P 5 januari 1931 opgeheven. De VereeniginB stelde zich tot doel: 

beoefeningvan de gesch iedeni s van de Stell ingwer ven; 
verspreiding van de kennis van de he de ndaagse to esta nd en en verbeter ing ervan , waaronder op econornisch en 
marcel gebied; 

. verhoging van het beschavingspe iI. 
De Vereeniging heeft zich echter uitslu itend gem an ifesteerd op het geb ied van de gesch iedschrijvi ng. Dit zal ongetwij
feJd mede zijn bepaald door de inb reng van Popping sen ior, die betrokken was bij de oprichting en van 1918 tot 1926 
bestuurslid was en zijn zoon die hem opvolgde . Hendrik Ian werd in 1928, na her overlijden van A. Bezema , die destijds 
onderwijzer in Oldeberkoop was en al s een van de gang rna ker s van de Vmenig ing kan worden beschouwd, secretaris, 
een functie die hij tot de opheffing van de Vemniging vervulde, Na de dood van Bezema raakte de Vereeniglng verder in 
de versukkeling (Jonker , 1982). 
De archeologische collectie die was ondergebrach t in de landbouw school in Oldeberkoop. was in rnei 1929 reeds 
in bruikleen gegeven E1o:J n het Fries Museum. Namens de Verun iginB regelde Popping de uiteindelijke schen king van 
de collectie aan het museUIll (brief van Popping d.d. 10 januari 1931aan P.C,J.A. Roell'S, tocnl11aJigc conservator 
Archeologie en Penningen kabi net van het Fries Museum en bestuurs lid van het Fries Genootschap). 

8 Van der Lee, 1995-96. Popping was in 1909 getrouwd l11et Johanna Wouterina Jansen, die destijds in Makkinga 
onderwijzeres was. Hun en ig kin d, Elisabeth (Bert ha), geboren in 191I en ovcl"lcden in 1996, verJiet 5 jaar na de dood 
van haar vader samen met haar mocder Oosterwolde en vcrhuisde naar Drunen, waar haar moeder in 1956 overleed. 

9 Zo liet Popping Van GifTen in cen brief d.d. 2 juli 1930 het volgende weten: 'Jk heb over ons onderhaud llan hedenochtend 
naBed[l(ht. Het komt me het bcs tevoo r, dar vanafheden onze wegen schei den . He! schij nt met magelijk, dat er sallJenwerking besta at 
russen de ojJiciee!e archaeologie ende belangstelle nde leeken in Nederland ; i.e. deemte eischt vaor zich hetmonopolie. Waaro m er lloor 
mij niet anders ovabliift dan me te schare n Mast dr. v.d. Moer, dr. Beij erinck en anderen . Ovcri,gens ben ik ollt'Ttuifld, geen red en te 
hebben ge,qeven voor uwgroote wantrouwen.' 
Ofschoon slechts kan worden gegist naar de inhoud van het gesprek tussen Van Giffen en Poppin g, mag worden 
aangenomen dat Van Giffen zijn gal heeft gespuwd over de handeJwijze van Popping, die zich naar het oorded van Van 
Giffen bij zijn archeologische act iviteiten teveeJ liet leiden door persoonlijke belangen en verzamelwoede. In een brief 
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II 

d.d. II april 1932, gericht aan M. Cohn, eigenaar van een sruk grand met enkele grafh euvels bij Marum, verwoordt 
hij zi]n gri evcn jegens Popping (en and ere 'beminnanrs derOudheidkunde'). 

'0 In her politieke vlak lag dat and ers en kon hij op papicr wild en grofom zich heen slaan, zie p. 57 en noot 60. 

Korte Icvensbmhrijving van H.). Popping, opgcsteld door de direct ie van de St iehting Toezicht Politieke 
Delinquenten , I april 19S0(Nationaa l Archief(NA), STPD inv.nr, 784). 

t a Omstreeks 1740 werd hier tusscn Haule en Weper de laatste wolvenjacht gehoudcn (Popping. 1892,65). In de 
16de eeuw vonden er in deze reg ia nog massale kloppartijen op wolven plaars (Oost erw ijk, 1986, 121). 

I j Met het oog op een adequate inricht ing ten behoeve van de agrari sche bcdr ijfsvoering heeft het Stellingwerfse 
landschap op vee! plaatscn in de tweede heltt van de vorig e eeuw ingrijp ende wijzigingcn ond ergaan, In dat 
verband werdcn op tal van plaatsen egali saties uitgevoerd, slote n gcgraven en andere gedempt, kleinc perce lcn 
sarnengevoegd en omgcvormd tot grotere kavels, verdweuen veel kleine land schapsclcmenten (en werdcn andere 
gecreeerd) en werden in her kielzog van dez c ru ilvcrkavelingen op vecl plaatsen grondverbetcringen doorgevoerd . 
I let feir dar toen ook vee!archeologisehe vind plaarsen verloren zijn gcgaan , wordr trcffend naar voren gebrachr 
in een brief d.d. 15 mei 1955van de toen malige burgcrneest cr van Ooststellingwer f, mr . G.A. Bontekoe, aa n drs. 
H. Halbertsma (ROB). In deze brieflu idt Bontekoe niet aileen de nood klok met betrekking tot de (dreigende) 
vern ietiging door de Cult uurtechnische Dienst van ccn oud kerkhofond er Donkerbro ck en een Tjonger-vind plaa rs 
nabij her Kleind iep, maar verzucht hij tevcns: 'A ls ik wat zie of Itoor ben ik rr nog net zo bij (lis vroeger, maar nu erzoceel 
machinaal9aat, is het onc indiq vee! moei lijkcrom wat te redden'. 

'4 Popping verhaa lt over deze tocht in een brief d.d. 31 juli 1925aa n M.W. Viewcg, de toenrn alige directeur van het
 
Fries Museum. Uit de briefblijkt dar Popping hierop werd geattcndeerd doo r Van Giffen die hem vergezelde tijdens
 
een bezoek aan de Galgenberg bij Donkerbroek, waar Popping in de heide een aanta l urnenveldheuveltjes had
 
onrdekr.
 
'5 DeOoststellin9wervervan 6 november 1925.
 

16 Popping was een van de ecrsten in Nederland, zo nier de ecrste, die het Mesolith icum aan de Ncder landse
 
gcsc hieds chrijving toevoegde, We kunnen zijn ontwi kkeling eigenlijk van art ikel tot artikel volgen. Vindt hij
 
bet in zijn publ icat ie uit 1929 nog te gewaagd 0111 de aa nwezigheid van bewon ing in het Mcsolith icum, op basis
 
van vondsten uit (onder meer) de Bakkeveenstcr duinen, als zodanig te poneren. in volgcndc arrikelcn laat hij er
 
geen twijfel meer over bestaan dat Nederland ten tijde van het Mesoli thic um bewoond is geweest (respe ctievelijk
 
Popping, 1929,33; 1930a, 8; 1930b, 69)·
 

'7 Zie over her paleo- en mesolithische onderzoek en zijn hoofdrolspelers in Nederlan d in deze periode waterbo lk,
 
20°3, 17-2 5.
 
,8 Pappi ng, J931.
 

' 9 Kort daarop werd nog een tweede Ham burg-vindplaats, Elspeet II genoemd, omdckt en door Popping en Bczaan
 
gepubli ceerd. Het materi aal van dir vondstcomplex staat echter (grotendeelsJ a ls vervalst te hoek. evenals dat van
 
andere vuu rsteenvindplaatsen uit die tijd uit de omgeving van Elspeer. I-l ierover is center wcinig bekend en is ook
 
in het kader van dit boek niet uitgediept. Zie ook noot 68.
 

20 Popping, 1933b. 

" De naam Tjonger wordt doorgaans doo r r: riesta ligen gebezigd. De bellam ing Kuinder (ofl iever gezegd :
 
Kuunder) is meer verbonden Illet de Stellingwervers.
 

12 Popping , I933b. De eerste vondsten werden hier eind jaren ' 2 0 gedaun op ccn zan dweg die over de zand rug loop t.
 
Popping wilde echter gecn ruchtba:lfheid geven aan deze ontdekking totdat hij absolute zekerheid had dat het
 
hier een jongpaleol ithische vindpla ats berrof. zo laar h ij Bursch weten ill cen br iefd.d. 9 oktober 1932. Kennelijk
 
gafbij bet in de openbaarheid brengen van deze vindplaats de mening van de Duits e vakgeleerde G. Schwantes de
 
doorslag (Popping in De Ooslstdlin,qwcruer van 7 oktobe r 1932).
 

13 Beijerinck , 1933. Hetgeologisch en palynologisch onderzoek en de wepass ing ervan stond in die tijd nog in
 
dc kinderschoenen. In de ogen van Popping en andere geschiedkundigen was bijvoorbccld de B2h-horizont (de
 
oude oerlaag ofroendraban k genoemd) een fi)ssiel begroeiingsniveau dar gevormd was voor het Mesol ith ieum.
 
Op grand daarvan meende men dat het stui fmeel dat zich in deze laag beyond, niet aileen een beeld garvan de
 
vegetatie uit die t ijd, maar tevens als dateringscriterium kon worden geha nteerd. Een andere interpretatie die kon
 
daarvoor zijn intrcde had gedaa n en waarbij eell verband werd gelegd mer bodemvorm ing, kende wentertijd nog
 
weinig aanha ngers.
 

>4 Dit kan worden afge leid nit de public atie die Popping aan deze en enkcle and ere nabijgelegen jongpaleolithi sche 
vindplaatsen wijdde (Popping, 1933d). In een briefaan Bursch d.d. 7 febru ari 1933 wekt Popping ovcrigens de 
indruk dat het om een nieuwe vindplaats gaat. Hij laat hier in ieder geval dan voor het eerst door zijn a rbeider Lute 
de jong ond crzoek verr ichten. Korr daarop wordt deze vindplaat s in de pubJiciteit gebracht. 



~5 Ofschoon deze vindplaats dichrer bij Oosterwolde ligt dan bij Donkerbroek is, zoals gebruikelijk was, de ligging 
van de bcekdalen aangehouden als grens russen de ver sch illendc dorpsgeb icdcn , Dit is ook de red en dat de vindp laars 
Lochtenrek aan Makkinga is gekoppeld (zie ook Popping, 1934. 378, noot 4). 

2(, Popping (1933d, 161) srond in zijn belangstelling voor dcze vindplaats nier aileen. De bekende amateur-archeoloog 
J. (dokrer) Siebenga uit Opeinde dro eg bij in de kosten voor her laten graven van Poppings voorgraver, Lute de long, 
waarschijnlijk in rui Ivoor een deel van het vondstrnareriaal. 

27 Popping, 1933C. Aan een van de geweivondsten die hierbij aan het licht werd gebracht, werd door Popping zelfs een 
bijzondere betekenis toegekend. Volgcns hem bctrof hct hier een stuk bewerkt rendiergewei, waa raan hij de naarn 
'com mandostaf' verbond, Popping beschouwde deze vondst dan ook als een concrete aanwijzi ng voor de aanwezig
heid van rendierjagers in Nederland. Ond an ks het feit dat Van Giffen, die de 's tar enige tijd in zijn bezit heeft gehad, 
tot een ander oordeel kwarn en - kenn eliik - heeft gesuggereerd dar her een voorwerp van elandgewei betrof, hield 
Popping vast aan zijn standpunt, Oat Van Giffen her bij her juiste eind had, heeft recente bestud cr ing van dit voorwerp 
uitgewezen (Prumrnel, 2001. 32). 
Jammer genoeg voor Popping was in die tijd de "C-methode nog niet uitgevonden. Anders zou hij alsnog gelijk hebbeu 
gekregen. Bijna 70 jaar later werd met behulp van deze meth ode de ouderdorn van een sch ouderblad (met snijsporen!) 
van een eland van deze vindplaats bepaald, t.w, 11.700± BP (ibid., 33-34). Omgerekend in kalenderjaren berekent 
dit een datering tussen 11.883-11.521v.Chr. (2U/95% bctrouwbaar heid), waarrnee we in de Allerod zijn beland, het 
j ntersradiaal waarin zich hier de rnensen van de Tjonger-traditie ophielden. 

~8 Waarschijnlijk ontdekte Popping (al dan niet vergezeld door Siebenga) deze vindplaats sarnen met enkele andere in 
januari van dat jaar (brief van Popping aan Bursch d.d . 27 januari 1933) en Iiet hij Lute de long hier in de loop van maart 
voor het eerst de spa in de grond steken (briefvan Popping aan Bursch d.d. 19 rnaart 1933). 

'9 De naarn Lo(u)chtenrek houdt verband met een oude voorderoversteekplaats over de Tjonger. Deze had kennelijk de 
vorrn van een houren (hangj bruggetje (loch =gat, opening en rek == houtwerk, ge timmerte). Popping schrijft in een 
artikel in De Ooststcllinawerver van 2 februari 1934 dat als til e! draagt Lorh tenrek. De srhoonste praehistorisdu stcencultuur uan 
ons land, dar hier in vrocger [arcn ecn primit icf'bruggetje ofvlonder de oevers van de Tjongcr met elkaar verbond en dar 
men voor 50 jaren deze oversteek van de Tjonger nog kende, 

~o Popping. 19H. 

3
1 Popping, 19l:::b, 201.
 

,2 Bursch verrichtte cr. nadat hij sarnen met Holwerda de vindplaats had bezocht - Holwerda verzocht overigens
 
Popping geen ruchtbaarhcid aan dit bezoek te gevenl - in november van dat jaar onderzoek (Holwerda, 1933). Dar 
deed hij op ccn decl van hct bosperceel dat Popping reeds in zijn bezit had en spc ciaal voor dar doel onaangeroerd had 
gelaten. In totaal groefBursch er zo'n 400 arrefacten op. 
In de briefwisseling die aa n dit onderzoek voorafgaat, wordt onderhandeld over de vergoeding, die door Popping 
wordt gesteld op tweehonderd gulden. Her tegenbod van Bursch luidt : de aankoop van een deel van het vond strn ate
riaal van Popping voor een prijs vall 50 cent per werktuig. alsmede de aa nkoop van werktuigen (eveneens 50 cent per 
sruk) die tijdens het onderzoek worden opgegraven, tot aal tot cen bcdrag van maximaal tweehonderd gulden, 
Het onderzock van Bursch van de vindpl aats Lochrenrek had plaats in de zomer van 1933 en nam slecbts enkele dagen 
in bcslag. Door cen arbeider werden daarbij w'n 200 artefacten opgegraven, waarna Bursch zich in een briefaan 
Popping d.d. 14 august\lS 1933 beklaagt over de hoogte van dc overccngekomcn vergoeding, t.w. tweehonderd gulden 
die Yolgens hem niet in verhouding staat tot het aantaJ vondstcn dat er werd opgedolven. In dit verslagje geeft Bursch 
ook zijn visie op de bodemopbou'vv tel'plaatsc: 'Hier in Makkin,qll ce hter was de oudt'oerlaa,g (l',g ls.aeo!ogen loendrabank) 
ouera!, waar ikgcnrauen heb. bedekt mel ern 25 eM dikkc laaf) wit rivierzand (spoelwnd) , alsof de riviet hierherhaaldelijk Ol'crhren 
gcstroomd was....'. Aangenomen mag worden dat het hier om een horizont gaat, die hct gevolg is van bodemvormende 
processen (E-horizontJ. 

33 Voor meer informarie over de persoon van Bursch, zijn opleiding en zjjn verhouding tot Holwerda en Van Giffen in 
deze periode wordt verwezen naar Eickho ff(2oo3, 60-67). Ten aanzien van Bursch' kwaliteiten als archeoloog wordt 
gerefereerd aan een mondelinge l11cdedeling van dT. L.B.M. Verhan. Het contemporaine oordeel (1940) van de Duitse 
archeoloog Von Srokar luiddc dcslijds: '(Butsch) ucrmafj ab eT wisscnschaJtlich Van GijJen niehldas Wa sser ZLl reichen' (ibid., 
247), Bursch was overigens weI, met anderen, de eerste professiollcle archeoloog die in Nederland (oud-)p a!colithisch 
onderzoek uitvoerde en publiceel'de, in 1938(Waterbolk, 2003. 19). 

H Holwerda, 1933, 5-6.
 

~5 Holwerda. 1934,4-5. Poppin g laat Holwerda in ecn rcactie - dit naar aanleiding vall het feit dat Holwerd a zijn twijfels
 
uitspreekt over de ouderdom van 'zijn' cultuur - weten dat er inmiddels in her z:JIld ond er het veen artefacten zjjn
 
gevonden die op grond van de datcring van het veen 'atctisch of vroeg-boreaal' zijn (Papping in een briefaan Holwerda
 
d.d. 2 december 1934).
 

l6 In een ingezonden stuk op cen krantenartikel van de heer ).H. Wieringa over De praehisloricvan den Mensch in de
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NieuweRotterdarnsche Courant van 6 okrob er 1935, waar in deze zich in aansl uiting op her standpunt van Holwerda
 
ook scept isch uitlaat over de aanw ezigheid van rendierjagers in on s land , t rckt Popping fel van leer regen deze
 
opvatting en st elt: 'Maar was netook niet al tegek. am aan te nemen, dat net rendier met zijn vervol,g ers opzijn tachten van
 
Noord ncar Zu id v.u angstvalli,g buiten onze wenspalen isgebleve n? Dat de,g eschikt gelegen vlakten Ied i,g zij n .lJ eblcven tot in
 
het neolithicum>De praehis torici va n de oude school m0gen n09 zo sceptisch blijven ,-nieuwe tijd brenllt nieuw u.eren' (zie ook
 
Popping, 1938, 26, noot 17).
 

37 Popping, 1938.
 

3
8 Bovendien wilde Holwerda, ond anks aandringen van Popping, geen geld vrijmakcn voor verder onderzoek op
 

del e pick. Doo r deze opstelling werd Popping uiteindel ijk weer in de armen van Van Giffen gedreven, met wie hij
 
in 1930 gcbroui lleerd was geraakt, In een brief van Popping d.d . 23 oktobcr 1933 aan Va n Giffen en die een rcactie
 
is op een eerder schrijven van Iaatsrgenoemde, stelePappi ng in dat verband het volgende voor: 'Laten we trcchten
 
oude onaan.lJenarne,geschied eni ssen tevergeten; l11o,gelij kdat wedan nag wei gczalllenlUk op (Jrchrolo,gi sch ge bied kunne n u.erken'
 
en nodigt hij Van Giffen uit zijn jongpaleolithische vindpla atsen te komen bezichrigcn. Deze gaat hierop in en
 
kort daarop brengt Van Giffen onder meer ccn bezoek aan de vindplaats Lochten rck, Dit lcidt tot een hernieuwde
 
kennismaking en sarnenwerk ing.
 

39 Poppings ben adering van Van Giffen in deze zaak is een voorbeeld van hoe hij Leide n en Groningen regen elkaar
 
tr achtte uit te spelen (zie noor I) .
 

4° Uit de correspondentie tuss en Papping en Van Giffen kan worden opgern aakt dat cr met en ige regelrnaar mcdc

werkers van het BAIcen kijkje kwarnen nemen bi] de onderzoeken die er onder Poppings Jciding plaats hadden, bij
 
die geleg enheid werd ook door het BAI-personeeI de schop ter hand genornen en werden er waa rne rn ingen gedaa n,
 
onder meer in een perceel bas achter de boerderi j van R. Stelrna. Daar naast droeg Van Giffen bij aan de kosten die
 
gemoeid gingen mer het inzetren van de door Popping ingehuurde arbeidskrachten.
 

4 
1 Popping in DeOoststell in,gwervervan 2 2 september 1933. In het arrikel dat hij wijdt aan de vindplaars Lochtenrek ,
 

wordt oak aandacht bestee d aan deze kuil die hier zou zijn aangelegd door 'de droner van een van depclceolithisthc
 
culturen vandezen rug , deCro-Mnqnon-mensrh' (Poppin g. 1934. 396-397). Niet a lleen de dat cring van dezc kuil kan
 
naar het rijk der fabelen worden verwezen , oak de inrerprcrat ic dat her 0111 een gra fk uil zou gaa n, is onjuist .
 
Aangenomen mag worden dar deze kuil (evenals eeu zesta] vcrgeli jkbar e, maar qua vorrn varierendc ku ilcn die
 
Van Giffe n bier in 1936 aantrof) datcert van na de jaartelling en verhand houdr met het brandcn van ho utskool of
 
bier aan gerel ateerde activitcit en. Ve rgelijkbare kuilen worden voor enige jaren rerug blootgelegd bi] een verken

nend onder zoek direct ten noordoosre n van Anloo. Uit de eerste uirkomsren van de J4C-datcringen blijkt dar dit
 
soort kuilen over een lange periode (vanafde Romeinse tijd tim de LateMiddeleeuwen) kunnen zijn aangelegd (mond.
 
med. J.N, Lanting, GIA) ,
 
Popping voerde kart na de omdekking van deze vondsr een briefwis scling met Bursch over de ouderdom van het
 
'graf van de n ijs tijdmens ch' dat door Bursch in de Bronstijd werd gepIaat st, maar Popping hield met gra te vcrbetcn 

heid vast aan zijn mening. Ilij ging daarbij voorbij aan het feit dat. zoals hij zelfste)de, rer hoogte van het graf
 
slechts enkele vllursre enspl imcrs wcrden gevonden en daarbuiten 'veelBordeartrf uc tw' . Deze waarneming wijst er 
(ook) op dar bij het graven van de kui l her vUli rste enmateriaal tcr hoogte van de kui l - kellnelijk· is verplaatst. 
Overigens legde Van Girten tijdcns zijn onderzoek bij Lochtenrck een rechthoek ige kuil bloat die hij op grand van 
de gelijkenis met een gra f1< uil als graf interpreteerde. Ofschoon niet geheel en al kan worden uitgcslot cn dat her 
hier een grafku iI (van hooguit enkeJe honderden jaren oud) betreft, ontbreken daarvoor concrete aanwijl:ingen. 

4' Het Fries Genoot schap van Gesch ied· , Oudheid- en Taalkunde (officieel het Koninklijk Fries Genootschap 
voor Geschiedenis ell Cliltuur geh eten) beeft aan de wieg gestaa n van tal van nmwikkelingen op het gebied van 
instandhoud ing van het Friese culturele erfgoed, waaronder de oprichting van het Fries Museum en de Fryske 
Akademy, en heeft lange tijd een spi lfunctie vervlllr in de gcsc hicdschrijving van Friesland. Het Genootsch ap werd 
in 1827 door enkele verontruste notabelen in het leven geroepen om de tcloorgang van de Friese eultuur en het 
Friese er(glJed (waaro nder het a(graven van veel Friese terpen) eell halt toe te roepen, Het Genootschap besloor niet 
aileen cen eigen blad uit te brengen , DeVrUe Frie s, waar in ook archeologisc hc vcrhande lingen versche nen, maar gaf 
ook de aan zet tot het opsporen en verzamclen, alsmede het beschrijven en rentoons tellen van oudheden. Dit Jeidde 
uiteindelijk tot de opricht ing van het Fries Museum, waar mee het Fries Genootschap lange tijd nauw verweven is 
geweest. Oak stelde bet Genootschap nn anciele middelen tel' beschikking voor het verr ichten van arcbeologisch 
onderzoek, waaronder da t bij Makking a, Tot op de dag van vandaag is het Fries Genootschap actief op her gebied 
van de Friese geschiedschrijving en wordt in De VrUe Fries onder meer aandacht besteed uit belangwekkende 
arche olog ische onrd ekkin gen in Friesland. 

43 Behoud ens een fraaie hamerbijl (type Baexcm) en wat botma teriaa I (waaron dcr cen stuk schcdeIvall een eland) 
werden er bij het graven van de sleufweinlg vondsten aan het licht gebracht. Voorts noopte de voortdurende 
toeloop van gro ndwater Van Giffen al sncl tot het afronden van zijll onderw ek in het Tjongerdal. 

44 Bocles (1937) breng t in her jaaroverzicht van het Fries Genootschap verslag uit van dit onderzoek, 



45 Brief van Popping aan Va n Giffen d.d, 23 oktober 1933.
 

4
6 Hierbij belandde hij meer dan eens in een delicate situarie, zeals ka n worden afgeleid uit een briefvan Popping Jan
 

Van Giffen d.d. 8 maart 1927, waarin hij met betrekking tor de verkoop vall een Gercllkeulc opmerkt: 'Zcer gaarne nu wil
 
ik U terwi!Ie zijn en hrt voorwnp vaor den kcstendcn prijsaan U aJs!aan . lk zit met deze dingen echtermust mel twu uoeten in itn
 
kous, ja in het hllidi,ljc .qfval zeUs met ririe voeten ! U weet, dat ik corr, ben van hrt Friesch Museum en dat de vrienden daar zeer gcstdd
 
zijn or stcenrijd-qoed. Dan is daar de herrBmma, die graag dc collmie van Heimatstudie uitbreidt. Bij elke uondsr zit ik dan voor her
 
dilemma: wit moct nu de aap hebben?'.
 

47 Zie hierorntrent de briefwissel ing tus sen Popping, l\1. Wiegersma (bestuurslid van het Fries Genootschap),
 
N. Otrcma (bcsruurslid Fries Genootschap en conservator Kerarniek van her Fries Museum) en Boeles (conservator 
Archeologic en Pcnningenkabinct van her Fries Museum, alsrn cdc besruurslid Fries Genootschap) van 12 janua ri 
1934 tim 4 april 193'). Uiteindclijk ging deze 'keurcollectie' voor een bed rag van f 2000,- over in handen van her fries 
Museum. 

4
S Vir een briefwisseling tussen Popping en Bursch, die werd gevoerd tussen 26 maart en 25 apr il 1940, blijkt dar
 

Pappi ng in eerste ins rantie de gehelc collectie te koop heeft aa ngeboden aa n het Ri] ksrnuseu m. Toen dit niet Iukte
 
wcnddc hi] zich tot Van Giffen. Die stclde er meer belang in en kart daarop werd her resterende dee! van zijn collect ie,
 
samen met andere zaken, verkocht vaal' een bed rag van, althans voor zover dit is na te gaan, f. 15°0,- (briefwisseling
 
tusscn Popping en Van Giffen van 7 mei tot 20 juni 1940).
 

49 Andree, 1933 (verraling E.J. van Ginkel).
 

'i 
0 Zo is bekend dar Popping contacten onderhield met Duitse vakgenoten als prof. dr . Gustav Schwantes, destijds
 

directeur va11 het I'll11 seu III Vorgeschichtlic her Altertii mer in Kiel, diens assistent Bermann Schwabedis sen en prof.d r.
 
Julius Andree, die toentenijd verbouden was aan de universiteit van Miinster.
 

5' Dit kiln oak worden opgemaakt uit een briefvan Popping aan Bursch d.d. 7 december 1933. In deze briefbeklaagt hij
 
zich over her feir dar zijn NSB-lidmaatschap voor Beijerinck aanleiding is geweest om de samenwerking en vriend
schap re beeindigen ell dar om 20'n 'futiliteir ', zo laat hij Bursch weten. 

)2 Getuigenverklaringen bij zijn naoorlogse proces laten geen rwijfel besraan over de houding van veel dorpsgenoren 
jegens de 'beruchte' nationaal-social ist Popping; anderzijds werd hij oak door pol itieke tegenstanders als 'gul ell 
gastvrij' aangeduid en besrond er we] waardering voor zijn rechtlijnige karakter, Oak Boeles (zelf rechterl) heefr zich 
vlak voor rappings veroordeling tot de voorzirrer van her Bijzonder Gerechtshof gericht am de goede kant van Popping 
te belichten, zij het voora I wegens diens arcbeologische verdiensten en uir medelijden met Poppings vrouw (brief 
P,C.J,A. Boeles aan J, Wedeven d.d, 19janua1'i 1948; NA, CABR. inv,nr. 73864). 

5, Zijn woongemeente Oosrstellingwerfhad een voo1' Friesland hoog percentage NSG-stemmers (Provinciale 
St3tenverkiezingen 1935: 6%), dat voor eell deel ""'el aan Poppi ngs pb<ltselijke bekendheid mag worden toegeschreven. 
Bij de ProvinciaJe Statenverkiezingcn van 1939, toen Popping niet meer bndid<lat stolld, halveerde dar percentage 
(Van Mourik e.a., 1983, 98). 

54 Van Mourik e.a., H)83, 94 en 103. 

55 Vall Mou1'ik e.a., 1983, 1IIl-I 17. Overigells is her blad waarschijnlijk geen lang leven besch01'en geweest (ibid., 174,
 
noot 83).
 

56 Aldus Poppings eigen getuigenverklaring tijdens zijn proces in januari 1948 (NA, CABRinv.nL 73864).
 

57 Zic de aanvraag van Pappi ng voor de vrijstell ing va n de inleveringspl icht van zijn rad io (NA, CARRinv.n r. 73864).
 

5~ in de zomer van 1942 werd het wekelijks I'erschijnend nieuwsblad met opheffing bedreigd. Popping wendde zich
 
toen tot de hoogste kringen in bezd Nederland, onder wie Rijkscol11m issaris Scyss-i nquan, am dit ongedaan te
 
maken (brief dan M. Rost van Tonningen d.d. 14 augustus 1942, in NA, CABRinv.nr. 73864). in een briefaan NSB

kopstuk Kost van Tonningcll hekla agde hij zich over de door het Departement van Volksvoorlichting en Propaganda
 
voorgenomen opheffing van zijn krant. ]arenlall,lj', zo betoogde Popping. 'hcbben we in onsbloddeGrootgermaallsche idee en
 
het notionaol-sociolisme geproponm d'. Deze passage zou hem tijdcns zijn proces zwaar worden aangerekend.
 

59 Respectievelijk Popping in een briefaan het Bestuur van het Fries Genootschap d.d. 18 mei 1938 en 
Popping, 1938, 21.
 

60 Vooral bezwarend was in dit opzicht een artikel in De Stelhngwerver van 13 oktober 1944, waarin hij aan koningin
 
Wilhelmina refereerde als 'een .qcvallen majesteit, een jarnnmlijk krijschellde, lion gal vcrvulde oudetang'.
 

I" Het gaat om L.G. Bakker en H.W. van der Hoek die zeker comacten hadden met het verzet maar geen slelltelfiguren 
lijken te zijn geweest . Van del' Hoek werkte voor de L.O., de organisatie die onderduikcrs hielp (De Vries, 2003, 171; 

deze geeft in zijn publicatie abusievelijk J,w. als initialen aan voor Van der Hoek en plaatst de besch reven gebeunenis
sell op 5 februari), Aan hun arrestati e I:1g een nogal banaJe ruzie met eell Duitsgezinde en daardoor gewantrouwde 
collega ten grondslag; Olilnleiding was een anonieme briefdie instructies van her vel'zet bevatte en die Van del' Hoek 
voor de genoemde collega vel'borgen trachae te houden, Deze deed daarop woedend zijn beklag bij Popping, wiens 
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gezindheid in her dorp gcnoegzaam bekend was. Bij hem waren op dat moment Duitse militairen aanwezig
 
- Popping verkeerde, ook naar eigen zeggen, op vertrouwelijke voet met de Duirse auroriteiten en zijn huis was
 
het verzamelpunr voor de plaatselijke pararnil iraire Landwacht die er van zijn telefoon gebruik maakre. Uit de
 
getu igenverslagen wordt nict duidclijk in hoeverre Popping zelf de ma nncn wenste aan te geven; de beledigde
 
arnbtenaar ZOU ook Jan de Duitsers zijn verhaal hebben verreld. vaststaar dar Popp ing op hun verzoek de verblijf

plaats cn van Bakker en Van del' Hoek aanwees, :II besefte hi] rerdege dat dat tot hun arrestatie kon leiden en moet
 
hij hcbben geweten welke gevolgcn dat kon hebben, zeker in de door tcrrcur gckcnrne rkte laatste maanden van de
 
oorJog. Zijn verantwoordel ijkhcid in dezc zaak staat dus buiren kijf. Overigens werd hem niet ten lasre gelegd dar
 
hij, afgezien van Bakker en Van dcr Hock, ooit onderduikers of verzctsm cnse n in Oosterwolde had opgespoord of
 
verraden (Van Mourik e.a., 1983, 94-9). stellen in hun publicatie hieromtrent ten onrechte dar hij een 'on rnenselijke
 
lodenjager' geweest was en onder mccr veroordceld zou zijn wegcns hct verraden van Ioden), AImet al lijken de
 
pro-Duitse propaganda en de majesrcitsschen nis zwaa rder te hebben gewogen bij Poppings vcroordeling dan de
 
tragische gebeurterussen rond de twce ambtcnarcn (getuigenverklaringen dicnaangaande in proces-verbaal H.J,
 
Popping d.d. 17 oktober 1945; oak in vonnis B.J. Popping 10 februa ri 1948, in NA, CABR. inv.nr. 73864).
 

6, In een briefvan Poppings vrouw aan VanGiffen d.d. 19 juli 1949 deelt zij zijdelings mel' dat de familie een gra

tieverzock heeft ingediend met her oog op z'n ongeneesl ijke bloedziekte. [11 april 19So bracht de Stiehting Toezicht
 
Politicke Delinquenten een gun stig advies uit inzake Poppings vervroegde vrijlating: gczondheidsredenen werden
 
toen nieraangevoerd, MevrouwPopping drong begin juni nag aan op een snelle invrijhcidstelling, opdar haar man de
 
opgraving van A. Bohmers bij Haule nag zou kunnen meemaken. (rapport aan Dirccric STPD, d.d. t april 1950; brief
 
van). Popping-Jansen aan STPD d.d, 6 juni 1950, beide in NA, STPD, inv.nr.784). Popping overfeed 01' 10 augustus
 
1950, op 6s-jarige lcefrijd.
 

63 In een briefvan Poppings doehter Bertha aan Van Giffen d.d. 27 augustus 1950wordt hiervan gewng gernaakr
 
en vraagt zij VanGiffen bij die gelegenheid ofhij enige illustraries besehikbaar zou willen stel len voor haar
 
vaders populair-werenschappelijke bockwerk Gnu uoo rhistoric, Ouerzirht van deVOOr9~ s( hie deni s vanNede rland. Jn een
 
volgende briefd.d. 16september vraagt ze hem een inleidin g te schrijven, waarna ze er eraan toevoegt: 'Macht ons
 
ucrzo ek te vrijpos ti,g zjjn, neemt U onsdit dan niet kwalijk'. Van Giffen heeft dit verzoek uiteinde lijk niet gchonoreerd;
 
zijn overwcgingen zijn niet bekend,
 
Poppings historische roman s zijn voor een dee! uirgebracht in de scrie Zuie rjstcnen, Bijdragen tot decult uuren de
 
gmhiedenis unn het plrrttrlunddoor de uitgever ij].A. Boom & Zoon te Meppel.
 
Hieronder volgt ecn overzicht van zijn romans:
 
- Popping, I-I.J. , 1915: Vrije Friezen. Een verhaat uit den eerstentijd van ollzejaartdling, Housden.
 
- Popping, f1.J., 1942: Marl,ward Portenga, Amsterdam.
 
- Popping, H.J., 1955: De rendierjage rs. Roman uit de lactste ijs tijd (Zwcrfstenen 4), Meppel.
 
- Pappi ng, H,J., 1956:Sieger deBronsman , AI kmaar.
 
- Pappi ng, H,J., I958: De vl uchteling. Een vrrhaal uit het midden-stec ntijdperk (Zwcrf:<;tenen 6), Meppel.
 
- Popping , H.I., 1958: De wildejager. Ern vluchtding handhaaft zich in de steentijd (Zwerfs tene1l7), Meppel.
 

64 Zo werd de roman Markward Portenga naderhand op instigatie van zijn doch ter Bertha onder de schuilnaam
 
Friso 5tellingwerfin hl·t Fries uitgebraeht, met als titel Frijdorn wiede hrec hstewei (1956, Boalsert ). Dit boek waarin
 
Popping in dwepende bewoordingen en vilnuit een sterk Germaan s-heidens gezichtspullt het heldendom van de
 
Stellingwervers sehetst, was eehter in diskrediet geraakr, omdat het in 1942 bij de aan de 55 geliee rde uitgcverij
 
Stormwas verschenen. Dc KFFB (Kristlik Fryske Folksbibleteek), onkllndig van de voorgeschied enis, ondcrschcid

de de Friese vertaling in 1956 met een tweede prijs in zijll iiterawurwedstrijd, wat na ontdekking het nodige staf
 
deed opwaaien. Er zijn ovcrigens gecn aanwijzingen dat l'vlarkward POrlenga al eerder met een prijs was onderschei

den , maar dan vanwege de 55, zoals Zondergeld (1978, 443) in zijn dissertatie stelt.
 
Voorts zijn onde r het pseudoniem Henrie van Norg/Noreh enkcle verhalen (OrieGetrouwen , Vogelvrij, D~ ZwarteRuite r)
 
als feuilletoll uitgebracht in cen plaatselijke ofreg ianaIekrant. Wanneer en in welke kran t(enj deze verhalen zijn
 
vcrschenen , is ondan ks naspeuringen nog steeds niet aan bet lieht gcbraeht, maa r het heeft er aile schijn van dat
 
ze tijdens zijn detenrie ofzclfs pas na zijn dood zijl1 l1 irgebraeht. [n het Popping-arehicfv3n de StelJingwarver
 
Schrieversrome bevindt zieh verder een getypt manuscript van Henrie van Norch, getiteld De l'ier uan Heikant. WeI
 
staat vast dat deze verhalen niet als feuilleton in DeSidlingwcrver zijn vcrschenen, oak al ollldar de redacrie zich na
 
de oorlog nadrukkelijk heeft gedistamieerd van Popping en zijn politieke opvattingen.
 

65 Zie vaar Ellrseh in de oorJogsjaren Eickhoff, 2003, 257-272.
 

66 De meeste hier vermeJde gegevcns over Bohmers zijl1 Ollt[eend aan Waterbolk, 20°3, 39-41en 62-78.
 

67 Bohmers, ~947.
 

68 Popping gebruikt deze term voor het eerst in ccn bJoemlezing over jongpalcolithi schc werktui gvormen lIit zijn
 
colJectie (t9332, 4)· Tn zijll artikel aver de vindplaats Loehtenrek refereen hij aan Andree's publieatie en vaegt
 
aan dien s overzicht een 'Sttifevan Makkinga' toe. Deze c1assific3tie wordt door hem gckoppcld aan het zogeheten
 



Creswellian (CresweJl-cultuur], een V3n de vier jongpaleolithische vuursteentradities die in Noord-Nederland is aange
troffen (Popping, 1934, 395)· 
De vondsten die leidden tot de introductie van deze Stufe. bleken bij nader inzien overigen s te zijn vervalst, Deze verval
singen zijn naar a lle waarsch ijnlijkheid van de hand van Ritske Stelma die op het Loch renr ek een boerderi] bewoonde 
en een deel van her terrein in zijn bezit had . Stelma raakte dusd anig in de greep van Poppings ontdekkingen dat hij 
niet aileen zijn boerderij La ,\-ladeleine noemde (naar de befaarnde jongpaleoli th ische vindpl aat s in Prankrijk), maar 
- zo wordr verondersteld - oak een dee! van het vondsrmateriaal naar eigen inzicht 'bewerkte' tot fraaie spits en en 
andere vaorwerpen. Vergelijkbare vondsten zijn overigens ook bekend uit de collectie van Iongepier, afkomstig uit de 
omgeving van her Goudmeer (zie ook p. 159. noot 14). 
Behalve dat Popping het slachtoffcr is geworden van deze vervalsingsaffairets) is hij oak misleid bij de Elspeetse 
vondstcornplexen (zie de publica ties hieromtrcnt , alsook Bohmers, 1947, 167. 178). Ofschoon Popping kritischer had 
kunnen zijn ten aanzicn van vondsrcornplexen waarmee hij nauw is gerelatecrd, kan nict gesteld worden dat hij geen 
oog had voor vervalsingcn, Zo ste lde hij als een van de eersten in Nederland, na een bezo ek aan her Rijksmu seu rn van 
Oudheden, de echtheid van de roen nag geexposeerde vondsten van de 'Hilversurnse haardsteden' aan de kaak (brief 
van Popping aan Bursch. gedateerd RMO 3 september 1932;zie ook Bakker, 2004, K31: 156-J65). 

69 Bohrners. 1947.In dit hrtikel introduceerde hij tevens, op basis van subtielc vcrschillen in de vorm en de bewerki ng 
van het vuursteenmarcriaal, een Tjonger-groep I en II.
 

7° Her was Schwabedissen die in 1954 in een st andaardwerk op het gebied van de Federmesser-cultuur een drieta I
 
groepen ondcrschciddc, name!ijk Tjonger, Rissen en Wehlen. De Tjonger-groep kan als de meest westel ijke variant
 
van de Federmesser-cultuur worden beschouwd.
 

7' Na 1935, het jaar waarin hij zijn collectie grotendeels aan het Fries Museum verkocht, heefr Popping in feite niet
 
zoveel meer aan praktische archeologie gedaan. Wei hleefhij over dit onderwerp publiceren. In de oo rlogsjaren werd
 
hij lid van de nationaal-socialisrisch georienreerde Volksche Werkgemeenschap I'll onderhield hij contacten met
 
'heemkundigcn' van de SS-richting, zeals R. van Houten en re. Nachcnius, Oa k doze kringen on tkwarnen niet aan
 
zijn kenmcrkcndc, sncl opgcwekre ergernis , karakteristiek is zijn beklag aan het 'foure' volkskundige t ijdschrift
 
Hamer. dar naar zijn men ing te lang ta lmde met het plaatscn van een art ikel van zijn hand. Ook kap ittelde hij de
 
rcdactic dat in Hame r Holwerda's achterhaa Ide kocpelgrafrhcorie nag werd aangehaald. 'uensrondsvolntve rmoedelij k
 
ook de (o=!-lolwerda's) democmtisrhe kalebaSllaatwuk-nunebedden-theoric', smaalde Popping - de oude wenden warcn nict
 
gehccld (getuigenverkla ring H.J. Peppi ng, proc es-verba al IL]. Popping d.d. 17 oktober 1945; brief 1 ma art 1942 aan
 
rcdactic Hamerin NA, CABRinv.nr. 73864).
 

7
2 Voor inforrnatie over de omsta ndigheden van Bohmers' vertrek wordt verwezen naar Waterbol k, 2003, 71-73. 
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EINDNOTEN HOOFDSTUK 4
 

, Van noordel ijke jagende samenlevingen uit de recente geschiedenis is bekend, dat ze we] met opzet bossen in 
brand sraken om open ruimre tc scheppen voor de jachr. 

2 In dir verband wordt oak wei gcdachtaan vulkaanuirbarsringen in de Eifel die zich in die pcriode hebben 
voorgeda an .
 

3 GrN-1565: rr.ooo ±go BP (Duurswoude II; Bohrners & Hoursma, 1961). Zie oak Lanting &. Van der Plicht (1995-96,
 
98) die deze darering overigens in verband brengen met verplaatst Usselo-houtskool,
 

4 Het bestaan van de zogeheten Cheddar-cultuur wordt overigens betwijfeld, Tcgenwoordig is men geneigd 
Cheddar-elementcn toe te wijzen aan een vroege fase van de Creswell-vuursteentraditie.
 

5 Houtsrn a e.a., .1996. Lange tijd is deze vindplaats (Haule V) in verband gebrachr met bewoning van de Creswell

cultuur. Uit analyses van hetvondstmateriaal en de dekzandstratigrafie is echtcr gebleken dat deze vindplaats aan
 
de Tjongcr-groep kan worden toegcwezen , De enige Creswell-site op Priese bodem (Siegerswoude II) werd, evenals
 
de Tjonger-vindplaats bij Hallie, opgcgraven door de amareur-archeoloog Pier Houts rna onder supervisie van
 
Bohrncrs.
 

6 Behalve deze vindplaats heeft er in de naoorlogse jaren ook onderzoek plaatsgevonden op enkele andere
 
Tjonger-sites, A:lI1 deze onderzoeken is eveneens de naarn Bohrners verb onden. Gclijktijdig met de opgraving
 
in her llaulerveld (Haule 111950j zie hoofdstuk 2, p. 42), verrichttc hi] onderzoek in het veen nabi] de vindplaats
 
Makkinga-Lochrenrck, terwijl hij in 1956acriefwas ter hoogte van de vindplaats Donkerbroek-Zwe rnbad, door hem
 
Donkerbroek Jl genoemd (respecrievelijk dagrapporr Bohmel's BAI 5-10 juni 1950lPrum mel, 2001,31; de Lecuu'crder
 
Courunt van 28 november 19561B0hmers, 1956,18). Bij Lochtenrek grocfhij behalve artefacten van de Tjonger-groep
 
ook een 'wolfsschedel' op, zoals hi] in zijn dagrapport vcrrneldr, Nadere bestudering van deze schedcl heefr echter
 
uitgewczcn dar die van een jonge beer afkornstig is (Prurnmel, 200r, 3r). Deze onderzoeken hebben zich maar zij

delings een plaats in de literatuur verworven , evenals de Tjonger-vindplaats Makk inga-Prikkedarn waar Houtsma
 
waarnerningcn heett verricht (Lanting & Van der Plicht, r995-96, 105).
 

7 Lanting & Van der Plicht , 1995-96,109-IIO. 

8 Geier ook op de noordelijk e ligging bctrefr her hier een woonplaats van de late fasc van de Ahrensburg-cu ltuur,
 
ook wel aangeduid als 'Epi-Ahrensburg'. Zie ook Lanting & Van der Plicht, 1995-96, I13-II4.
 

9 Niekus & Staperr, 1994;Johansen & Stapert, 1997-98.
 

'0 Tussen 9100 en 9000 v.ChI'. deed zich nog een kane, koude en drage periode voor die wordt aanged uid aIs de
 
Rammelbcck-fase,
 

11 Het einde van her Pnieolithicurn wordt door archeologcn gelijkgesteid aan het einde van het Laat-Glaciaa I, 
waarb ij door sommigen nogal arbitrair gekozen is voor cell datering omstreeks 10.000 B1'. Nu vasrstaat dat de 
Ahrensburg-cultuur zich tot ver in her Preborcaal (ca. 9000-8800 v.Chr.) weet te handhaven, zijn er geen dwi n
gende redenen aan dit uitgangspunt vast tc houden. 

I~ Bohmers & Wouters, 1956.
 

'3 Deze vindplaatscn (Hallie I tim IV)werden midden vorige eeuw door Houtsma ontdekt en de jaren daarop
 
(1949-1956) onderzocht. Helaas zijn deze onderzocken slechts zijdelings in de Iiteraruur opgenornen (Bohrners ,
 
r950: Waterbolk, 1954, 21-;U; Bohmers & Wouters, 1956,37, plaat If; Price, 1975,423-426; Lanti ng & Van der pi icht,
 
1997-98,137). In (982 onderzocht Houtsm a in samenwerking mer het toenmaJige BAl in een stuifzandkom nog een
 
6de vondstcomplex (Haule Vmecgcrekend; zie oak Jager, 1989, cat.nrs. n F-2, IlF-4, IIF'5 en uF-16).
 

'4 Naast de vindplaa tsen in het llauJcrveld worden hier genoernd: Weper-De Knolle (Jager, 1989, cat.m. UH-2),
 
Langedijke , Oosterwolde-GOlldhaer (Popping, 193'5), Tronde (Elzinga, 1965C: Lanting & Van der Plicht, 1997-98,
 
137), Oosterwolde-Prandinga, Eisloo-Schapepoei (Jager, 1989, cat.nr. IIH-I2), Fochtcloo-Tachtig BundeI' (Popping,
 
1935), Fochtelooerveen (Jager, 1989, cat.ms. I2C-rll en -/2) , Venckoten, Appelscha-Aekingerzand (Bohmers
 
& Wouters, 1956,36-37, plaat 1I), RavenSWOlld (Elzinga, t970c) en Jardinga (Prummel e.<I ., 1999; 2002; 2003;
 
Prummel & Nickus, 2002-03).
 

'5 Respcctievelijk Jager, 1989, 16F-A; Elzinga, Ig65dlJager, 1989, cat.nr. 16B-l; Jager, cat. nr. 16A-I.
 

,6 Lanting & Va n der PUcllt, 1997-98.
 
'7 Zie voor de methodiek en problematiek van de studie van de zeespiegelri jzing na de laatste.ijsrijd: Lanting & Van
 
der Plicht, 1997-98, I04.
 

,8 Vera, 1997.
 



19 Zo komt Waterbolk (1999) op grand van een analyse van I"C-gedatcerde haardcn (en andere mesolithische vondsren)
 
in Noord- en Midden-Nederland tot de slotsom dar de mens in her Atlanticum als gevolg van de dichte bebossing
 
genoodzaakt W,lS zich rneer dan voorheen te richten op de visvangst en de jacht op waterwild.
 
In deze visie zou her gwte wild ill de dichtc bossen ook onvoldocnde bcgrazingsmogclijkheden hebben gehad .
 
Alrernatieve verklaringen (ziekten/overbejaging van her grofwild ofccn grotere aantrckkingskracht van het
 
kustmilicu) acht hij niet waarschijnlijk,
 

'0 Prummcl c.a., 1999: 2002; 2003; Prumrnel & Niekus, 2002-03. De opgravingsrcsultaten van deze ondcrzoeken zijn
 
nog maar ten dele bewerkt en uitgewerkt. Tot de vondsten behoren drie aangepunte palen die (naar het zich laat aan

zicn) bij toeval door een vee! oudere, gedegenereerde denncnstarn zijn geslagen die zich hier in de ondergrond beyond.
 
Dcze starn dateert uit de beginfase van het Mesolithicum, terwijl de aangepunte palcn uir het Laat-Mesolithicum
 
starnrncn, zo hcbben "1C-dareringen uitgewezen (orngerekend in kalendcrjaren en met twcc standaarddcviaties resp.
 
9220-874° v.Chr. en ,;,;oo-Sooo v.Chr.), Een vierde verticaal staand paalrje heeft dezelfde ouderdom. Andere aangepun

tc palen die op dczc pick wcrdcn aangetroffen, kunuen op grand van 14C-dateri ngen in her Vroeg-Neolithicum en de
 
Midden-Bronstijd worden geplaatst (resp . 4340-4220 v.Chr, en 1440-1210 en 1390-1210 v.Chr.) Ze maakten vermoedelijk
 
onderdeel uit van visweren. Naast wa t vuursteen 111::1 teriaa I, dat W::1 arsch ijnlijk IJit her Laar-Meso lithic urn srarnt, we td en
 
ook enkele aardewerkschervcn geborgen, waaronder een met wikkeldraadversiering, AI deze vondsren wijzen op een
 
veelvuldig gebruik van deze locatie ten behoeve vall jacht- en visactiviteiten,
 

21 Her beekdal van de Roven-Tjonger is niet al leen op deze plek erg srnal, tot voor de HI ilverkaveli ng SI rekte zich hier
 
vanaf de Hauler kant een keten van dekzandwelvingen uit tor nabij de vindplaats, waardoor de mogelijkheden om hier
 
het beekdal over tc stekcn gunstig waren,
 

U Popping maakt in cnkclc van zijn publicaties oak melding van vondsren van oerossen, t.w, eeu hoorn gevonden in de
 
'1';0 Bunder' onder Appels cha , alsrnede een opperarmbeen en een tot Scnriigbdl (= disselbijl) vervaard igd spaakbeen,
 
die bcide afkornstig zijn uit de Tjonger (resp. Popping, 1932, 15 en Popping 1935, 39). Van het tot disselbijl verwerkre
 
spaakbcen is tevens CCIl foro voorhanden (Popping, J938, afb. 3). In het artikel van Prurnmel over diervondsren uit her
 
dal van de Tjonger tussen Makkinga en Jardinga wordt onder meer aa ndacht besteed aan deze en andere uir de Tjonger
 
afkornstige oerosvondsten (Prurnrncl 2001.30, tab el I). Het is niet bekend waar de hoorn uit Appelscha zich thans
 
bevindt, zodat nict kan worden geverificerd ofdeze vondsr inderdaad van een oeros afkornstig is.
 

2j Popping, 1935, 18. 

'4 In Nederland zijn verschlllende malen (verkoolde) eikels in archeologische context anngerroffen . Voordat eikels 
konden worden gegercn, mocst de bittere stof tannine door roosteren, uirwassen ofkoken worden verwijderd. 

25 Gerollkeulen zijn cen bectjc raadsclachtige voorwerpell, omdat niet precies bekend is waarvoor ze zijn gebtllikr. Er 
wordr, vanwege de dllbbckonische doorboring, zelfs wel betwijfcld ofdit gat wei is aangebracht om er een stok in 
te klemmen. Daarbij komt dat naast volledig doorboorde exemplaren ook 'rolstecnhamers' worden onde.rscheidell, 
die zijn voorzien van een oftwee uithollingen. Afgezien van het feit dat het hier deels om halffabrikaren zal gaan, 
worde bij deze categorie Gerollkeulen vooral gedachr aan een wat ander gebru ik (vuurstccnboor) dan de doorboorde 
exemplaren. Waarvoor die hebben gediend is echte.r evenmin precies bekend. Gelet op het steelgat en her held hafrige 
uirerlijk moet er terdcge rekening mee worden gehoudcll dat ze in geschachte vorm zijn gebruikt als slagwapen, een 
soortement 'warclub' dus, met daarnaast cen symbolische en rituelc functie. 
Uit de Stellingwerven zijn de volgende Getiillkeulcl1 (al dan niet volledig doorboord) bekend: Boyl (Areh is-or.: 40I99), 
Weper (Popping in een briefaan Van Giffen d.d . 3 maart 1927/fM 1975-XI-S9), lardinga (Popping in cen briefaan 
Van Giffen d.d. 26 oktober 1934; fokkens, 1991, cat.nr. 428), Ravenswoud (Elzinga, 1965b), Fochtcloo (FM 2.29'41), 
Fochteloo (Popping, 1935, fig, 8), Lallgedijke (I-lenstra, 2000, cat.nL XV fIl, Elsloo (Henstra, 2000, cat.m. XVIII), 
Appelscha (PM 4-S), Appelscha-'150 Bunder' (Popping, 1932, fig. Ill, nr. 2) en AppeJscha-Oude Willem (Fokkens, 1998, 
cat. nr. 369). Voor aanvullende informatie wordt verwezcn naar Hulst & Veriinde, 1976; Fokkens, 1998, 91-92; 
Henstra, 2000. 

26 In het Pries Museum bevilldt zich nog de helft van een tweede exemplaar dar afkomstig is uit Ooststellingwerf (FM: 
1975-IX-89). Zie verder Hulst & Verlinde, 1979, spec. arb. u/cat.m. 4-F1; Fokkens, 1998, 92-93; Beuker e..a., 1992, 126. 
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EINDNOTEN HOOFDSTUI< 5 

I Hofdijk, ,859, tz . 

2 Bakker, 1990, 4' e.v, 

3 Er wordt hier korthcidsh alve voorbiigegaan aan her optredcn van de La Hogue tte-grocp en een twcede aardewerk
groep, her zogeheten Limburg-aardewerk, die in verband worden gebracht met mcsolirhi sche groepen. Daarvan 
wordt veronder sreld dar de eerste min of meer voorargaat aa n de Bandkeramiek en de tweede contemporain is met 
deze boerenbevol king (zie voor de nuanc eringen Lanti ng & Van der Pl icht, 1999-2000, 14-16). 

4 Elders op aarde, onder meer in Zuidoost Azie en Zuid-Amerika, ontwikkelde de landbouw zich later , maar gehccl 
onafhan kclijk van herMidden-Oostcn, 

5 Volgens ccn recenre visic is dir zelfs bet doorslaggevende motiefgeweest voor de omsc hakeling op her boereube

sraa n (Verharr, 2000).
 

6 Voor een verdere uitweiding over de Swifterbant-cultuur wordt verwezen naar Lanting & Van der Plicht, 1999


2000, 19-27.
 

7 Jager, 1981. In noat 9 van deze publicatie wordt nog een tweedc Plcttbolzen verrneld, gevonden bij Nijebcrkoop,
 
Over de deterrn inatie van dit exemplaar bestaat echter geen eenduidigheid. Zo veronderstelt Fokkens (1991 , car.n r.
 
433) dar het hicr om een tot disselvorrn bijgewerkte ha merbijl (Arbeirsnxt) gaat,
 

s Fokken s, 1991, car.nrs. 344 , 360, 391 en 430. Daa rnaasr noemt Fokkens nog ecn bijl met rechthoek igc doorsnede
 
gevonden te Nijeberkoop (cat.nr. 434), maar betwijfeld moer worden ofdeze bijl uit het Vroeg-Neolithicum stamr. 

9 Pappi ng bceldt twee volgrakgew eibiilen die afkomstig zijn van Donkerbroek-Zwernbad afi n de publica tie die hij
 
aan deze vindplaats wijdt l1933c, foro II; zie oak Prummel, 2001, 30).
 

'0 Lanti ng & Van der Plicht, 1999-2000, 18-19 en 97.
 

II Prum mel e.a., 2003. De exacte ' ~C - d a t e ring van deze vondst (en de daaruit af re lciden kalcnd erleeftijd) werd in
 
afwach tin g van ecn volgende publ icatie over Iard inga door de onde rzoekers niet beschikbaar gesteld . 

.. Prumrnel, 2001. De '4C-ouderdom van dit bot bed raagt 4770 ± 80 BP. .In kalcnderjaren omgerekend leverr dit een
 
dateri ng op van 3697-3679,3665-3479 of3477-3369 v.Chr. (20' Ibetrouwbaarheid 95%).
 

'3 Bakker, 2003. Nier iedereen deelt overigens deze mening (zle bijvoorbeeld Lanting & Van der Plichr, 1999-2000,
 
68).
 

'4 De opvatting dar her eergerouw hier pas gemrroduceerd werd ten tijde van de Enkclgr afcultu ur is op zijn minst
 
twijfelachtig. Er zijn niet aileen aanwijzingen dat deze prirnitieve ploeg al in her sde millennium v.Chr. in gebruik
 
was, vanaf37°0 -3600 v.Chr. was het eergetouw reeds op gro te schaal bekend bij de TRB-gemeenschappen in
 
Denemarken. Ofschoon in Nederland rot op heden geen eergetouwkras sen zijn blootgelegd die met zekcrheid aan
 
de TRB-cultuur kunnen worden toegeschreven, mag worden aangenomen dar deze boeren nict aileen op de hoogte
 
waren van deze agrarische verworven heid maar er ook gcbruik van maakten (zie verder Drenth & Lam ing , 1997).
 

' 5 Zie VanGinkel e.a., 2005, 114.Voor meer informatie over de TRB-cultuur, de verspreiding in Nederland en hun
 
markanrc graven wordt verwezcn naar di: boek .
 

,6 Omtrcnt de veengroei in de Srcllingwerven lopen de meningen enigszins uireen. Raadplegen we de paleogra

fische kaartjes van Fokkens (1991, fig. 25) dan laat her kaartbeeld van ornsrre eks het rijdvak van de TRfl-cultuur
 
zien dar in die tijd de Stellingwcrven nog gocd begaanbaar waren en dat er in feite aileen in de bcekdalen sprake
 
was van de gJoei van (laag)veen. Waterbolk daarentegen veronderstelt op grond van nieuwe inzichten dat de
 
laaggelegcn en niet door dalen ontwaterdc vlaktcn in die tijd al met een pakket veen waren afged ekt (Waterbolk,
 
manuscript, 10), De recente studie van Spek & Van Smeerdi jk (2000) vormt een ond ersteuning van die opvan ing.
 

17 Devolgende vondsten uit de Stellingwerven - afgeleid uit de bestaandc Iiteratuur - kunnen met zckcrhe id aan
 
de TRB-cu!tuur worden toegewe zen: een knophamerbijl bij Steggerda (Bakker, 1979.100; Fokkens, 1991, car.
 
nr. 485), een knophamcrbijl bij Donk erbroek (Bakker, 1979,100 ; Fokkens, '99', caLnr. 264), een fragment van
 
cen knophamerbijl bij FochteJoo (ibid., cat.m. 390), een grote vuurstenen bijl bij Fochteloo (Jager, '98,), een
 
fragment van een hamerbijl van het Hannovers type te Weper (Fokkens, 199' , caLnr. 420), alsmede TRB-aardewerk
 
afkomstig uit Appelscha, Fochteloo en B1esdijke (ibid., resp. cat.nr. 373, 396 en 479). Voorts zijn er opeen aantal
 
plaatsen (Oosterwolde, Appelscha , Fochteloo, Blcsdijke) transversale pijlspitsen gevonden die zich (naar aile
 
waarschijnlijkheid) laten toewijzen aan TRB-gemeensch appen , even31seen aama) (vuur)stenen bijlen en :lIldere
 
vondsren die op het grondgebied van Oosr· en Weststell ingwerf zijn gedaan (zie verder ibid., Appendix 1: de cat.ms.
 
metdatering 3).
 



Het is ovcrigcns dubieus ofhet TRB-aardewerk dat gevonden is in de omgeving van Appelscha en waarvan de
 
precieze vindplaars niet bckend is, in verband kan worden gebracht met bcgravingen, zeals wet wordt gesuggereerd
 
(warerbolk, manuscript, 10). Het gaat om ecn achttal kleine scherven, waarvan er vier op grand van de kenmerkende
 
dicpstcckvcrsicring met zekerheid als TRB-aardewcrk kunnen worden beschouwd. Deze vier scherven (waaronder een
 
randfragment) zijn van 2-3 verschillende porren afkomsrig en kunnen niet nader worden geclassificeerd als horizont
 
4-5 (Brindley, 1986). Al met al mag dan ook worden aangenornen dat her hier om nederzerringsrnateriaal gaat.
 

[8 Op grand van het ontbreken van hunebedden verondersrelt Waterbol k dat in de Stell ingwerven de occupatio is
 
blijven stekcn in een eersre landnam, namelijk die van een soon slosh-end-burn waarna men na een kortstondige periode
 
van roofbouw weer verder trok - hij spreekt in dat verband van zwervers (Waterbolk, manuscript, lO-II). De bouw van
 
huncbedden bleefin zijn visie beperkt tot de gebieden met een meer permnnente exploitatie van her landschap. Of
 
dcze opvatting opgaat voor de Stellingwerven kan worden berwijfeld, weliswaar is de inrichting van het landschap ten
 
tijde van de TR)3-culruur van een veel geringere ornvang geweesr dan het kerngebied van de TRB-cultuur, maar er zijn
 
geen redenen am aan te nemen dat hier sprake is geweest van een serni-perrnancnte exploitatie. Hct ontbreken van
 
voldoende grate stenen aan het oppervlak zal eerder de aanleiding zijn geweest om er gccn hunebedden op te richten.
 
Aangenomen mag worden dat de TRB-mensen die in de omgeving van Oosterwolde hebben gewoond, hun doden in
 
eenvoudige grafkuilen hebben begraven, zoals hun 'buren' dat ook geda an hebben bij Bakkevecn (Elzinga, 1961).
 

19 Jager. 1981.
 

20 Zie ook Van Ginkel e.a., 2005,193 . Lange tijd is ook de naarn Vinkcga in verband gebracht met een vernield hunebed,
 
maar a lies wijst erop dar het hier gaat om het nabijgelegen, vernielde hunched 01 op de Ecsc (zie ook Van Giffen,
 
1924).
 

21 Popping, 193oa, 12-15.
 

22 Popping in De Ooststellin,gw~rver van 4 december 1931. Zie voor een nadere to el ichting van de Reservekas van
 
Appelscha: Mulder, 1977,155-59. 

2] Op 9 januari 1932 bezochten enkele bestuursleden van het Fries Genootschap, vergczcld door Popping, het steengraf
 
van Appelscha.
 

24 Verslag Van Giffen d.d, 8 rnaart 1932 (archief'GlA).
 

25 Brief Popping aan her Fries Genootschap d.d. 16 maart 1932.
 

26 Briefkaart Popping aan her Fries Genootschap met posrstempel 24 maart 1932.
 

27 Popping in een ingezonden briefaan de Leeuwarder Courant (d.d, I mei 1933) en de Dmchtster Courant (d.d, 2. mei 1933),
 
en de reactie hierop van her Fries Genootschap in het volksblad (datum onbekend), Aanleiding tot deze 'briefwisseling'
 
vormde het jaarverslag van het Fries Genootschap, waarvan in de Lecuwarder Courant verslag werd uirgebracht en waarin
 
wcrd mccgedccld dat 'herzoqennnmde hunebed van Appelschn centoevall i,ge nroep van zwerfblokken blijkt tezijn',
 

28 Popping had dar kennelijk al weten te regelen voordat hij de banden met het Fries Genootschap verbrak, De
 
rnedewerking van de Rcscrvckas wordt gemeld in het Nieuwsblad van her Noorden van 22 rnaart 1932.; op 24 maart zond
 
Popping per briefkaart zijn afmelding als lid.
 

29 Popping moet zich in hct bijzonder gesteund hebben gevoeld door het oordeel vall de Duitse archeologen Schwantes
 
en Andree die oak cen bczock aan het verrneende hunebed brachten en van mening waren dat het weI degelijk een
 
klcin hunebed ofsteenkist betrof Hij maakt hiervan gewag in de in noot 27 aangeh aa Ide ingezonden brief.
 

3° Popping in De Ooststellin,gwerver van 5 augustus 1932.
 

3' Zie Popping, 1952, 46-48.
 

3
2 Deze tcrm werd in 1978op onopvallende wijze gelntrodllceerd door A.E. Lanti ng (Lanting, I978, noot I8).
 

.H Van Ginkel & Hogestijn, 1997.
 

34 Drenth & Lanting, 1997. Voor verdere informatie over de Enkelgrafcultllllr worde verwezen naar Lanting & Va n der
 
Plicht, 1999-2000.
 

35 Vanafhet Laat-Neolith icum laten zich in de Stellingwerven ruwweg de volgende woonarealen onderscheiden:
 
1.	 Donkerbroek-omgeving Galgenberg (aan de bovenloop van een zijdal van de Tjongcr) 
2.	 Het 'zandeiland' OosterwoJde (Klazinga, Boekhorst en Venekoten) 
3.	 JardingalWeper en De Knalle (respectievelijk ingeklemd tus sen het Grootdiep en de bovenloop van de Tjonger en 

nabij het Goudmeer) 
4.	 Fochteloo (Iangs het Grootd iep en aan de bovenloop van een zijdalletje hiervan) 
S.	 Appelscha (aan de bovcn!oop van de riviertjes de Tilgrup en de Vledder Aa) 
6.	 Langedijke (Iangs het cia! van het Kleindiep) 
7.	 Elsloo-Trondc (aan de bovcnloop van de Linde) 
8.	 Boyl-Rijsberkampcn (aan de bovenloop van een zijdal van de Linde) 
9.	 Blesdijkt, (aan de bovcn[oop van een zijdal dat uitmondt in het stroomgebied van het Steenwijker diep) 
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Zie ook Fokkens, 1991; Waterbolk, manuscript, 9.
 

,6 Zie ook p. 161, noot 14.
 

)7 Popping, 1920, 89-90.
 

, 8 Popping maakt in DrOoststcllinquieruervan 7 augustus 1925 melding van de vondsr va n mensel ijke res ten in de cop
 
van deze g ra fh euvel. Merkwaardigcrwijs best eedt Va n Giffen in de publ icatie die hij aan deze heuv el wijdt, geen
 
enkele aa ndachr aan deze onrdekking.
 

39 .1n december 2000 werd hier in het kad cr van ccn actu aliscringoperat ie va n aile wettel ijk besch errnde archeo

logi sche monumenten (her project AMR) een nader onderzoek ingesteld naar onde r rneer de aanwez igheid van
 
sporen va n een urne nvcld, Aan wijzinge n in d ie rich ring werdcn to en n iet vastgesteld, wel de omvang van de
 
za ndwinn ingspur op dc plek waar oo it de Galgenberg beeft gelegen , a lsrnede ee n diep uitgesleren holle weg
 
over de oo srflank van de zandrug. Dir karrenspoor houdt vcrband met ccn belangrijke verbindi ngsweg d ie van
 
Oost erwolde in de rich ring van Bakkeveen vocrdc en waarvan de oo rsprong verrnoedclijk te ruggrij pt tor vel' in de
 
prehistoric. Aangenome n mag worden dat de Iigging van de Galgenberg verband houdt met deze route.
 

4° Zie ook p. 160, noot 7

41 Corresp on denrie tu ssen Popping en Van Giffen van 23 to t 30 decem ber 1925. De rcacti c van Van Giffen op
 
Poppings 'droge' melding van deze vondst zullen we wei nooit te weten kom en , maa r Popp ings weerwoord spreekt
 
boekd elen , even a Is zijn opvatting dar de vondsten van de Galg cnb erg fei tclijk roeb ehoorden aa n de Heimatstudir.
 
Pokkens heeft deze gebeurren is abusievelijk in verban d gcbracht met het o ndcrzoek van de g ra fh euvels onder
 
Langcdijke die in 1928 door Van Giffen werd en onderzocht (1998,28, noot 48l.
 

4' Van Giffen , 193°,51-52.
 

43 Geie r op de ornva ng van de ze heuvel (d iamete r 15-16 Ill ; ho ogte ca. 1,2 rn) is hct aa n nerncli jk dar dczc heuvel nict
 
in ecn keel' is opgeworpen, ofsch oon daarvoor concrete aa nw ijzingen ontbreken . Het is cch te r hee l goed rnogelijk
 
dat cen ma ntel heuvel (zonder ran dstructuur) is opgenomcn in het bodemprofiel dat zich over de heuvel heeft
 
gevorrnd . Her centrum van de heuvel wa s dusdan ig verstoord dar ccn Iatcrc centra le bijzett ing gchccl ka n zijn
 
vergraven.
 

44 Van Giffen , 1929; 1930. Voorts kun nen uit het besruderen van de op her GIA aa uwezige opgravingsdocurnentat ie
 
de volgendc (aanvullcndc) con clusies worden getrokken :
 
r.	 Langedijke-tumulus r. Bij het bestuderen van de veldtekeni nge n werd geconsrateerd dar door de op graver s in 

her m idd cn-west-p roficl een opbouw in rwee pe rioden is opgetekcnd . In de uitein delijke publicari ctcken ing 
is deze waa rne m ing echter genegeerd. Op basis hiervan kan worden gcs teld dar de kern heuvel een ornvang 
beeft gehad van ca . to m en cen hoogre van ca . 40 em. De donkergrijze zo ne (van ca. IO em) ill de top vall de 
ker nh euvel eorrespondeert waarschijnlijk met een hurneuzeIaag, Uit het bestuderen van deze profieltekening 
(A) kan tevens worden afg elcid dat dcsrijds cveneens her centrale gra f vall peri ode 2 (waartoe ook de rings loot 
behoort) is vastgelegd. In de publicati etekening is di t aa ngege ven als een d ichre sti ppeling (rccht sjboven her 
primaire graf. Overigens lag her oud-oppervlak onder de heuvel hoger dan Van Giffen op de publicarierekening 
heeft aangcgeven en is de instcck van de gra fkui l pas op een d iepe r n iveau waa rgcnornen. 
Op het Iaagste niveau waarop het hoofdgr a f is getekend , is (in g rijs) vaag een lijksilhouet aangegeven. 
Aa ngenomen mag worden dat dcze vage verkleuring ook d aadwerkelijk door de opgravers is vastgesteld. In 
dat geva l gaat het om een overledene die in hurkhouding op de rechterzijde is begraven. met het hoo fd in het 
we sre n. De diameter van de lIitcindclijke hellvcl bed roeg ca . 16 Ill, de hoogte ca. 0.95 111. 

Ten aanzien van de onvolledige krans van palen die in de onderg rond van de heuvel weI'd opgetekend, ka n 
worden gesteld dat d ie naa r allc waarsehijnJijkheid verba nd hou dr met een intermed iaire greppel , d ie zo ondJep 
is geweest da r hij geen sporen in de ondergrond hceft ach tergelatcn ofwellicht in her ge heeln ier is aangeleg d. 
In ieder geval is her geen randstructuur van cen g rafheuvel uit de Midden-Bronstijd, zoals de ze paalkr an s zich 
een plaats in de literatuur heeft verworven (Glasbcrgen , 1954,27). 

2 .	 Langedijke-tumulus II. Zowel op de profieltckcnJng a ls op de foto 's werd vastgesteld dat zich aan de oostzijde 
va n profiel A vall deze heu vel (diameter 12-r3 Ill, hoogte ca. 0,75 m) in het heuvcl lichaam een dubbcle pod zol
bodem hee ft gevorm d. De boven ste pod zol is in de publieat ietekening evenwcl ten onrechte al s 'verstoord' 
weergegeven en kall in verb and worden gebracht met een opbouw in twee perioden . 

3.	 Langedijke-tumulus Ill. Ofsehooll Van Giffen steJt dat dez e hcuvel 'in tweeftappes is Dp9~tast' kan d it niet worden 
afgeleid uit de veldtekeningen en de fotodocumenratie. Oit exemplaar had een doorsnede van 9-10 m, de hoogte 
bcd roe g ca. 0,8 111. 

45 Over de aanloop Ila:lI'dit onderzoek best aat de nod ige correspondentie tussen Pop pin g en andere bet rok kcn en. 
Zo vraagt Pop ping in een br iefaa 11 het [-ries Genoot$chap d.d . 30 jul i 1926 om financiCic st cun voor dit onderzoek 
en a ndere in de reg io, maakt hij meldin g aan Van Giffen van de (successievclijkel omd ckking van dezc graflJellvcls 
en handel[ h ij in een brief ;:Ian her fr ies Genootsehap d.d. 18 juni 1928 de fin aneiCie bijdra ge van de vcrsch illcnde 



partijcn af r.w, het Fries Genootschap J 100,-, de heer Ottema (directeur van het Fries Museum) f 50,-, de Vmeni9in9 
voorHeimntstudie J 50,- en het B;-\ IJ 75,-.
 

4
6 Er moet scricus rekening mee word en gehouden dar een vondst waar Fokkens melding van maakt, cvcncens in
 

verband kan worden gebraeht met een grafhcuvel. Het betrefr een verweerde hamerbiji die gevonden is in ecn 'hoogte'
 
in een gebicd nabij Blesdijke dar bekend sraat als De Konijnenbcrgcn (Fokkens, 1991, cat.nr. 484). Bovendien zijn
 
uit Blesdijke vondsrcn bckcnd die duideu op bewoning in het Laat-Ncolithicum. Overigens is ook deze (mogelijke)
 
grafheuvel verdwencn als gevolg van landschappelijke ingrepen . Op deze plaats bevindr zich thans een industrietcr

rein. De naarn Koniinenberg kornt wel vaker voor in samenhang met een grafheuvel. Zo ligr in het Zwauerneerbos bij
 
Gieten (Dremhe) cen grafheuvel d ie deze naam draagt ,
 

47 Nemen we de vcrschillend e vindplaarsen in deze volgorde nadcr onder de loep, dan kunnen bier de volgende
 
gegevens aan worden ontleend:
 
1.	 Fochteloo-Tachtig Bunder, In 1933 werd rijdens ontgiuningswcrkaaarnheden een EGK-grafgevonden. De bijgiftcn 

werden geborgen door Popping. Verdere bijzonderheden zijn nict bekend. De bijgifren bestonden II it een beker 
type 1°/1", een grocnstcncn bijl en een vuurstenen Kling (resp. [M 1968-Xll-l, FM 1965-XII-2 en FM 1968-XIl-3; 
ongepubliceerd manuscript A.E. Lanting; Popping, 1935, 21: fig. 6, 31; zie oak de br iefvan Popping aan Van Giffen 
d.d, 26 oktobcr 1934). 
Een tweede EGK-grafkwam hier aa n her lichr bij her ondcrzock van Van Giffen in november 1935 van een 
nederzerring nit de Rorncinse tijd. De bijgiften worden gevormd door cen tweeral vuurstenen bijlen. een (zeer 
fragmenraire) beker type r', cen vuurstenen kl ing, een klopsrecn en - mogelijk - ecn transversale pijlpunt (resp, 
FM 1969-I-r en 2, fM 1969-1-3 en FM 142-24 (de klopsteeu) : de vuurstenen Kling noch de transversale pijlpunt zijn 
geregisrreerd in her Fries 1Vluseum) . Als gevolg van bodemvorming wcrden er gecn grondsporen waargenomen. 
Aanwijzingen voor geegalisccrde grafheuvels werden ook niet vastgestcld (ongepub liceerd manuscript 
A.E. Lanting. zie ook de briefvan Popping aan Van GWen d.d. 12 dec emb er 1935). 

2.	 Donkerbroek-Galgenberg. In november 1950 yond een arb cider nabij de (voormalige) Galgenberg bij her 
zandgraven in een kuil een EGK-inventaris, bestaande uu een onversicrde beker (type If), een vuurstenen bijl, 
een groenstenen bijl en een vuurstcncn kling (resp, FM 1950-X II-9 t/ll111; de grocnstenen bijl is niet geregistreerd 
in het Fries Museum en bet niet bekend is waar dit voorwerp zich bevindt), De vondsrornstandigheden werden 
gccontrolcerd door ell' ama reu r-arch eoloog P. Houtsm a uit Waskerneer, die gecn aanwijzingcn yond voor de 
aanwezigheid van een heuvel, zodat her hier waarschijn Iijk om een vlakgraf gaat (ongepubl iccerd manuscript A.E. 
Lanting: Van del' Waals en Glasbcrgcn, 1955,39: nr.z z: Jager, 1989, 189). 

3.	 Oosterwolde-Klazinga. In september 1970 ontdekte I.K. Boschker (Fries Museum) bij de aanleg van een wegeunet 
bij het gehucht Klazinga (Oosterwoldc) onder een esdek van zo 'o 70 em en een bodemprofiel waarvan de boven
kant was verploegd, een ovaalvormige grafkuil met afmetingen van ca. 1,7 x0,95 m, die min ofmeer noordwest
zuidoost was gericht. Het grafwerd gesneden door ren jongere kuil, waardoor minstens de helft van de beker d ie 
een van de grafgiften vormde, verlorell is gegaan (recol1 structie A.E. Lanting). De gr afinvent aris bestand uit een 
vuurstcncn bijl en (seherven van) een beker type I b (resp. FM 197o-JX-18 en 19; ongepubliceerd manuscript A.E. 
Lanting; Elzinga, 1970b; Fokkens , 1991,cat.m. 325). Laatstgenoemde meent op grand van de vondsten en andere 
ovcrwegingen renminste twee viakgraven te kunncn onderscheiden. 

4.	 Oosterwolde-VeneIcoten. [n de wimer en het vroege voorjaarvan 1933 kwam bij zandwinningsactiviteiten onder 
Venekoten een aantal vondsten van een laatneolithisch grafveld ;Ian het licht. Popping maakt hie rvan melding in 
een briefaan Bursch d.d. 28 maart 1933. Uit deze briefkan worden opgem:wkt dat hij op dar moment beschikte 
over drie bijlen en de scherven van een 'klokbekcrtjc·. Ecn bijl (de eerste) werd hem afzonderli jk aangeboden, de 
twee andere bijlen S;Imen met de bekerscherven (die vermoedelijk van een EGK-bekel' zijn • Popping noemde de~
tijds aile bckers 'klokbekers'). Popping die ter plaatse een onderzoek instelde, vond in de zandhopcn niet alleen 
nog mecr scherven van deze bekel', maar stelde ook vast dat er 'Iellen in ~et proftel was' en vermoedde dat het hier 
ging om graven van indertijd geslechte grafbcu\'eIs. In een briefvan .Bursch. d.d. 29 april 1933 wordt Popping een 
bedrag van f 300,- geboden voor 'aile bekm offragl11e nten n ilan, die wij hier ter reparat ievan U heb be n ontvangen, dus ook 
de lIondsten onderOosurwoldc·. Naast dit bed rag werd hem van iedere beker een afgietsel aangeboden. Onderdeel van 
deze rransactie vormd en ook twee beker s uirRll inen . Uit dC2c briefkan worden opgemaakt dat zich inmiddels 
meer dan aileen de hierboven vermelde scberven onder de hoede bevonden van her Rijkslllllseum van Oudheden. 
Popping liet enkclc dagen later weten dat hij, hoewel hem de prijs niet hoog leek, akkoord ging met dit voorstel 
(Popping in een briefaan Bursch van 1 mei 1933). 
Uit de archiefstukken van bet Rijksl1l11SeUtTI blijkt dat de vondsten van Venekoten (gel ijktijd ig mer die van Ruinen) 
in augustus van dat jaar door Hohverd a werden ingesehreven . Ilet gaat daarbij om de invemarisllfs. a, 1933/8.1 tim 
8.8. Omdat er de nodige onduidelijkheid bestand omtrent de samenstelling en omvangvan het vondstmateriaal
 
en dit ook nimmer is ge pllbliceerd, werden deze vondsten in het kader van dit boek nader besrudeerd. Ze passeren
 
hieronder karl de revue:
 
a, 1933/8.1:een complete beker van her type beker type I b/ld (zie dc fixo op p. 93, reclns voor)
 

172 



a, 1933/8.2: een reconstrueerbare beker van her type rb (waar van her onderste deel ou rbreekr , zie p. 87) 
a, 1933 /8.3: een compleet beke rt je mer verticale zigzagversicri ng (p. 93, links voor) 
a , 1933/8.3: de ond erkanr van een vergelijkbaar bekert]e versierd met een slordi g patroon van (verrnoedel ijk) 
verticale zlgzagvcrsiering 
a, 19331 8.5: een complete bek er van het type J t (p. 93, midd en achte r) 
<1, 1933/8.6: een mari tiem e klokbcker (rhans zoek) 
a, 1933/8.7:een bodem van beke raardewerk en vier wandscherven (waarvan rwec aanee npassend) die vermce
del ijk afkomstig zijn van de onderka nt van dezelfde beker 
a, 1933/8.8: cen bodemtfragmcnr) en de onderka nt van bekeraardc wcrk 
Naderhand werden er van drie (complete) bekers afgiersels gemaa kt die in 1935 gelijktijd ig met een groot dee! 
van Popp ings collcctie worden overgedragen aan her Fries Museum. Dczc afgictsels zijn hier gemvenrarisecrd 
onder de nrs . 218-69 tim 71, waarbij de eerstgenoemde correspondeert met ccn van de bekers V:1n Ruinen (die 
in de invenraris lijst ab usievelijk aan Vcnekoren is toegewezen) en de rwccde en derdc respectievelijk de nrs . a, 
1933/8.1 en 8,3 vormen. Waarom ofer van de bekers onder nr. 8,5 en 8.6 geen afgietsel is gernaakr, is ond uid e
lijk. Er moe t echrer rekening Iller worden gehouden dar deze na I mei zijn gcvonden en geen deel uitmaak ten 
van bovengeno emde rransactie, Hicrover ontbreken verdere gegevens. 
Tor de vondsten die in mei 1935 in handen overgingen van herPries Museum behoren 001< drie bijlen uit 
Venekoten . Deze bijlen vormen ongerwij feld de resr van de grafgiften (resp. 218-47, 218-55 en 218-56 ; archief 
Fries Mu seum). Aangenomen mag worden dar nr. 218-47 de eerste bijl vert egenwoordigt die Popping van 
deze vindp laat s werd aangebodcn en dat de twee ande re bijlen sa rnen met de bckersc hervcn aa n hem werden 
ovcrgedragen , Aile drie de bijlen • nL 218-47 is cen forse (sterk verweerde) groensrenen biil terwijl de rwee 
ander e slordig bewerkte, kleine vuurstenen cxernplaren berreft - zijn karakt erisriek re noernen voor de 
Enkelgrafcultuur. lnteressanr is verder de vermelding bij de afg ietsels van de bekers dat 'ziclt in herznnd Dp een 
Dnde rlin,ge aJ stand ucn 20-30 m kuilen uertoond en'. 
Oak in en kele kran ren is aa ndacht besteed aan de ontdekking van dit grafveld. Zo mclddc de Prouincinle 
Drenrse rn AsserCourant van 27 februari 1933 'de vondst van een bUI beneuenseniae umenscheruen bij werkzaamheden 
nun de we,g veeuekoten', en sch reef DrTele,9raaf op 10 april 1933 dar bij 'het zandgraven uoor wcgL'crbetcrin9 W I 3-ra1 
stenen bijlen en cen 3-tal klokbekers voor de daa zijngekomen'. Dit tweede bericht is ongetwijfcld door Popping zelf 
doorgcgcvcn . Uit het ccrstgenoemde bericht kan tcvcns worden afgeleid dar er eel) d iscrc pantic bestaat tu ssen 
de ontdckking van de eerste vondsrten) zoaIs door Poppin g is verwoord in zijn (eersr e) brief aan Bursch en dit 
krantcnb erichr, 
In zijn publicarie Prnehistorie in cen veengebied hceft Popping zijdelings aandacht besreed aa n dit grafveld en 
ma akt hij in dat verband melding van her volgende: TeVeenekootm onder Oostrrwoldeconstateerden wevorigjerar 
ill een hooge esch onderfell zwar tI' treltlaa,g van ongweer fen meterdik, ern Vierl (l l steentijda ravcn nu t belms en bUlen' 
(Popp ing , 1935, 32). Dc prec ieze vindplaa ts die destijds niet was geregist reerd en ill de vergetelbeid was 
ge raa kt, werd pas naderhalld :lchre rhaald (verslag SW. Jager d.d. 11-9-1981;archiefG IA). 
Al met al kan word en geconcludeerd dat van dit gralveld debt bekers en drie bijlen afKomsrig zijn, waarbij er 
serieus rekening mel' llloet word en gehoudcn dat het hier , gezien ook de ollderlinge afsrand, om graven gaa t 
die door een lage bem'el bedekt zijn geweest. Van deze bekers kan in ieder geva l een aan de Klokbekercultuur 
worden toegeschl'evell (zie ook Lanring & Van del' Waals, 1976, fig. 5: nr. 6). Nemen we de bekel's verder in 
ogenschouw, dan is de overeenkomst van her bakseJ (als mede andere uiterl ijke kcnmerken) V:ln de n rs . 8.1 en 
8.3 opvaJlend, rel'wijl dit ook kan worden gesteld ten aanzien van de bekers onder nr. 8-4 en 8.8. Her is dan 
ook bepaal d niet uitgcsloten d;lt deze grafgifren rwee setjcs vormen. In dat geval moet gedachr worden aan 
ouder-k ind graven , waarbij de twee zigzag-b ekertjes kinderbijgaven vormcn en de twee andere 'volwassen' 
bekers zijn. 
Ofschoon het verJeide1 ijk is op grand van deze gegevens tot uitspraken te komen omtrent de samenstelling van 
de verschillende grafinvenrari ssen (en dus het a:J nra l gravcn), zal hieromt rent wei nooir volledige zekerheid 
worden verkregen. Niet aileen is daarvoor de beschikbare informatie te summicr, maar dezc spreek t elbar 
ook op onderdele .n tegen. Bovendien is ol1duidclijk waarap Popping zijn aa mal van vier graven baseert. Gezien 
het :Janta l bijg iften mag worden aangenol11en dar her er I)leer dan vier zijn geweest , moge lijk zelfs zes, en heeft 
Poppi ng am niet te achterha len redenen enkele vonds ten niet aan een graftoe gewezen. 
Fol<kens vermeldr dit vonds tcomp]ex ook in zijn disserta rie en noemt in dat vL' rhand tevens een VlIlIrstellen 
mes (I991, cat.nr. 322; zie ook cat.n r. 323). Her is echter de vraag ofdit voorwerp tot d it gr afveld moet worden 
gerek end, aangezien er nergens ook maa r met een woord wordr gerepr over een vuursteenkling, noch bij de 
overdracht van de bekers aan her RMO !loeb in de inventa rislijst van de verkoop van Poppings collect ie aan het 
Fries Museulll. Voorts meent Fokkens in tot,lal vijf graven te kunnen ondersch eidcn . Uit her bovensraande !<an 
worden afgeleid dat deze conclu sie op zijn m inst voorharig is. 



EINDNOTEN HOOFDSTUK 6 

I Obrccn, 1963. 

I Bocks, 1936, 16. 

:; Dit gold uitsluitend voor de pronkstukken die h ij verwierf. De voorwerpen die hun wcg vonden naar de Verecn(ging 
voor Heimctstudie derSt~lIinglVert)cn werden opgenomen in de perrnancntc rentoonstelling van deze veren iging in de 
landbouwschoo! van Oldeberkoop (zie ook p, 160, noot 7). 

4 Obrcen, 1963. 

5 De TRB-datering van de kralen uit hu nebed 028 hij Buinen is IJ iet gebeeJ zeker, maar zeker niet onaannernelijk (Van 
Ginkel c.a.. 2005, 94-95; zie oak Butler & Van der \Vaals, 1966, 76). 

6 Een uitzondcri ng hicrop vormt een stu kje kope r in een EGK-gra f bi] Borger (Beuker e.a., 1991, .22). Ook is in sommige
 
EGK-hamers cen gictnaad in hct steen weergegeven, wat refereert aan koperen voorbeelden (zie de afbeelding op
 
P·9 6).
 
7 Lanting & Van del' Plicht, 1999-2000, 36-4T.
 

s Pokkens (1991,cat.nr, 280) rnaakt in zijn dissertatie rnelding van een mogelijke kussensreen die gevonden is in her
 
Friese Schurega .
 

9 Voor verdere inforrnatic hicromtrcnt wordt verwezen naar her arrikel van Butler & Van der Waals (1966).
 

'0In hoofdstuk 5 is al een klokbekergrafaangest ipr dar nan her licht werd gebracht bij zandwinningsactivirciten onder
 
Vcnekotcn, Dczc vondst - her betreft een vroege (epi-rnaritieme) klokbeker - is slechrs zijdclings in de literatuur opge

nomen (Lanting & Van dcr Waals, 1976, 1I , fig. 3, nr, 6). Behalve deze grafvondst wcrd in 1935 door Van Giffen in de
 
Tachtig Bunder bij Pochteloo rijdcns het onderzoek van een nederzertingscomplex een klokbckcrgrafblootgelegd. Dit
 
(vlak?)grafbevatte naast ccn klokb ekcr (type 21' ) , cen vuursrenen ell een srenen bijl, nlsmede een vuurstenen kling. Her
 
is aa nnemelijk dellde twee transversale pijlpunten die ook in dit grafwerden aangetroffen, bij toeva I in de grafkuil
 
terecht zijn gekomen (ibid., 32, fig. .23: Lanting & Van del' Plicht, 1999-2000, 82). Daarnaast zijn in het Aekingerzand bij
 
Appelscha een tor Scandinavischc dolk gcretouchcerde vuurstcneu kling en een aan een zijde geretoucheerde afslag
 
gevonden die mogelijk afkornstig zijn uit een klokbekergrafIFokkens, 1991, cat. nr. 355).
 
Voorts is er aardcwcrk van de Klokbekerculruur in het Blesdijkerveld onder Paaslco gevonden, terwijl er ook een
 
scherf]e van klokbekeraardewerk (mogeJijk van ecn type z'<bekerj afkomstig is van de Tachtig Bunder (resp. Archis

waarnerningsnr. 34599 en prive-bezit SW. Jager). Deze vondst en houden vermoedelijk verband met bewoning, evenals
 
her vuursteenmateriaal, waaronder pijlspitsen en andere karakteristieke vondsten die (met name) in het oostel ijk dee!
 
van de Stell ingwerven aan het licht zijn gebracht en die aan dczc cultuur kunncn worden toegewezen.
 
Het vondstcomplex in her Blesdijkerveld, dat zich uitstrekt op de grens tussen Overijssel en Friesland , kan op naam
 
van de amareur-archeoloog G. Jonker uit Oldemarkt worden geschreven, die er de afgelopen jaren een grore collecrie
 
artefacten verzamelde uit her Midden- en Laat-Neolithicurn (TRB-,Enkelgr af. en Klokbekerculruur), Her mareriaal van
 
deze vindplaats duidt allereerst op nederzettingsactiviteitcn, maar cr moet rekening mee worden gehouden dar enkele
 
voorwerpen - een EGK-hamerbijl en enige bijlen die op kortc afstand van elkaar zijn gevonden - samenhangen mer
 
vernielde bekergraven. Vandeze vindplaats is ook aardewerk van de Enkclgrafcultuur afkomstig.
 

II Van Giffen, 1930, [66-175; [947; Bellker e.a., 1991, 2) . Ookde oudste, zeer zeldzame gouden voorwerpen uit
 
Nederlandse bodem zijn gevollclen in klokbekercontext. Naast de gouc!cn voorwcrp cn van de 'klokbekerheuvel van
 
Exloo', die als importen \lit Groot-Brittanic kunnen worden bcschouwd, is in een klokbekergrafbij Bennekom een
 
gouden halssieraad aangetroffen. Oit voorwerp is vermoeddijk evcneens cen il11portstuk lIit Ierland of Engeland
 
(Butler & Vall del' WaaIs, 1966, 62-63).
 

,> Beuker e.a., 1991, 25.
 

13 Dit aardewerk ontleent zijn naam aa n het feit dat voor het aanbrengen van de vcrsiering een stempel werd gemaakt
 
door een draad om een twijg ofeen klingetje c.q. iets vergelijkbaars te wikkclen. Deze stempel, waarvan het aamal
 
wikkelingen om de spil, de lengte en de dikte van het tollW sterk kunnen varicrcn, weI'd vcrvolgens gebruikt om
 
karakteristieke, simpele patronen in de klei te drukkcn. Hct wikkeldraadaardewerk kan worden geassocieerd mer de
 
Vroege Bronstijd (19°0-1575 v.Ghr.), ofschoon door anderen ook wei is voorgesteld dit aardewerk toe te wijzen aan de
 
eindfase van het NeolithicUIll (resp. Lant ing & Van der Plicht, 2001-02,152-153; l:okkcns. 2001, .258).1n dit boek wordt
 
de gangbare zicnswijze gevolgd.
 
In de SteJlingwerven is, althans voor zOver bekend, op drie pJaatsen wikkeldraadaardewerk gcvonden, t.W. in de omge

ving van Fochteloo, onder Blcsdijke (resp. Fokkens, 1991, car.m. 398 en cat.nr. 481)en bij Jardinga (zie p. 168, noot 20).
 

14 Zie bijvoorbeeld de uiteen zetting over het vroege bronstijddepot van Wageningen dat lowel kand idaat is voor een
 



roewijzing aan de late klokbeker fase a ls de Vroege Bronstijd (Lanting & Van der Plicht, 2001-02, 157).
 

J5 Butler, 1963, 185-190,208, nr. IB3; Butler, 1979,95 .
 

J6 De merkwaardige invenraris van het bronsdepot van Wageningen is hiervan een treffend voorbccld (Butler. 1979,
 
l I2-II5)·
 

17 Butler, 1979, 95.
 

18But ler, 1979, 95.
 

19 Zic voor deze bijlen Butler & Sreegs rra, 1997-98, resp, cat.nr, 407 en 409. Ecn andere hielbijJwaarvan de precieze
 
vindpl aats niet bekend is en die ten onrechte aan de orngeving van Oosterwolde is gekoppeld, is in deze public atie 
opgenorn en onder cat.nr, 347. 

2 0 Ben fraai voorbeeld van een bronzen bijl van Noord -Ncdcrlandse makelij is de kokerb ijl die in 1956 (met nog een 
dee! van de houten steel) bij Oudeschoot uit de Tjonger werd opgediept , op slechts luttele (centil rnerers afs ta nd van 
de gernccnt cgrens met Weststellingwerf Dit exernplaar, voorzicn van imitatievleugelversier ing in relief, kan in de 
rweede helft van de Late Bronst ijd (1200-800 v.Chr.) word en geplaats t, terwi jl her begin van de Vroege Ilzertijd ook 
nog tot de mogel ijkheden behoort (Butler, 1961, 232, C(21); Fokkens, 1991, cat .nr, 283; Essink & Hielkerna, 1997-98, 
301, cat.nr , 181;zic ook Lant ing & Va n del' Plichr, 2001-02,1 73-174). 

21 lie voor cen recen te visie op de bronstijdmaarschappij Pokkcns, 1998, boofdstuk 8.6 e.v, 

u Op grand van aardewerkvondsten en andere overwegingen (aanwezigheid begravingen) kunnen ten tijde van de 
Bronst ijd ruwwcg de volgende nederzet ting slocaties worden aangewczen: 
1. Fochteloo-Tachrig Bunder (Vroege, Midden- en Late Bronsrijd) 
2. Appelscha-tryo Bunder ' (Vroege en Midden-Bronstijd) 
3. Blesdijke (Vrocge Bronst ijd) 
4. Donkerbroek-Galgenberg (Late Bronstijd) 
5. Oosterwolde-Boekhorsr (Late Bronsrijd ) 
6. Klaz inga-Med huizen (Late Bronstijd/Hzer tijd) 
7. weperveld-Goudmeer (ten minste Midden-Bronstijd) 
8. Appelscha-Oosrerse Es (Late Bronsti jd?) 
9. Rijsberkarnpen-Meulepolle (Vrocgc en /of Midden-Bronst ijd?)
 
Laarstgenoemde rwce locaties zijn enigszins rwijfelachri g en respectievelijk gebascerd op cen vond stmelding die
 
niet verifieerbaar is en de aanw ezigheid van enige grafheuvels die mogelijk uit dit tijdvak dateren.
 

23 Volgcns Laming & Van der Plicht (2001-02, 160-161) is hier sprake van een cirkclrcdenering. Doordat her 
aardewerk in kwestie zo onaanrrckkelijk is, hebben archeologen er (re)weinig aandacht aa n besteed, waa rdoor er 
zo weinig van bekend is. Waarschijnlijk is cr echter veel rneer informat ie aan te onrlenen. Kleine Kum rnerkeramik
vorrnen zouden al in de Vrocgc Bronstijd kunnen voorkornen als vervanging van wikkeldraadb ckers (ibid., 156). 
In het a lgern een treedt dit aarde werk op vanaf het begin van de Midden-Bronstijd en blijfr gedurende die gehele 
periode in gebruik (ca. 1575-1200 v.Chr.). 

~ 4 Po ppi ng, 1932, 14. Ook ande re vondsten die hier zijn gedaan, wijzen erop dar hier in de Brons tijd een nede rzet
ting heeft gelegen (Fokkcns, 1991, cat. nr . 365).
 

25 Popping, 1935, afb. 15. De term Kummerkerum ik is, zoals gezegd, in 1942 gein troduceerd door de Duitse arch eo

loog Spro ckhoff en werd (althans in de literatuur en voor zover valt ria te gaan) in Nederland voor het cerst in 1954
 
door de (latere) Leidse hoogleraar P.I.R. ,\10dderman gebezigd.
 

26 Verrneldenswaard is in dar opzicht de omdckking van een aangepunte paal tijden s her onderzoek van een laat

mesolirhisc he slachrplaats bij Jardinga. Op grand van een r ~C-daterin g kan deze vondst omstrccks 1390-1210 v.Ch r.
 
worden gepl aarst, Waarschijnlijk houdt de paal verband met visactivit eiten ter plaa rse (zie ook p.roo, noot 20).
 

~, Benker e.a., 1993, 23-24.
 

28 Voor een uireenzerting over de Drenrse bronstijdboerderijen en de discussie orntre nt de verschillende typen
 
huisplattegrond en (Elp, Emrnerhout en Angclslo) wordt verwezen naar respe ct ievelijk Benker e.a., 1993, 21-24;
 
Huijts, 1992; Lanting & Van der Plicht, 2001-02, 158-159.
 

~9 Fokkens, 1998, 115; Beuker e.a., 1993, 22.
 

3
0 Beuker e.a., 1993,24.
 

3
J Butler, 1979, II5-II9. 

P Voor de detaillering en nnancering wordt verwezcn naar Laming & Van der Plicht , 2001-02, 153-158. 

H Voor cen theorie over de verand erende rol van de familiebanden in de Bronstijd wordt verwezen naar Fokkens , 
1998, 115 cn Il 8-II9·
 

34 Van Giffen, 1929, SO-54; 1930, 72-74, afb . 61-64.
 



ss Deze nabijzeuing, ccn (restanc van een) urn die voorzien is van Kalenderberg-versiering, kan in de Vroege of
 
Midden-llzertijd worden gep laa ts r.
 

,6 Zie oak Glasbcrgen, 1954, 153-155.
 

U De beroemde Australisch-Bngel se archeoloog V.G. Childe, die een belangrijke bijd ragc hcefr geleverd aa n de
 
theorievorrning van de hcdendaagsc Wesrcrse archeologie, is een van de mensen gewccst waarrnee Van Giffen zijn
 
opvartingen ten aanzicn van de Biestcrveldheuvel za l hebben gedeeld. In iede r geval bezocht Gordon Childe, sa men
 
met Van Gi ffen en op de motor waarmee deze zich destijds verplaatste, de opgraving van de heuvel (Bakker, 2001, 53).
 

1
8 Popping, 1935, 31-32, afb. [5; Pokkens, 1991, cat.nr, 392.
 

J9 Behalve de hierbovcn opgeso mde bronstijdgraven kan niet worden uitgesloren dar cr onder Rijsberkarnpen, ter
 
hoogre van de plaats waar een kor cn rnolcn heefr gestaan en waaraan de uaa m Mculepolle he rinncrt, ook nag enkele
 
bronsrijdheuvels hebben gelegen . l Iicr onderzocht Popping in 1937een viertal grafheuvels, waarvan ecn op de plek waar
 
de 1110len had gesraan, Poppin g omschrcefde heuvels in her kranrenarti kel dar hij aan dezc vondst wijdde, als 'mrrkwaardig'
 
door her ontbreken van graven in het centrum. lIicruit kan worden afgeleid dar de vondsten die hij blootlegde - cremaries,
 
aardewerkscherven van vier pot jcs en frag rnc nten van een meeverbran de bron zen armband- nabijzcn ing cn zijn gewcest
 
(Popping in DrOoststellinqu.ener van 19 november 1937).
 
In het geval van bronsrijdheuvels moctcn het cxcmpla re n met centra Ie graven op bodemniveau zijn gewcest, Her is
 
overigens evenzeer denkbaar dat het hier om brandheuvels uit de latere Ilzertijd gaat , waarin naderhand nabijzctti n

gcn zijn geplaatsr. Dit fenomeen is ook uit Drcnrhe bekend, onder meer bij Havelte en Holtinge (Jager, 1992).
 
De vondsten die Popping excen tr isch in de heu vels aant rof zijn (op ce n pot je na) allange tijd zoe k, maar kunnen op
 
grand van de geregisrreerde gegevens in de larerc Ilzertijd worden gedatee rd (Pokkens, 1991, ca t.nr. 496}.
 

4° Het optred en van de eerste urnenvelden loopt in de visie van Lanting & Van der Plicht (200[-02,164) niet synchroon
 
met her begin van de laarsre fase van de Bronstijd (1200-800 v.Chr.). Zij sluiten voor war de indeling van de Bronstijd 
betreft aan bi] de in Duitsland en Zu id-Scandinavic gehanteerde absolute ch ronologie.
 

4
1 De ontdekking van dit grafveld wordt door Elzinga in zijn artikel over het urnenveld bij Oosterwolde geplaarst in
 

1931 (Elzinga, 1973,43). Uit een briefvan 31 jul] 1925 van Popping aan de toerunalige direcreur van het Fri es Museum,
 
M.W. Viewcg , kan evenwel worden atgeleid dar dit grafveld teen al bekend was (zie oak p. 161, noot I4). Kart daarna
 
traccerdc Popping hier in de 'hoogeheidenag een paar kleinrre hruwls' (briefvan Popping aa n Van Giffen , d .d. 13 septem

ber 1925). De urnen worden pas in 1931(nadat in 1927 al scherven te voorschijn waren gekomeo bij zandwinningsac

tivitcitcn aan de noordoosrzijde van de Galgcnberg ten behoove van de verb etering van de Sch an sdij k) aan her licht
 
gebracht tijdens outginningswetkzaaruheden. Popping maakr hicrvan melding in DeOoststeilingwerveT van 29 mei 1931.
 
Dar hij Van Giffen niet op de hoogte stelde van deze ontdckking, laat zich verklaren door net fejt dat de verhouding
 
tussell Popping en Van Giffen w en was bekoeld.
 
Een precieze bepating van de ouderdom van het urnenveld bij de Gal genberg is nauwel ijks te geven, omdat er maar
 
ell kele umen zijn geborgcn . Deze suggercren een dateri ng in de Late Bronstijd, oms tn:eks de 1Ode-9de eeuw v.Chr.
 

4' Van Giffen, 1925. Dc Veruni,qin9 zorgde er in 1925 voor dar Van Giffen vrij op hetterrein kOI1 g raven door het recht re 
verwerven de grond voor 10 cent per m3 te 'verlverken' (briefvan Popping aan Van Giffen, d.d. 4 janu ari 1925). 
Opmerkelijk is de datcring die Van Giffen roenrertijd aan hct grafvdd gar. t.w. de Iaat st e ofvoorl aats te eeuw v.Chr., 
Illogelijk nag iets later. Ilet gecft wei aan hoezeer het in die tijd nag aan kcnn is over de typoch ronologie va11 de Bronstijd 
ontbrak en hoe onvolledig de dateringsmethoden nog waren . Overigens hield Bodes 25 jaar later dezelfde late datering 
van dit urnenveld aan (Bodes 195[, 65). 

43 Elzinga (1973,42-43) dateen dit grafveld aan het eind van de Late Bronstijd, t.W. de 8ste eeuw v.Chr., waarbij de kant
tekening diem te worden gcpl aat st d,u de door hem gehan tecrde jaartallcn verouderd zijn . Kooi (1979, 153) da3fenre
gen wijst dit grafveld toe aan de midden- en late fase van de urnenvelden (resp. 850-700 en 700-500 v.Chr.). [11m iddels 
is oak een l4C-datering van ecn van de graven hekend, t.w. 2805 ± 55 13[1 (Lanti ng & Van der Plicht, 20or-02, 217, 255, 
Ilr. 30). in kaJenderjaren !evert dit een datcring op van 1I25-1II7, II13-1097, 1087-1059, 1053-831 v.Chr. (20" Ibetrouw
baarheid 95%). A;mgezien het hier am een datering aan houtskool gaat, moet echter rekening worden genouden met 
het zogeheten oud-hout-effect. Dc uitkomst sluit overi gcns aa n bij de opvatting dar he r gebruik van dit grafveld ergens 
tussell 900"750 v.Chr. kan worden geplaatst, d.w.z. de cindfase van de Brollstijd en het begin van de IJzenijd . 

44 Ten aanzien van de noordelijkc begrenzing baseert Elz inga zich op het feit dat het urnenveld aan de noordooslzijde 
werd ontdekt, waarbij ais gevolg van zandwinn ingsactiviteiten zo 'n 10 bijzeningen • Popping maakt melding van 
zeven urnresten - verloren zijn gega an en dat de sporen van greppets hier al verdwenen waren toen Van Giffen met 
zijn onderwek began (Elzinga, 1973. 33-34). Daarmee is ech rer de noordgrens vall he t urnenveld nag niet eenduidig 
gcdocul11cnteerd. De plat tegrond van het urnenvcJd alsook andere beschikbare informatie (waaronder de brieven die 
Popping aan Van Giffen zond naa r a:-l llieiding van de ontdckking van het urnenveld) Jaren de Illogelijkheid open dar 
het urnenvcld zich nog verder in noordelijke richring heefr uitgestrekt. 

4'SAis we de toenmaJige levensverwachting op 30 jaar stelJen, het aantal graven 0P 45 en de gebruiksduur van het 
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urnenveld op 150jaar, komt de popu latie die het urnenveld gebruikte neer op (45 x 30) : ISO =8 personen (zle Kooi 

1979. 171, 174)· 

4
6 Elzinga (1973, 35-36) spreckr in die gevallen van een compactc mas sa cremariercstcn die in de grafk uil wcrd 

gevonden. Dit wijst erop dar de botresten bij elkaar zijn gedeponeerd. 

47 Elzinga (1973, 29) maakt in deze publicatie, naast her urnenveld bij de Gal genberg en dar van Oosrerwolde, nag 
gew ag van cnkele andere urnenvelden die zijdelings in de lit eratuur worden genoemd . maa r waa ryan gee n rastba rc 
bewijzen voorhanden zijn, t.w, achrer Langedijke, op De Knolle bij Fochteloo, onder Haule, bij het Loohu is en 
Fochteloo. Deze vcrrneldingen zijn - hoc kan her ook anders - terug te leiden tot opgavcn van Popping, die dar in 
een ti jd (1925-26) deed toen aardewerkscherven veelal nog als urnscherven werden gckwalificeerd . Zo ku nnen de 
rsre, de 3de en de 5de locatie zonder mecr in verband worden gcbracht met verla tcn laatrn iddeleeuwse boerenhoe
ven waarvan destijds in her veld nag sporen zichrba ar waren in de vorrn van omwal lingen en g repp els (zie ook de 
afbeelding op p. 153). 
Eenzelfde verklaring is waarschijn lijk ook van to epassin g op de locatic bij het I.oohu is (Wcperl waa r in 1926 
een pot aan her licht werd gebracht die is ondergebracht in het Fries Museum (FM 1928: 1:1'» ). Afgaande op de 
beschrijving in hct inven tar isboek - de bewu st c pot is morn ent eel on vindbaar - is her aa n ncmcli jk dar het hier om 
een kogelpot o.i.d. gaat (zie ook de briefvan Popping aan Van Giffen d.d . 7 november 1926). Daarbii ko rnt dar in de 
beschikbare documcntatie nergens melding wordt ge rnaakt van crcmatieresten, 
De vindplaats op De Knolle bij Fochteloo correspondeert naar aile waarschijnlijkhe id met de urnvondsten waarvan 
Popping melding maakr in zijn artikel Prcehistorie van een veengcbied, dat in belangrijke mat e is gewijd aan de vele 
vondsten die rijdcns de omginn ing van de Tachtig Bunder werden ged aan, Het gaa t daarb i] om en kclc urnen in een 
'aJgcvcend tcrrein in den Weperpolder' waarvan een in een steenpakking (Popping. 1935, 55). Hoewcl er gccn zekerheid 
bestaat omtrent de prcciez e locarie van dit grafveld, is he t aanncmclijk dat deze vindpl aats erg cn s in de omgevi ng 
van het Goudmeer moet worden gezocht , 
Beh alve deze voudsr die in verband kan worden geb rachr met ee n urn cnvcld , zijn er oa k no g graven va n een urn en
veld verloren gegaan tijdens de ontgin ningen van de Tachtig Bunder zelf, op dezelfde za ndrug waar onder meer het 
graf met de Kumrnerkernmik-porj es is blootgelcgd. Niet aileen bevindcn zich in de collec rie van het h ies Museum de 
scherven van een urntje d ie van deze locat ie a fkomstig zijn, Popping maakt hier oak me ld ing van de vcrniel ing van 
een urncnveld (resp. Van der Vcen , 1978, IIi Popping in een briefaan Van Giffen, d.d. 15 mei 1934; zie ook Pappi ng, 

1935, 30-3U. 

Resurnerend kan worden gesteld dat zich ten rninste vier urnenvelden in de Stellingwerven laren onderscheiden: 
1. Oo sterwolde-Snellingerdijk 
2. Donkerbroek-Galgenberg 
3. Weper(veld)-De KnoUe (?) 

4. Fochteloo-Tachtig BUilder 

4
8 Butler, [987. 

49 Butler, 1973. Sinds die tijd zijn er nog vier vergelijkbare bronzen messen gepubliceerd , waardoor het tot ale 
aamal op 12 kOlllr (vier in Nederland, zeven in Noordwest-Duitsland en cell in Dcn emn rken ). Daarn aast 1110e r 
er rekening mee worden gehouden dat er in OIlS land, naast de messen van Appelscha, Valth e. Hardenberg en 
Vroomshoop, nog een vijfae bronzen offer mes is gevond en. Van di t Illes, dat wa arschijnlijk ergens uit Zuidoost
Drenthe afkomstig is, is aileen cen schetstekening voorhanden. Dit soorr messen me t cen dubbele T-vorm ige greep 
kunllen toc gewezen worden aan BaA2/Bl , omgezet in jaarta!Jell betckent d it een datering tussen 1125 en 925 v.ChI. 
(Lanting, 2001; Lanting & Van der PHcht, 2001-02 , 134). 

5° Boeles , £936, 15-16. De precieze vindplaats van dit fraaie mes is niet bekend . We! noemt Popping in cell kran
tellartikcl dat gew ijd is aan de onrdekking van hetvermecnde huncbed bij Appelscha, zijdelings de vindplaats van 
het mes , LW. ' Itier uit den heidebodem' (Pop ping in Dc Ooststdlingwervervan 27 jUlli 1934). Indi cn de ze verwijzing slaa t 
op de omgeving van deze steenconstruCtie, dan kan deze vondst worden gerelateerd aan de '150 Bunder', In het 
geval dat 'h ier' ruimcl' kan worden opgevat en betrekking heeft op de wijdere omgeving van Appel scha , d,ln komt 
een tweede locatie in aanmerking, t .W. de nabijheid van de voormalige korenmolen van Appel scha, waar eind 19de 
eeuw in een veenJaa g ond er een d ik pakket stui fza nd eveneens archeologi sche vondsten zijn gedaan (Popping, 
1903, 56-57). Gecn van deze vondsten, waaronder een veiling van een boerenwagen, is hclaas bewaard gebleven. 
oit deze omgeving komt ook het bronsdepot, besraande uit de twc e in c1kaar gedraaide sp iraalarmbanden 
(Elzinga, 197I) . Alles in ogenschollw nemcnd is het echter het meest aa n nemelijr< dat het offerm es van Appelseha 
uit het gebied komt van de ' 150 BUilder'. Ovcrigcns stelt Popping in zijn publicarie Praehistorie in ten ~eengebicd dat 
het mes gevonden is onder een veenl aag (1935, 55). 

5' Zie oak Essink & Hielkema, 1997"98, 310, cat.nrs. 184-186.
 

5' Respectievelijk Butler, £987, Bijlage II, nr. 14; Fo!<kens, 199I, cat.nr. 246; Essink &: Hielkema, 1997-98, 3° 1, cat.
 
n r. 272lFokkens, 199£, cat. nr. 283; Essink & lI iclk ema, 1997-98 , 301, cat. nr. r811B0eles, 1951, 54, PI. VI: 2; Fokkens ,
 



1998, 123; Essink & Hielkerna, 1997-98, 3°9, cat.nr. 257. Hierbij dient te worden aangetekend dar de twee laatstge

noemde bronzen voorwerpcn wcli swaar uir de Tjonger afk orns rig zijn , maar ni et op Stellingwerfs grondge bied zijn
 
gevonden. Zie oak noot 20.
 
Het bronzeu kokerrnes datcert van de HaB3-periode, in jaartallen uitgcdrukr tusscn 92')-800 v.Chr, (Lanring & Van del'
 
Plicht, 200I-02, 134) .
 

5. Elzinga, 1971. Dezc sicraden zijn lange tijd in gebru ik geweesr en laten zich derha lve Jl iet nauwkeurig dateren 
(mond. med. J.J. Butler) . 

54 Deze bronzen lanspunt , waarvan de pre cieze vindplaat s n ict bekcnd is. wcrd ill se ptem ber 1929 aa ngc koc ht doo r 
de heer N. Otterna, medewerker van het Fr ies Museum ell bestuursl id van hct Fries Genoorschap, en vervolgens aan 
her museum geschonken. Hct betre ft een gangbaar type met gaatj es in de schacht huls dar verder geen specifiekc 
kenmerken bezit en over cen grootgebied in Europa in de Midden- en Late Bronstijd, en mogelijk zelfs nag de Vroege 
Ilzertijd, in gcbruik was (Pokkens, 1991, cat.nr, 272: Laming &Van d er Plicht, 2001-02, 174; mond . med. J.). Butler). 
De bronzen halsring bct rcfr een vondst die op grand van de versiering in de Ilzertijd (500-25° v.Ch r.) kan worden 
geplaatst, lie ook Miedema, 1983, 165-x66. 
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EINDNOTEN HOOFDSTUI< 7
 

'Zie voor een recent overzicht van vastgestclde indicatoren voor klima atverandering in Europa EMA-signalen, 
20°4, 22.-24. 

1 Aan deze 'bollen' ijzeroxide is de naam klapper stenen gegeven orndat de kern door gaans hol is en nog bodern
rnareriaal bevat, dar bij het schudden (een ratclend) geluid veroorzaakt . Ze werden in de Vrocgc Middeleeuwen 
(vauaf het begin van de 7de eeuw tot mogelij k in de rode eeuw) op de Veluwe op grote schaal gedolven, waar na er 
ijzererts uit werd gewonnen. Daarmee was de Veluwe in die tijd her groorste ijzerproducricgebicd van Noordwest
Europa. Op verschillende plaatsen kan men hier in her landschap de zichtbare overblijfsclen van deze dagbouw
winning nog hcrkennen, enerzijds door de aanwczigheid van winningskuilcn en anderzijds in de vorrn van grate 
hopen ijzerslakken. Behalveop de Veluwe worden ornsrreeks die rijd (van de yde tot de rrde eeuwl in Montferland 
cveneens klappcrstcnen gewonnen voor de ijzerproductie (VanNie, 1994;Joosten, 2004). 

3 Popping rnaakt in zijn art ikel Pmehistorie van een veengebie d melding van de ontdekking van een twceta l kuilen 
met brokken lecm - door hem beschouwd als gietvorrnen - bij ontginningsacrivireiren in de Tachrig Runder bij 
Pochteloo. Deze kuilcn introduceert hi] (samcn met andere vondsten) met enige trots als 'de tot op hrdeuoudste 
0zer9 ie mij vanonsland' (Popping, 1935, 34-37). De interpretatie van Popping dar her hier om ijzcrwin ningsactivi
tcircn l OU gaan, is echrer onjuisr . Ofschoon de precicze betekenis van de 'zuicrr, hard9fbakken, ten dale door de hitte 
uersmolteu stukken leem' onduidelijk is, moet eerder worden gedachr aan ncderzettingskuilen , waarin de resten van 
de wand van een broodoven o.i.d. zijn gedumpt. 

4 Voorde diverse asp ecten van de problematiek rond de overgang Bronsriid-Ilzertijd wordr verwezen naar Lanting 
& Van der Plichr, 2.001-02. 15°-152 en 161-174.
 

5 Lanting & Vander Plicht, 2001-02, 173-174: Joosten, 2004, 30. Laming & Van der Plicht gcbruikcn ovcrigens
 
IIallsrarr-perioden , 14C-jaren en kalenderjaren door elkaar , war enigszin s verwarrcnd kan werken. I Iun dateringen
 
zijn voor dit boek teruggebracht tot kalenderjaren-bij-benadering.
 

6 Een soon ijzeren priem die gevondcn is op een houtcn voetpad dat omstreeks 1350 v.Chr, bij Emmen is aangelegd, en
 
enkcle ijzerslakken uit een middcn-bronstijdnederzctri ng bij Emmen wijzen moge!ijk in die richting, Beide vondsten
 
zijn overigens, niet aileen war de darering betreft maar ook op gra nd van andere overwegingen, nict onbetwist,
 
Daarnaast is in de literatuur lange tijd sprake gewcest van een ijzerslak uir een nederzetting uit de Midden-Bronstijd
 
bij Emmerhout. Recentelijk is cchter het besraan van deze slak in rwijfel getrokken (zie verder Drenth, 1988;Vander
 
Waals, 2001).
 

7 Hergaar om smeltovens en verwante zaken die langs de rivieren de Vechren de Regge aa n her lieht zijn gebracht .
 
Naast kleine productiecentra ten behoeve van locaal gcbruik, werd bij Heeren ecn omvangrijk productieccntr um
 
blootgelegd. Vastgesteld is dar voor de prnducrie van ijzer grate hoeveelheden hout skool nodig warcn, wat zal
 
hebben geleid tot uitgebreide ontbo ssingen. Vermoed wordt dan ook dat een tekon aan brandstof het einde heeft
 
ingeluid van deze ijzerindustrie (Va n Nie, 1994; Joosten, 2004).
 

8 Dit bronzen zwaard, waarvan wordt verondersreld dat het van locale makelij is, bn gerekend worden tot het type
 
Giindlingen en dateert uit de (vrocge) Hallstatt C-periode: 800-625 v.Chr. (.I3oeles, 1951, 54. PI.VI; 2.; Fokkens.
 
1998, 12.3 ; zie ook Lanting & Van der Plicht, 200r-02. , 174).
 

9 Achterop & Brongers , 1979. Naast deze hamerbijl van het zogeheten type Baexem, worden in deze publieatie nag
 
enkele andere soortgelijke hamerbijlen offragmentcn ervan (maar dan van het type Muntendam) genoemd, t. W.
 

een exemplaar uit Donkerbroek en een tweetal fragmenten uit Foehteloo (resp. 33-r4, 34-F1, 3S-FS en 36-h ).
 

10 Voor informatie omtrent de fysische en archeologische details rond deze omslag in het klilllaar wordt verwezen 
naar Van Gecl c.a., 1996;1997;1998.Omstreeks die tijd raakte oa k de pleistocene ondergrond nabij het GOlldmeer 
met veen bedekt, zo kan uit de 14C-dateringen van een hier bemonsre rd veenprofielvan het Fochtclooerveell worden 
opgema akt (VanGeel e.a., 1998, 538-54°). 

" Deze ovcrgang russen Ouc! en Jong Vccnlllosveen staat ook wel bekend als de 'Grenshorizont van Weber'. 

'2 Een srud ie die het inz icht in de vcengroei in het westelijk dee! van de Stellingwcrvcn hceft vergroot, is het onder
zoek van spitsporen, veengreppels en hoogveenresten bij Oranjewoud en Katlijk (Spek & Van Smeerdijk, 2.000). 
Uit deze st lldie kan worden afgeJeid dat (ook) het gebied van de Tjonger en Linde, met uitzondering van de directe 
omgeving van deze riviertjes waar zich laagveen olltwi kkelde, uitcindelijk bedekt raakte met een enkele meters dik 
pakket hoogveen. 

'l Fokkens, 1991, caLnr . 429. Deze pot, die destijds onvindbaar was en op grand vall de beschikbare documentatie 
door Fokkens getyp eerd wordt als (vermoedelijk) Ruinen Wommels-aardewe rk, wordt nict allcen salllen Illet 



andere voorwerpen uit de collectie Popping op een toto afgebeeld, maar maakt ook deel uirvan een aaural vondsten 
waarvan een RAI-tekening voorh anden is, gerireld LosseVondsten. De Std linlJ werven. Op deze tekening staat her potje 
afgebeeld als nr. 3 en 01' het begeleidende kaartje is dit numruer gekoppeld aan Nijeholrpade. 
Uit de docurnentatie van her Fries Museum kiln worden opgemaakt dar dir potje in 1929 is overgedragen aan her Fries 
Gcnoorschap, sarnen met de andere vondsten uit de collectie van de Vereen igin9 uoor He imatstudre derStellingweTlJen. Uit 
de omschrijving kan vcorts worden afg clcid dar deze vond st uit het veen afkomstig is. Naar 311e waarsch ijnIijkheid 
betrcft het hier dan ook een geiso leerdc (deponvondst, Ovcrigcns kunncn er vra ag te ken s worden geplaarst hij de 
datcring door Fokkens, Gelct op de vorm en andere kenmerken is het aannernelijk dar het om een baksel uit de Vroege 
Ilzcrtijd gaat. 
Bchalve deze deporvondst uit een 'natte context' zijn er nag twee nardewerkvondsten uit de Ilzertijd die uit een natte 
omgeving starnmen en derhalve ook a ls zoda nig kunnen worden gerypeer d. Het gaa t om een complete pot die afkorn
stig is nit grand afkomstig uit de Tjonger nabij lardinga en scherven van vermoedelijk een pot uit dezelfde periode, die 
ook uit dcze omgeving afkornst ig is en waarvan de schervcn op dczelfdc wijzc worden geborgcn door de amateur
archeoloog W. van der Poel uit Oosterwolde (resp. Elzinga, 1969blPokkens, 1991, cat.nr. 321; ibid., cat.nr, 327). Voor 
mccr inforrnatie over dit soon aardcwcrkvondsten, die in verband worden gebracht met voedseloffers, wordt verwezen 
naar Van del' Sanden & Taaykc, 1995. 

'401' de hogcrc kcilecmgronden zal in de beginperiode van de landbouw has bcsraande uit eik, linde, iep en hazel aa r 
hebben gefloreerd, terwijl de bosvcgetaric op de zandgrondcn hoofdzakcl ijk bcsrond uit eik, berk en hazelaa r; in 
de beckdalen (op plaatsen van stagncrcnd water) grocidcn clzcnbroekbos en berkcn-wilgenstruweel, op de natte 
kleihoudende gronden kwamen (zware) bossen van eik, linde , iep, es en els tot ontwikkcling. 

,') De eerste aanwijzingen voor het tocpass en van bemesting dateren uit de Midden-Bronstijd . Zo is in Drenthe onder 
enkele grafheuvels nit die tijd cell dikke laag akkergrond aan gctroffcn, die zich nauwcliik s anders laat verkla rcn dan 
her resuhaat van bemcsting (Van Zeist, 1980, 160-162; Jager, 1985, 233). Oak elders is vasrgesteld dat vanafde Midden
Bronstijd bemesting (met humcuzc plaggen) werd rocgepast (Fokkens, 1998, 120). 

,6 De zandvcrstuivingen die in de prehistoric plaarsvonden op hct Drcnts Plateau en hun rnogclijkc effecren worden 
besproken in Va n Gijn & Waterbolk, 1984, 103-109. Voormeer informatie over (onder meer) de landschappelijke ontwik
kelingen op de Drentse zandgronden in de prehi storic wordt verwezcn naar Spck, 2004, band I, dcel ll. 

17 Her inwonertal van Drenthe wordt voor her Midden-Neolirhicum geschat op 2000-3000 eu voor de Late Bronstijd
Ilzertijd 0P 4000-5000 zielen. Her tegenwoordige (2004)aamal inwoners van de provincie is ca. 470.000 (Van Ginkcl, 
20°4, 13).
 

18Taayke, 1996, deel V, 186-r88. Nader onderzoek heeft uitgewezcn dat er nict aIleen een exodus opt rad naar de
 
kJeistreken van Friesland en Groningen, maar dat op het Dreuts Plateau in de Late Uzenijd ook gebieden in gebruik
 
werden genomen die daarvoor nog nier waren hewoond. Dit waren loeati es met meet:lemige grand, die een grotere
 
vruchtbaarhdd bezatcn. Samen mer een intensivering v:Jn het gebruik v:Jn de bestaande ccltieftelds en her toepassell
 
van plaggenhemesting wijst dit erop dar er toenrertijd sprake moer zijn geweest van een crisis in de akkerbouw (Spek,
 
1993, 194-199).
 

19Zie over dit onderwerp (onder meer) Van Gijn & Warerbolk, 1984;Taayke, 1996;Fokkens, 1998. Vooreen discllssie 
omtrcnt het tijdstip wann eer de eersre boeren zich in her noordeJijk kusrgebied vesrigden, wordt verwezcll naa( Lanting 
& Vander Plicht, 2.001-02, 168 en 204. 

'0 Picardt, 1660, 41-4~. 

I I Brongers, 1976, 24-2 ') . 

u De in 1954door de bodemkundigc D.]. Wicringa geopp erde term raatakkercompb is nooit ingeburgerd geraakt en geefr
 
overigens de aard van de structuur oak niet goed weer (Brongers 1976, 2.6).
 

13 Bchalve in (Noord-, Oost- en Midden-)Nederland komen (clti(Jicids voar in Noordwest-DuirsJand, Denell1arken, Zuid

Engeland en Belgic (Dc Kempen). In sommigc gchicdcn, zoals grore delen van Overijssel, was kennelijk de noodzaak niet
 
aanwezig het akkerland systematiseh in te richtcn en bood de bodcm de bevolking voldoende l110gelijkheden er op de oude
 
wijzete blijvellakkeren.
 

'4 Brollgers, 1976; Harsema, 1974;1980b. 

15 Spck c.a. , 2003. 

~6 In on5 land laten zich aan de hand van reliefvcrsehiIIen in de volgend e gebieden nog (c1t i(j iclds in het veld onder
scheidcll; Zcijen-Noordse Veld, Hijkcn -1-1 ijkerveld, Ba1100-BaJJooerVt'Jd, Sleen-Sleenerza nd) Havelte-HaveJterbe rg 
(Drelllhe), Vaassen-Kroo ndomein, Driesprong-De Valouwe, Ede-Driebcrg, Bcnnekom-Panoramaweg, Lunter en
Wekeromsche Zand (Geldertand) en Vasse-Vasserveld (Overijssel). Hct celticfteld bij Driesprong werd onlangs met 
behllJp van her AHN gerraceerd . Aangenomen mag worden dat met behulp van dit bestand nag meer zichtbare 
structuren van (dtirftdds in bosgebieden aan het lieht zullen worden gebracht. 
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27 Her AHN (Algcmeen Hoogtebestand Nederland) is het resultaat van een gezamenlijk initiatiefvan
 
Riikswaterstaat, provincies en warersch appen, en werd in 2003 voor grote delen van OIlSland beschikbaar gcsteld.
 
Her is tor stand gekornen door vanuit de lucht met een laserscanner de afstand tot het aardoppervlak te meten en
 
gelijktijdig de exactc posirie van het vliegtuig te regisrreren, op grand waarvan de gcmctcn hoogten van her terre in
 
ten opzichte van NAPworden bepaald . Vooropen gebieden wordt daarbij E'en puntdi chrheid van 1 punt per 16 m2
 

aangeho uden ell voor bosgebieden een punrdichrheid van I punt per 36 m-. Ongewenste inforrnatic zeals huizen
 
en vegeratie wordt uit het besrand gefiIterd.
 
Ofschoon archeologcn nag bezig zijn te outdck kcn welke mogelijkheden het AHN biedt, staat al vast dat dit
 
bestand van grate waarde is. ZO kunnen met behulp van dit bestand niet aileen in akkerland rcliefvcrschillen die
 
verband houden met ceiti rjields worden getracecrd, maar bijvoorbeeJdoak in (boslgebieden waar luchtfoto's geen
 
socl aa s biedeu,
 

28 Brongers (1976) vermcldt in zijn studie over celtirji elds aan de hand van Iuchtfoto's op een viertal plaats en in de
 
Stellingwerven sporen van deze fenomenen, r.w, ten noorden Appelscha, i.c, het bedoelde complex bij Fochte loo
 
(94-95, Sheet II East: 2[') /55° -1), ten zuidoosren en -wcsten van Makkinga (94-YS, Sheet II East: 2.1O{550-1), ten
 
zuiden van Appelscha (98-99, Sheet 16East 215/545-3) en ten noordoosten van Noordwolde bij Boyl (98-99, Sheet J6
 
West: L05/545-1).
 
Nadere bestudering van aile beschikbare luchrfoto's van deze locaries, aangevuld met rerrei nvcrkenningen in het
 
kader van dit boek, heeft echter uitgewezen dat cr gecn enkele aanleiding is de eeltiejields van Appclscha-zuid en
 
Makkinga nog re koesteren , terwijl ook de intcrpretat ie van het relticjield van Boyl op basis van slcchts er n lucht

foro waarop wat vage sporen zichtbaar zijn, aanvechtbaar is. Niet aileen is her aanta l strookvormige structuren
 
op deze foro's gering, maar uir deze gebiedeu is bovcndicn nier een archeologische vondst bekend die in verband
 
kan worden gebracht met een prchistorisch woongcbied c.q. ijzertijdbewoning. Daarentegen werden op cnkele
 
luchtfoto's van Weper (Topografische Dienst: 1967, iliad 11, run 18 2 en 1992, blad II. run 624) in hct akkerland ter
 
hoogte van de T-splitsing naar Haule patronen herkend die zich laren verenigen met een celncjield. Ofschoon de
 
sporcn op deze foto's oak gering zijn, laten ze nauwclijks een andere in tcrprcr arie toe. Bovendien zijn hier in de
 
omgeving vondsten gedaan die uir deze periode stamrnen.
 
In rnaart 1953 werd hier door her BAI een surn mier onderzoek ingesteld tijdens her verleggen van de bocht in de
 
(doorgaande) wcg, waarbij paalsporen en greppels werdcn opgerekend (dagrapportcn W. van Zeist RAJ d.d. [I en
 
12 maart 1953). Tot het vondstmateriaal behoorr een vijftal aaneenpassende schcrven van een situla (van het type
 
Wijstcr IIB1) uit de ade-jdc eeuw na Chr. Deze vondst, die in her provinciale archeolcgisch depot van Nuis in de
 
vergetelheid was geraakt en zelfs geen inventarisnumrner draagt, doet verrnoeden dat hier in de Rorneinse tijd oak
 
nog bewoning plaarshad . GcJijkertijd Illet de wegvcrbetering verzameJdc de amateur-archeoloog P. Boutsma uit
 
Waskemeer ter plekke de scberven van een pot die uiteindelijk in geresraurccrde vorm werd ondergebracht in het
 
Fries Museum (invenrarisnr . Hit: 1963-XII-1) . Deze pot met cen bo!le huik laat zich moeilijk dateren . Een datering
 
in de latere l)zertijd ofhet begin van de Romeinse tijd is evenwe! niet uitgesloten.
 
Aangenomen mag worden dat de bewoning zich hier in de Ilzertijd (en waarschijnlijk dus oak het (dt icjield) heeft
 
1Iitgestrekt tot ten minste de plek waar in 1970 een waterpu t uit de Midden-IJzcnijd werd blootgelegd . Dezc put
 
kwam aan het licht tijdens ruilverkavel ingswerkzaalUheden bij het graven van een wegcunet. De put, waarvan de
 
mantel was opgezet van zoden, bevan e scherven van Ruinen-Woll1mels 1- en Harp stedt-aardewerk. HOllt skool van
 
de put werd lolC-gedateerd (GrN-6410: 2.440 ± 50 BP; Elzinga, 1970C, Lant ing & Mook, 1977, 151).111 kalenderjaren
 
olllgerekend levert dit een datering op van 761-679, 669-607 en 597-403 v.C hr. (2CYIbetrollwb aarheid 95%).
 
Al met al laten zich in de Stellingwerven twee celti cJ1e1ds onderschciden (Fochtetoo en Wcper). Daarn aast Illogcn
 
er nog ,1kkereomplexen uit die tijd worden verwacht bij Klazinga en - indien de vondstmelding juist is - nabij of
 
onder de Oosterse Es van Appelscha. Ondanks het uitpllnend bcstuderen van aile beschikbare luchtfoto's van deze
 
gebieden (en andere relevante Jocaties, waaronder de omgeving van het Goudmeer en Rijsberkampen) werden er
 
geen structurcn vastge steld die zich eenduidig laten verbinden met een crltiejield. Zie oak p. 175, noot 22.
 

29 Uitonderzoek is gebleken dar van de 83 Drentse ce!ticjidds cr 45 in van oudsher bewoonde gebieden liggen.
 
Daarvall liggen cr 20 volledig i11dekzandgebieden en de overige op de overgang van dekzand cn naar keileemplateaus.
 
Daarnaast is cr een groep van 38 celtiejields die zich in hun gehed uitstrekken op keiJeemgronden. Van deze batste
 
categorie wordt verondersteld, ook al omdat ze geen relatie hebben met oude woongebieden, dat ze het gevolg zijn van
 
verplaatsingen in de Ozertijd (Spek, 1993, 196-197; zie ook Spek, 2004, 141 e.v.).
 
Het celticfield van Fochteloo correspondeert met een veldpodzol en leemarm en zwak lemig fijn zand (Gt V) en dat
 
van Weper mct een laarpodzolgrand en lemig fijn zand (Gt V/V1).Beidevallen samen met van oudsher bewoonde
 
gebieden.
 

3
0 Beuker e.a., 1993, 30, fig. 32.
 

3
1 Die volgorde wordt afgeleid uit het feit dat de dwarswallen lager blevendan de oorspronkelijke, doorgaande wallen
 

(Brongers, 1976,60).
 



3
2 Harscrna (1980b, 97-101) hceft onder meer berekeningen uitgevoerd die inzicht geven in het rendabele oppervlak van
 

cen rdtirJidd en hct aantal families dar her akkerland exploiteerde.
 

H l Iarscma, 1992, 60.
 

34 Pokkens, 1998, 120-121.Pokkcns grijpt daarbij terug 01' een door Brongers in 1976al geopperde, maar niet verder
 
nitgewerkte gedachte.
 

,5 Spek e.a. , 2003.
 

3
6 Een fraai voorbeeld van het gebruik van de keerploeg in de latere Ilzertijd werd bi]Oudemolcn aan het licht
 

gebracht . Hier werden onder een brandheuvel, die 01' grand V;1I1 de bijgaven omstreeks 300 v.Chr, zal zijn opgewor

pen, plocgsporen blootgelegd waarbij de bovengrond was omgekeerd (Piidzold. 1960, 202-203). Her eergetouw bleef
 
overigens nag tot in de Middeleeuwen , naast de keerplaeg, in gebruik (Jager & Verlinde, 2001, 60).
 

'l7 Voor meer informatie over de verplaatsingen van neder zetringen ill de l)zertijd en daarna wordt verwezen naar Spek,
 
1993.194-2°3; zie oak Spek, 2004, 141 e.v.
 

jS Taayke, 1996, deel II, 70; De Wit, 1997-98, 332; Tel'Wal, 1997-98,524. 

19 Van Giffen, 1929.39 -40,53 ; zie hierornrrent ook de betreffende passages van de hoofdstukkcn 5 en 6. 

4° De aanwezigheid van deze begravingen, langs de bovenloop van een zijdal van de Linde, wijst erop dar oak dit gebied 
in de latere Ilzertijd nog bewoond was. Op een van deze grafheuvels werd in historischc tijd ecn korenmolen gebouwd, 
waarnaar de naarn Meu!epo!le (Molenheuvel) verwijst. In her kadcr van dit boek werd het bosperceel dar grenst aan her 
terrein waar de molen heefr gestaan, uitgekamd op zoek naar eventuele grafheuvels, evenwel zonder resulraar. Her 
aanwezige reliefwordt hier in belangrijke mate door znndverstuivingsactivitcitcn bepaald. 
De plek waar deze grafheuvels hebbcn gelegen, ligt hcm clsbrccd meer dan 3,5 km verwijderd van het veronderstelde 
relticjicid van Eo>'], Gelet ook op de afstand mag, in hct geval dat het hier inderdaad om cen ijzerrijd-akkercomplex 
gaat, worden aangenornen dat er geen enke le sa rnenha ng heeft best aan tu ssen dczc twcc locaties. Ondanks het feir 
dar aile beschikbare luchtfoto's van het gebied, in her bijzonder de direcre omgeving van deze grafheuvels, 1Iitvoerig 
zijn bestudeerd, zijn daa rbij geen structuren gesigna leerd die zich eenduidig laren verbindeu met een celticjieid. Zie 
ook 1'.170, uoot 39. 

4<Van Giffen plaatste deze grafheuvels, op grond van het ontbreken van begravingeu en andere dateerbare vondsten, 
aanvankelijk in de Iarerc Bronsti jd, maar trok dcze opvatting naderhand in twijfel (Van Giffen, 1929, 50; 1954, 18-19). 
Hoewel Waterbolk in 1982 al suggereerr dat het waarschiinliik grafheuvels uit de l)zertijd zijn, gaar Fokkens wederom 
uit van een datering in de Bronstijd (Watcrbolk, 1982, 129; Pokkens, 1991, cat.nr. 392). Er is echter, gelet op de opbouw 
van deze heuvels en oak op grond van andere overwcgin gcn, gccn cnkele rcden tc rwijfelen aau ecn darering van deze 
heuvels in de Midden- of Late Ilzertijd. Dergelijke grafheuvels zonder crernatie- en brandstapel resten zijn bijvoorbeeld 
ook bckcnd van hct ijzertijdgrafv eld bij Haltinge (Jager, 1992, 54-57). Het feit dar er geen spoor van begravi ngen ond er 
deze heuvcls is aangctroffen, laat zich eenvoudig verklarcn door uit te gaan van inhumatiebijzetti ngen or het oud e 
maaivcld. zoals ook door Laming & Van del' Plieht wordt gesuggerc erd ten aanzien van graftoze urnenveldheuvels 
(Lanting & Van del' Plicht, 2001-02, 218). 

4
2 Het gewicht van cen koe uit de Bronstijd en Uzertijd wordt geschat op 120 kg, tegenover zo'n 500 kg nu. Stieren 

variccrdell in gewicht van 150-360 kg (f okkens, 1998, 139: noot 14). 

43 Ofschoon er aanwijzing cn zijn dat vanafde Romeinse tijd op wat grotere schaal schape n werden gehollden, stammen de 
schaapskudden die we met Drenrhe associcren uit de periode na de Middeleeuwen, toen de scbapenhoudcrij er een grate 
vlucht nam. De tocnemcndc begra zingsdruk van (met name) deze dieren ging ten koste van het bos en leidde uiteindelijk 
op uitgebreide schaal tot zandverstuivingen. 

44 Naar mag worden aangenomen was er in die tijd aileen via de hogere gronden nag contact met de bewoners in de 
omgeving van het huidige Dicver en Vlcddcr. De reg io ten noordwesren van Appelscha was toen al geheeJ in bezir 
genomen door cen uitgestrekt veengebied (de Smildervenen) . 

45 De hier gegeven sombere beschrijving stoelt noodzakelijkerwijs uitsluitend op archeologische en paleo-ecologische
 
gegevens. Hoe de mellsen indert ijd over hun woonp laats hebben gedacht , is natuurlijk een and ere zaak.
 

4
6 Van Gijn & Waterbolk (1984, l I2-II3 ) presentercn in hun publicatie over de koloni satie van de noordclijke kleistreken
 

ook een aamal mogetijke migratieroutes. Een ervan leidde vanuit Fochteloo n:Jar het westcJijkc deel van Friesland.
 

47 Popping heeft in zijn artikel Praehistorie van Wl ueen,gebied ruim aandacht besteed aan de vondsten die hier tot eind 
1934 bij de ontginningswerkzaamheden aan her licht werden gebracht, evenals de ol11standigheden waaronder die 
werden geborgen (Popping, 1935, 20-39)· 

48 Niet aileen Poppi ng was doordrongen van het feit dat de zandrug een groot archeologisch belang vertegenwoor
digde, ook Van Giffen decide die opvatting. Uit cell brief van Popping aan Van Giffen d.d. 26 oktober 1934 kall worden 
opgemaakt dat ook hij zich inm iddels tOrde ontgin ningsmaatschappij had gewend met het verzaek tot archeologisch 
onderzoek. Kort da<lropwerden door Popping delen van de rug aang cwezen die Vaal' archeologisch onderzoek 
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gespaard dienden te blijven (briefvan Pappi ng aan va n Giffen d.d . 9 november J934). 

~9 Deze grote boerderij mer bijbchorende structuren werd door VanGiffen in de vroeg-Romcinse Keizertijd, de rste 
en zde eeuw na Chr., gepla atst (VanGiffen, 1954, 23). Hi)oudersrrcept dczc darerin g in een publicarie in 1958,die in 
grate lijnen dezelfde is als die uit 1954, zij het dar dit artikel op onderdelen wat aanp assingen en aanvullingen heeft 
ondergaan (Van Giffen, 1958,57). lnmiddels is deze dat ering door andercn bijgeste ld. Zo heeft Waterbolk de bloorge
lcgde boerderij als ccn type Peeloo Agckwalificeerd, op grond waarvan deze woonplaars in de jde ecuw na ChI'. kan 
worden ondergebracht (warerbolk, Ig82, 104en 127). Deze tocwijzing wordt overigens niet door Huijts gedeeld en in 
zijn disserratie, die gewijd is aan de voorhistorische boerderi jbouw in Drenthc, brcngt h ijdit cxempla ar op grand van 
de roch wat afwijkende platregrond onder bij het type Wijstcr e, dat in de jde-4de eeuw na Chr, kan worden gedateerd 
(Huijrs, 1992, Ilg-I31). De meesr recente opvatting wordt verwoord door Taaykc die 'Fochteloo 11' in de periode 
150-250 na ChI'. plaatst ofwel in de zdc-jdctadez) eeuw na Chr. (Taayke, Ig95, 28g; 1996, 68). Al met al mag worden 
aan genomen dar dczc plek (ergens) in de zde-jde eeuw, en rnogelijk zelfs nog in de 4de eeuw na Chr., werd bewoond. 
Niet aileen geefr de opgetekende boerderijplattegrond stoftot discussie, ook de rechthoekige percelering erom
heen is inreressa nt. Op grand van dczc verkavelingssporen hcefr Warerbolk de aandachr gevestigd op cen weg die 
hier door het akkerland heeft gelopen (Waterbol k, 1984, 63). 

50 VanGiffen mccndc dar her gebouw '9 Jl1 lang was geweesr, maar later aan beide zijden was uitgebreid tot bijna 
het dubbele van de oorspr onkelijke lengt e: hij gafde brecdte or als 8 rn (VanGiffen 1954, 20). Latcrc onderzoekers 
gaan uit van een oorspronkelijke lengte van 24 m en een breedte van 6 rn, war correspondeert mer de opgravingspl at
tegrond (Taayke 1995, 288). 

5' Van Giffen, 1954,19-23; Taayke, 1995, 289' 

52 Popping, 1935,3°-31, fig. 6. Tot de lossc vondsren uit die tijd bchoort verder ecn fragmen t van een fibula (Van del'
 
Vecn, 1978, 13),Popping rnaakt in een brief aan Boeles d.d . 25 december 1937melding van deze vondst.
 

53 Popping verhaalt in een briefaan Van Giffen d.d. 31 maarr 1938 over de ontginningvan her resterende deel van de
 
zandrug en de ontdekking van de ecrste vondsten. Zie verdcr Van Giffen , '954, 23-37.
 

54 Nict alleen Van Giffen maar ook and eren hcbb cn gewezcn op de overeenkornst van dir gehucht met de aanleg
 
van cen kernrerpje 1Iir her noordelijk kusrgebied. Harserna heeft in dat verband gcsuggereerd dat de bewoners
 
afkomstig zouden zijn uir her kwcldergebied (Harsern a, 1980a, 36-39).
 

55 Van Giffen (1954, 37) meende ten onrechte dar de maals tcncn van 'Niedermendinger tuf uit hetBrohltc]' waren
 
gemaakt. Zie verder Harscrna, 1980a, 37; Ig87, II4; Taayke, 1995,287.
 

56 In een art ikel in DeOoststellingwervcr van 13 mei Ig38 dnt Popping aan de opgraving wijdt, spreekt hij de wens
 
uit dat 'dewootstehoeve met ham palissadcring lOW werd apgebouwd op deoudcjundumrntrn. gelijkzedaar als lVon ing
 
voar mensch en vee hrcftgcdiend omstrecks 18 ec«wen gcleden'. Ofschoon hij een gewi II ig gehoor vond bij deze en gene,
 
bleken de plannen uiteindclijk, ook al vanwcge de financie le consequenties, niet haalbaar (zie de brie fwis seling
 
hieromtrent russ en Popping en het Bestuur van het Fries Genoorschap, Boeles en de toenmalige burgemeester van
 
de gemeente Ooststellingwerf. mr. G.A. Bonteko e, Roell'S en de eigenaar van de grand, de heer L.H. van Rozen,
 
alsmede Bodes en Popping in dc periode 18 mei-9 jul i 1938).
 

57 In Ig85 werd in het kader van het zogeheten T.R.O.P. (Toeristisch RecreatiefOntwikkelings Project) het plan gelan

ceerd om op de pIck waat de nederzetting had gelegen een themapark over de ijzenijdbewoning in re richten, waarin
 
de grote boerderij een prominente plaats zou krijgen. Dit toeristisch-recreatieve plan stierfuiteindclijk eveneens cen
 
stille dood . Zie ook Oosrerwijk, 1986, 9.
 

58 Waterbolk (1980, 194-19 6) is de cerste die deze boerderij als een aparte VOrIn heeft onderscheiden en als zodanig 
heeft benoemd. 

59 Hars ema (lg80a, 36) bejubelt het type Fochteloo in deze bewoordingen en trektdaarbij een vergeliiking met andere 
boerderijplattegronden op de Drentse zand gronden. De opvatting dar deze boerderij als een soort srandaa rd kan 
worden beschouwd, moet echter meer worden gezien in het licht van de strakke, regelmatige opzet dan op grond van 
zuiver rypologische aspecten. In zijn dissert atie onderscheidt Hllijrs in totaal slcchts 5 boerderijplattegronden als 
type Fochteloo (1992, 93-97). Huyts spreckt in datverband zclfs van een 'zijtak' in de Drentse evoluticlijn. 
AI met allijkt dan ook de vraag gerechtvaardigd ofhet type Fochteloo wei bestaansrecht heeft en ofniet de 
uitmuntende conscrve ring van deze plattegrond van doorslaggevende betekcn is is geweest het als cen afzonderlijk 
type aan te duidcn. 

60 Van Giffen plaatstc her geheel in de eerste drie eeuwen na ehr., in het bijzonder de tweede helft van de eerste en 
in de tweede eeuw (Van Giffen, 1954,37; 1958.71). Zijn1cerling en opvolger Waterbolk gaat" evenwcl,op grond van 
de ontwikkeling van het Drentse boerderijtypc en een globale interpretatie van het aardewerkmatcriaal, uit van een 
datering vaelr e hristus, waarbij hij enerzijds dc boerderijplattegrond in de periode 250-100 v.ehr. plaat st en anderzijds 
het nederzettingscomplex in de eersre dric eeuwen voor ehr. (met een uitloop tot in de Romeinse tijd; Waterbol k 1980, 
'94; 1982, J0 4 en 127;1985,64-66). De eerder genoemde archeoloog Harsem a, op zijn beurt opgeleid door Waterbolk, 



dateert deze nederzctting aa n her eind van de Ilzcrtijd (Harserna. 1980a, 36-39) . Het laarste woord is voorlopig aan de
 
onderzoeker Ernst Taayke, die zo'n 840 schervcn van de opgraving bcstudccrde en zich weer achtcr de opvatting van Van
 
Giffen srelt, te wercn 'ongeverT in de lijd tussen 50en 150 noChT.' ofwel in de (rweede helftvan de) eerstc ccuw ria Chr, (Taayke
 

1995, 289; 1996, dcel Il, 68; deel V, 193).
 

61 Popping maakt hiervan melding in De OoststellinJJwerver van 13 mei 1938. In dit ar ti kel stelr hij dat op her oostelijke
 
dee! van de zandrug al 'een drietal hoevefu ndamenten door ontyinnin9w waren ueneoest' voordat hier ill 1935 onderzoek
 
plaatsvond, terwijl in her pcrceel grenzend aau het ondcrzoek van 1938 ook 'sporen van ern der,g elijke woning' waren
 
gevonden .
 

62 Er zijn verschillende hisrorisch e en archeologische bronnen die geruigen van de Rorneinse invloed in Noord-Nederl and
 
in de periode 15 v.Chr-xo na Chr., zoa Is de verslagen van Tacitus over de op stand van de Prisii in het jaar 28 (Van Es 1981,
 
32-33), de berichren van de schrijver Plinius de Oudcr e die als jong cavalerieofficier in Corbulo's leger her gebied in 47
 
bezocht (ibid., 12), verschillendc rnunrvondsren (Fokkcns 1998, 132-133), het befaamde 'wastafelrje van Tolsum' waarop
 
ecn rstc-ceuwse Romeins-Priesett) veetransactie is opgerekend en een vindplaats bi] Winsum waar al bij terpafgravingen
 
in de rode eeuw vroeg-Romeins mat eri aal werd aangetroffen. Dat d ir, zeals wei werd verondersteld , duidr op Romeinse
 
militairc aanwezigheid in het begin van de iste eeuw is niet onmogelijk maar niet onornstotelijk aangetoond (Galestin
 
2001-02).
 
Op basis van (de herkomst van) aardewerkgroepen en sti jlveranderingen die hierin optreden, a lsmede andere
 
aanwijzingen schetst Taaykc in zijn dissertatie ccn beeld van verplaatsingen van bevolkingsgroepen in het begin van
 
de Rorneinse tijd in Noord-Nedcrland en verklaart op deze wijze een aantal nieuwe elernent en op het Drents plateau
 
(Taayke, 1996, deel V, 19H93).
 

63 Harsema 1992, 67-68.
 

64 Fokkens 1998. 130 -131.
 

65 Van Es 1981, 22-36; Harsema 1987,114; Fokkens 1998, I3I.
 

M>Migratie, lange tijd de standaardvcrklari ng voor archeologisch waarneernbare vcranderingen , raakte in de jarcn '70
 
enigszins uit de wetenschappclijke mode. De veranderingen in Drenthe tussen de rsre eeuw v.Chr. en de tste eeuw na Chr.
 
zijn echtcr van dien aard, dat migratie ze ker een aa nnemelijkc vcrk laring is; zie ook I Iarsema 1987; Taayke 1996, dee! V,
 
192-:2.00. Voor de opvallende vondstcategorie der Drentse veenlijken tegen de achrergrond van deze woelige periode wordt
 
verwezen naar Van der Sanden , 1994, 104-113.
 

67 Dit aardewerk wordt door Taaykc (1996, dee l V, 175) gc typcc rd als Rijn-Wezer-Germaans-aardewerk.
 

68 Daarnaast wordt een zekere rcligieuze functie n iet uitgesloten (Benker e.a., 1993, 36; Waterholk, 1985, 73).
 

69 Voor meer informatie over deze vcrst erkingen wordt verwczcn naar Waterbolk, 1977.
 

7° Taayke onderscheidt voor het Groningse klcigebied en her aangrcnzende Noord-Drenthe ccn rsre-ecuwse Wierurn

stijl in her aardcwcrk en een 2de/3de-eeuwsc (onvertaalbare) nordseekilstennuhe-stijl waarvan de ecrs te, zij het met enig 
voorbehoud, in vcrband wordt gebracht met de Chauken ('Iaayke, 1996, deel V, 175-178en 191-193).
 

7
1 Harsema suggcreert op grand van de ncderzetringsvorm van Fochteloo I, die afwijkt van elders op hetDrenrs
 

plateau en doet denken aan een kernrcrpj e te Ezinge, dat de bewoners uit het kustgebied afkomstig zijn en dat deze
 
immigranten zich gevesrigd hebben op 'een marginaal fl1 UTUWei onbewoond drell'an het zondgebied' (H arsema, 1980a, 37).
 

7
2 Het aardewerk van Fochteloo Jbezit kenmerkcn van de Wierum-stijl; dat va 11 Fochteloo 1I maakt deel uit van de
 

nOTdseekustennahe FundgTuppe en bevat daarnaast oak enkele voorbee!den van uitgesproken Rijn-Weser-Germaans-aar

dewerk (Taayke, 1996, dcel v, 175,178).
 

n Poppi ng situeen zijn eerste roman Vtlje Frim n, d ie van omstreeks 1915 dateen, niet aileen in Fochteloo - door
 
hem Vuchtelo (voehtigwoud) genoemd - maar ook in het begin van de Iste eeuw na Chr. In deze roman leveren de
 
hoofrolspelers van Vuchtelo (die hij beschouwt a ls Germanen van Friese bodem) samen met medestrijders uit de regio
 
(Groot- en Klein-Friezen) een verbeten strijd tegen de Romeinsc overheersers die opereren vanuit een castellum aan
 
de oostelijke oever van hct Flevo(meer). De titel van he t boek laat er geen m isvers tand over bestaan wie uiteindel ijk als
 
overwinnaar uit de bus komI.
 

74 Dit wordt verwoord in cen rcactie van E. Taayke op het lezen van de concept-versie van dit hoofdstuk. Hiermee neemt 
hij (voor pochteloo !) tot op zekere hoogte afstand van de rheol'ie van de komst van kustbewoners.
 

75 WaterboJk (1982,127) suggereert in zijn mobil itcitsdiagram van Appclscha en Fochteloo dat de bewoners van de
 
Fochtelooer zandrug zijn verhu isd naar de omgevi ng van de Oostcrse Es bij Appelscha, waar aardcwerk is gevonden
 
uit de sde eeuw na Chr. dat met nederzett ingsac t iviteiten in verband kan worden gebracht en waaruit (naar mag wor

den aangenomen) het latcrc OudlHoog-Appelscha en zijn buurschappen zijn voortgekomen . Hoewel deze optie zeker
 
aandacht verdient, moet cr oak rek ening mee worden gehouden dat deze mensen elders in de regio (ofdaarbuiten)
 
hun hcil hebben gezocht.
 
1n het geval dat ze naar AppeJschn zijn venrokken, rijst de vraag of ze zieh daar onder de bevolking hebben gemengd
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ofdat ze in een gebied kwamen dar 'leeg ' was. Uit Appelsch a en orngeving zijn tot op hcdcn geen vond sten bekend 
die eenduidig in de I]zertijd ofRorneinse tijd kunnen worden gepl aatst, terwijl zich oak geen relr irjield in deze 
omgeving bat aanwijzen, We moeten ons daarbij realiseren dat het beeld van de bewoningsgeschiedeni s rond 
Appclscha (neg) erg onvolJedig is. Diewordt in belangrijke mate veroor zaakt door za ndverstuivingen die het 
landschap cr op veel plaatsen een ander aauzien hebben gegeven, waardoor de archeologlsche waarneming wordt 
versluierd. Zie oak noot 28. 
7

6 Behalve op deze plek, is her aan nernelijk dar er omstreeks de adc-jde eeuw ook mensen woonden ter hoogte van het 
huidige Weper, Aardewerk dar hier is gevonden wijst in die richring (zie noot 28; in hoofstu k 8 wordt tcvens aa ndacht 
aan deze vondst besteed). 
Aan het eind gckornen van dir hoofdsruk willen we de Iezer enige informatie omtrenr een fenomeen dat al snel in 
de Romeinse tijd werd gcplaatst en dar de gemoederen in dezc streek lange tijd heeft bezig gchouden, niet onthou
den. De eerste spor cn hicrvan werden omstreeks 1890 aan het lichr werden gebracht, Rend die tijd werden in het 
Pochrelooervecn onder ccn dik pakket veen, uiet ver van het Goudmeer, keien opgedolven, die al sue}in vcrband 
werden gebracht met ecn ecuwenoude verbindingsweg uit de Rorneinse tijd die van Utrecht over Assen naar de 
Bernszou hebben gelcid (Popping , 1903, 6X). De vondst wckte dan ook de nieuwsgierigheid van het Rijksmuscurn 
van Oudheden en in 1893 reisden enkele medewerkers afnaar Fochteloo am ter plaatse een onderzoek in te stellen, 
De bevindingen luiddcn 'rene nmiJelde stcenlaa9 van ± 6a8 decimeteronder denbe,ganen, af8cvcendenfjTOt1d, teraJwissclende 
breedte van 3-6 Meters enouer een lennte lion 500 Meters, lopende uest-oost. tussrhenWeperen en llorghaar, even bezuiden Veenhuizcn' 
(Pelinck, 19°3,197-198). In 1921 stelde Remouchamps, eveneens van hct Rijksmuseurn van Oudbeiden, opnieuw cen 
onderzoek in. Hij concludeerde dar het hier inderdaad om een oude weg ging, waar van de keien dicp in her vccn waren 
weggezonken, Ofschoon Popping (1935, 47"49) het bestaan van deze weg reeds in twijfel trok - rnede naar aanlciding 
van Remouchamps' onderzock - en hij nier uitsloot dar het een natuurlijk fenorneen berrof bleven de verhalen rand 
deze weg aanhouden. Pas in de jaren '80 van de vorige eeuw wcrd vastgesteld dat de keien verband houden met een 
natuurlijke keienvloer in de ondergrond (Casparie, 1987. 59). 
In de laarstgenoemde publicatie passeren ook enkelc andere meldingen van (houren) veenwegen in de omgeving van 
Appelscha de revue die zijn ontleeud aan Pelincks artikel. Ofschoon in ccn cnkel geval niet kan worden uitgcslorcn 
dat her am een kunsrmatige houten constructie gaat, is de informatie in aile gevallen te surn mier om bier eenduidige 
conclusies aan te kunnen verbinden . 
Na Pelincks arrikel is nog een melding binncngekoll1en van een mogelijke veenweg bij i\ ppelscha, al tllans cell 
'stuk bewerkt hout' dat in het veen was aangetroffen , werd door de vinder in verband gebracht met een veenwcg. 
Na enig speurwerk werd dit stuk hout dat een lengte bezit van 2 meter en geregistreerd staa t onder FM:1926: 4-2 
opgespoord in hee provinciaal archeologisch depot in Nuis en bemonsterd voor een :·'C-datering. Deze datering 
(GrN-27175: 7I1o ± 50 BP) wijst echtcr op een ouderdoll1 in het Mesol ithicum, zod at ook bier geen relaeie kan 
worden gelegd met een houten veenweg. 
Ofer in de StelJingwerven nog restell van vcenwegen onder het maaiveld schuilgaan, zal de toekolllst moeten 
uitwijzen. De kans is echter vrij gering, alhocwel niet bn worden uitgeslOlen dat de bcckdalen in dat opzicht 
nog de nodige geheimen herbergen . fen potemicle locatie ZOl1 hetTjongerdaJ bij het Lochtenrek kunnen zijll, 
waar Popping 'bcwcrktc stukken hout' aa ntrof die door hem in verband werden gcbra che met een veenweg ter plaat sc 
(Popping in een briefaan Bursch d.d . 14 september 1933). In ieder geval is dit cen plek geweest waar eel1wenlang 
het dal van de Tjonger werd overgesroken. Zie ook p. 162, nooe 29. 



EINDNOTEN HOOFDSTUK 8 

, Dagboekaantekening W. de Clercq uit 1834, aangehaald door L. de long in Het KoninknjkderNedetlanden indeTweede 
Wereldootlog I, 12. 

2 De Haan Hetterna , 1849, lJ. Dc bekendste conternporaine bran waarin deze groep wordt verrneld, is de Vier Boeken
kroniek van de Prankische veldh ee r-histori cus Nithard (ca. 790-843), van rn oederskant even eens een kleinzoon van Karel 
de Grote die de broederoorlog uit eigen ervaring kende, Hijsrreed in dienst van Karel de Kale, broer van Lothar ius en 
Lodewijken sneuvelde in 843, twee jaar na her optrcden van de stel linga. Dc visie van de zonder uitzondering adellijke 
of in diensr van de add staa nde kroniekschrijvers op de stel linga is negatief. Zij beschouwden het niet zozeer als een 
Saksischc als wei als cen boerenopstand die tegen het natuurlijkc gezag inging en dus te veroordelen was. 

3 Poppings historischc romans Vr ijeFriezen en Matkwmd Pottcnfla profileren de Stellingwervers als zelfstandige lieden met 
ccn sterkc afkccr van ovcrhccrsing en bevoogding, gepaard met een zeker wantrouwcn jegens her christelijk geloofdat met 
die ovcrhccrsing gepaard ging. Zieook p. 165,noot 64. 

4 Popping, 19.19, 18.Elders drukte hij zich nog wa t scntimcn tclcr uit: 'Wat is I1llnatuutlijkerdantedenken aan een exodus van 
een dee! del' onge!ukkifje Stellinqen, dWaTS door Dreuthe, nietueerhouden. maar fjestcund en liqderijk voortgeholpen door vriendel ijk 
,gezinde stamverwanten (...)Want claar ginds, aan degrens van 't Saksischgcbied, daarlag een strookgrands,wel niet extra uitlokkcnd door 
rijkdom en ururhtbcarheid, maar ruimteen L'r Uheid biedend, ameen gemeenschap testich ten naar eigenaarden inbors t', (Popping in De 
Oaststellingwrrver van 17september 1926). 

5 II. Popping in De Ooststelii ngwerveT van 17september 1926. Opvallend is in dit verband dar Popping in 1928in het eerste van 
cen scric anikclen over StellinfJwerf enomstrekendoorde Middeleeuwcn wei rept van her Saksische en vrijhcidslievcnde karakter 
van de Stcllingwervers, maar daarbii nergens referecrt aan de vrocgmiddeleeuwse stellingadie hi] twee jaar eerder nog zo 
ovcrtuigend als stamvaders had opgeworpcn! Intcgcndcel hij heeft het over 'debevolking, diezich ornstreeks het jaar goo of10 0 0 

in de tot dien tijd onbewoonde streek tussen Lindeen Kuinder had gevestigd' (Popping in De Ooststd linfjwervervan 23 november 1928). 

6 In de Stellingwerven heeft op vijf plaatsen (summier) onderzoek plaatsgehad naar bewon ingssporen uit de Late 
Middeleeuwen, t.w.: 
1. Langedijke (Van Giffen, r929, 38) 
2. Oosterwolde-Nanninga (1938; niet gepubliceerd )
 
3, Donkerbroek-De Russchen (Elzinga, 1960a)
 
4. Rijsberkampen (Halbertsrna, 1960a en rotiob) 
5. Makkinga (1959; niet gepubliceerdIArchis-waarnemingsnr. 238534)
 

7 Vooreen historisch overzicht van de Stellingwerven wordt verwezen naar Bloernhoff 1989.
 

8 Tien jaar eerder was er ook al een soortgelijke pot gevonden die echter zoek is geraakt (dagrapport l.bi. Lanting BAI d.d. 8
 
november 1977). 

9 Zie Bazelrnans e.a., 2002,48.
 

10 Dagrapport I.N. Lanting BAr d.d. 8 november 1977. Het onderzoek werd handm atig uitgevoerd en bestond uit het
 
graven van twee 10 m lange sleuven met een breedte van 1 In in de lengte van de paden. Lanting stelt in zijn rappo rtage
 
voor, gezien oak het beJang van de vondsten, om her onderzoek (onder mecr) uit te breiden naa r de Oosterse Es en hie r
 
een proefsleufaan tt' leggen. Helaas is hieraan tot op heden geen invulling gegeven. Aangenomen mag worden dat
 
deze es een hoge archeologische potentie bezit ell ll10gelijk ook bewollillgssporen e.d. uit andere perioden herbergt.
 
Zie oak p. IXl , noot 2X.
 

II Waterbolk, 19'\$1, 127-129. Zie ook p. 184, noot 75. 

12 Het is niet aannemelijk dat de bewoners van Fochteloo II zich in de direete nabijheid van hun vorige woonplaats 
hebben gevestigd. We hebben hiervoor ook geen aall\.\'ijzingcn, cen scher f Angelsaksisch aardewerk daargelaten 
(Fokkens, 1991, cat.nr. 405). 

13 Wat de verdere geschieden is van Fochteloo - vraeger als VuchtIe 0 f Vochteloo gesch reven, 0p grond waarvan de 
naam vcrklaard kan worden als 'vochtig bos' - aangaat, is het aan nemelijk dat hier lange tijd vanwege de veengroei 
geen bewol1ing meer mogel ijk was en dat dit gebied pas in de loop van de Middeleeuwcn vanuit het nabi jgelcgen 
Appelscha werd geko!oni seerd. Zie hicromtrent ook Warerholk, manuscript, 6. Voorde verkJaring van de naam wordt 
verwezCllnaar Oostcrwi jk, 1986, 10-11. 

'4 Nict aileen de Oosterse Es, maar ook andere escomplexen in de regio, met name die van Weper en Klaz inga, kunnen 
in dat opzicht als belangrijke infotmat iebronnen wordell beschouwd. Dooldat de onderg rond is afged ekt met een 
pakket humeuzc grand dat in de loop del' tijd als gevolg van bemesting (een mengsel van pJaggen en keutels uit de 
potstal) is ontstaan, zijn de arch eologische sporen die zich hicr bevinden niet al leen goed beschermd, maar komen ze 

186 



21 

ook niet snel aa n het licht. Hierdoor kan cen verrekend beeld ontstaan orntrent de bewoningsgesch ied enis, zoals
 
ook voor vee! Dreritse esdorp en (waa rmce Appclscha vee! gclijkcnis vertoont) geldt. Van vccl Drcnrsc csdor pen
 
gaat de bewo ning uit de Rorneinse tijd en de Vroege MiddeJeeuwen schuiJ onder de omri ngcnde essen die de oude
 
woongebiedcn bedckkcn.
 

'5 Oud-Appclscha, ofl iever gezegd Hooch-Appelsche, st rckte zich vroeger uit langs de Boerenstreek en kan sarnen
 
met de buurschappen Aekinge, lerwischa en De Bult beschouwd kan worden als de voortzett ing van de bewoning
 
ter hoo gte van de Oo sterse Es. Her hu id ige Appelsc ha heefr zich, evenals Oos terwolde en Donkerbroek, pas
 
naderhand on twikkeld langs de Opsterlandsche Comp agnonsvaart, die lange rijd cen bela ngrijke vaarroure was
 
en waarvan ecn aanzuigcndc worki ng uitging. Oud-Appclscha is (met de bijbehorende gesch ied enis) vergel ijkbaar
 
met ec n Drcnt s esdorp, Voor meer inforrnat ic over de histori c van dit dorp wordt verwezen n aa r Mulder, 1977.
 

,6 Zo necrnt Waterbolk aan dat de veengroei uitcind elijkook hier een einde maa kte aan de bestaansm ogelijkheden: in
 
de omgeving van het Goudmeer al ill de Ilzertijd en ter hoogte van het huidige Weper (dar hoger ligr) na de Ro rn einse
 
tijd (Waterbol k. man uscript. 6). Deze rekst heeft op ond erdelen overigens wijzig ingen ondergaan naar aanleid ing
 
van de ontdekking van aardewerk uit de zde-jde eeuw na Chr. ter hoogte van Weper. Ging Waterbolk er voorheen
 
vanu it dat dir gebied al voor de Rorneiuse rijd was verlaren, in de bijgesrelde versie is hij van mening dar niet aileen
 
in Foch reloo en Weper, maar op landschappelijke granden ook rondom Oosterwolde bewoningsporen uit de
 
Rom einse tijd kunncn worden verwacht. Omdat we van Fochteloo, Weper en Oosrerw old e geen vondsten uit de
 
Vroege Middeleeu wen kennen, is hij geneigd aa n te nernen da r deze gebieden na de Rorne inse rijd verlaten zijn.
 
Fokkens daarenregen is van oordeel dar in de Rorneinse tijd de bewoning zich aileen ra nd Oosterwolde heeft weten te
 
handhaven (1998, 50). We moeren OnS daarbij reaIiseren dar hij geen kennis had van enkele belangrijke vondsten die
 
tijdens de voorbereidingen van dit boek zijn (herjontdekt, Zie ook p. IS" noot 28

'] Zie p. 181, noor 28.
 

,8 Naast de hisror ische uitst raling van het essenlandsc hap van Weper-Iardi nga is dit ook her enige gebied in de re

gio waar de naa m 'rnarke', in de bet eken is van gemeenschappel ijk gebru ikte granden zeals we die ook ill Drenthe
 
aa nrreffen, in gebruik was (Bouwer, 1970, 96).
 

'9 Tronde zou afgeleid zijn uir het oud-Friese trind oftrund: 'rond ': Boyl uit buiI , bUHI: 'h oogte/hooggelegen plaats' en
 
Haule uit her oud-Friese hauelc: 'hoofd' (resp, Oosterwijk, 1986, 61; Popping, 1939, 16en Oosterwijk, 1986, 119), maar in 
hoeverre deze herleiding en op werkclijk uaa rnkun dig ondcrzoek berusren is niet duidelijk, 

20 Oosterwijk (1986, , 63) verwi jsr in dat verband naar her Middelnederland se/Oudfriese wave! of u.opul, dar 'poe!' 
betekent (en waar ook de naarn Wapse uit zou zijn voor tgekornen} , Ir. rC. ter Laak, deskundige op etymoJogisch 
ge bied, is geneigd de oorsprong van de naam Weper te zoeken ill een oude \vatern aa III , afgelc id van Wapira of 
Wipera, ontst:J3 n in een tijd v.·':J arin het gchru ik van ee n r-suffix nog tot de levende taa! behoordc . Op grand hiervan 
zou de n:1amWeper (vrij vertaald: 's linger ende stroom'; de Duit se riviernamen Wupper en de - min der bekende 
- Wipper zollde n eenzd fdc oorspro ng hebbcn) van vaar de jaartelling kunnell zijn. 

Deze gedachte werd al ecrder verwoord door Popping (1939, 15-16). Het ligt daarbij meer voor de hand dat de piaat· 
selijke gemeenschap deze waternaam aa l1 hun woonomgeving l1Ceft gegcven dan dat, zoaJs \Vaterbolk suggeree rt, de 
naam Weper is overgelcverd aan de vroegmiddcleeuwse hewoners van Appelscha en naderhand, tocn de omgeving van 
\Vcper werd gckolonisec rd, weer in gcbruik werd gcnomen (Wat erbolk, manusc ript, 6). Zijn opvatt ing is lIiteraard 
gebaseerd op de aanna me dat de orngcving van Weper lange tijd vanwege de veengroei niet bcwoonbaar was dan 
wei zo gCisolccrd raakte dat het onaalltrekkelijk was om er nog verder tc wonen. In zijn visie wist zich in de Vroege 
Middelceuwen allcen bij Appelsch a de bewon ing te handhavcn. De bewoners hier hadde n via de hogere zandgron
den contact met hun 'buren' in de omgevi ng van het huidige Diever. 
De etymoJogischc achtcrgrond van de naam Kuindcr zou - ook in zijn Friese vorm Tjongcr - her Germaanse *keun zijn 
geweest, wat 'uitbuiging. bolling, zwelling' betekent. Gecombineerd met de algcmene water- ofmoerasnaam "'ara, 
leidt dit tot de bctekenis van '(water door) opbolJend moeras', waarmee de naam op becldende wijze het reliefrijke 
hoogveenlandschap uit de pre- ell vroeghistorische periode weerspiegclt (Spck en VanSmeerdijk. 2000, 13). Gysse1i ng 
neemt overigens een andere betekenis van (alkeun, HI. 'sch itterend', als IIirgangspullt. Zie ook aldaar voor de afleidi ng 
van de llaa lll LindelLenlle (Gysscling, 1984, 234) 

H J.C. tet Laak in correspondentie met SW. Jager d.d. 22 septemb er 2003. 

131n de tijd dat Popping acti cfwas, zijn er bi; klcinschalige 'olltsluitingen' in de omgeving van Weper verschillende 
(mid dcleeuwse) vondsten gedaan. I'lclaas is onbe kend waar deze vondsten zich bevinden. In een ar tikel in De 
Ooststellin9WftVCr van 2 1 janu ari 1927 maakt hij in dat verband mcld ingvan vonds ten bij de afsJag naar Haule, in de 
bocht van de weg bij Schrappinga, bij het Loo en ter hoogte van 'een wonin9 dieevenvoorbij Wepn aan de we9 naar Hauie 
la9'. Met betrekking tot de Jaatste vindp laats schramm hij niet te stellen dat ' in dezeomgeuing l'oor minstens 2 0 0 0 jaar 
ook reeds nedcrzetti ngen waren; en dar de bewoning he eJ t doorgeloo pen tot in den tegenwoordigen tijd'. In hoeverre waarde 
aan deze waarneming moet wordel1 toegekend, kan worden betwij feld. In ieder geval was Popp ings ken nis van het 
m iddeJeeuwse aardewerk vrij beperkt. Hij gebru ikt in dat verband de benaming 'Fra nkisch' die voor hem synon iem 



was aan 'kogelporaa rdcwerk', 

24 De naarn Appelscha, voor het eerst vermeld in [247 als 'Appels', wordt doorgaans vertaald als 'Appelbos', hoewel ook
 
hier te denken valt aan ccn prehisrorische watern aarn, ~apa . Zie ook Oosterwijk , 1986, 18.
 

25 Deze vondst, die is gcregist reerd onder het inventarisnumrner fM I-IS, werd in de tweede helft van 1928gedaan
 
in 'een stukje heide te Klazingu' en kort daarop door Popping geschonken aan her Fries Museum (briefvan Popping aan
 
Boeles d.d. 19 december 1928). Uit de omschrijvingin de inventarislijst en een br iefvan Van Giffen aan Bodes (d.d. I
 

rnaart 1929) kan worden opgemaakt dar hct potje vervolgens door Van Giffen is bestudeerd en gerestaureerd (alrhans
 
voor zovcr mogelijk), In zijn briefaan Bodes spreekt Van Giff en van een 'zerronvolledi,g verzamelde urn (kookpot) (...) uit de
 
Vol ksverhuizin,g5tijd, hoogmnsvroe,g-karoli",gisch'.
 
Na lang zoeken werd het restaur van dit potje (waarvan de haIs is voorz ien van doorboringen) opgespoord in her
 
provinciaal archeoJogisch depot te Nuis en daar bekcken door E.Taaykc, Deze sreldc vast dar her om een (laat) proto

kogelporje gaat van het type Hessens-Schortens dar uit de Sste ofeerste helft van de 9de ceuw starnt.
 
Tot het vondsrrnareriaal behoort tevens een bod ernfragment van ged raaid aardewerk, Deze scherf kan eveneeus in
 
de Vroege MiddcJeeuwen worden geplaatst. In latere overzichten wordt onder dir inventarisnurnmer tevens gewag
 
gemaakt van 'rnetaal', Aangczien hierovcr niet wordt gcrcpt in de oorspronkelijke omschrijving noch in Van Gittens
 
brief, mag worden aangenomen dar dit op een vergissing berust, In ieder geva I maakt thans geen metaal (meet) dee!
 
uit van dit invenrarisnummer.
 
Het is verleidelijk, gelet ook op de omschrijvingvan de vindpl aa rs, tot de conclu sie tc kornen dar Klazinga destijds niet
 
met veen was bedekt. Imrners, ill het geval het aardewerk op her veen zijn zou achtergelaten , kan worden verwachr dar
 
her uiteindelijk bij het verdwijnen bij her veen uit zijn context ZOIi zijn gcraakr ell wellicht zclfs gehe el gcerodeerd zou
 
zijn. Helaas zijn er geen verdere gegevens omtrent de vindplaats en de vondsrornstandigheden bekend . Poppings brief
 
aan Bodes kan wellicht nog belangrijke inforrnatie bevatren, maar dcze is helaas onvindbaa r, Mogelijk is her potje
 
destijds achtergelaten in een kuil, die door het veen tot in de zandondergrond was gegraven.
 

26 Zie ook Waterbolk, manuscript, 7.
 

27 Bloemhoff, 1989,8-15.
 

28 Bloemhoff, 1999, 63-77.
 

'9 Althaus uirgaande van de Duitse plaarsnamen die Popping noemt. Verden aan de Aller ligt zo'n ISO km ten noorden van
 
Paderborn, Ook her door Popping bij herhaling genoemde 'kerngebied' tussen Osnabnick, Minden en Paderborn beslaar
 
cen grot.edriehock met zijden van zo'n 75 km. Aangerekend rnoct worden dat uit Poppings verhaal niet geheel duidelijk
 
wordr, waar de stelliu9Q IlU eigenlijk actiefwaren , het lijktvooral te gaan am de plaatsen waar ruim een halve eeuw eerder
 
Karel de Grote strijd leverde tegen de Saksen (zie Popping 1939,6"7 en 15).
 

3° Binnen het door Popping aallgegeven gebied kan diens eigenlijstje Illetweinig moeite en enig zocken op een goede kaart
 
worden aangevnld. Zo liggen er behalve de door hem genoemde parallelJen voor Bockhor sr (bij OosterwoJde) ook nog eell
 
Bockhorst (bij BadOeynhall sen) ell cen Buchhorst (bij Mindeu); de Linde zien we nietalJeen in de Lenne maar ook in de
 
graterc Leine bij Hannover rerug; E1sloo is ook terug te vinden in de Else (srroom tussen BUnde en Labne), Oosterwolde
 
ook in de buurtschap Osterwald bij HiJleen Boijl in het gehucht Bohle bijMelle. Zo zullel1er nog wei meer te vinden zijn.
 
Het spreekt voor zich dat de auteurs bierin geen bevestiging van Poppings t.heor ie zien.
 

l' Beuker e.a., 1993,4)-46.
 

F Zie oak hoofdstuk 7, p. 131. Zowel de Romeinen als de Franken noemden hun tegensranders 'friezen', maar recem
 
onderzock heefi:aannemel ijk gemaakt dat de Friezcn met wie de Franken te maken hadden , in etnisch opzicht niet dezelf

den waren als de oude tcgenstanders van Rome: een gedachre die al eerder door Bodes was geformuleerd (Bazelmans,
 
2002). Het vroegmiddcleeuwse Friese gebied omvatte ook de huidige provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en de
 
toenmalige Zeeuwse eilanden.
 

13 Dit met uitzondering van de Joden die in het Karolingische rijkals 3ndersdcnkende vreemdelingen werden getolereerd
 
en zelfs onder persoonlijke bescb enning van de vorst stonden.
 

H Zie verder Rlok, 198'), 147-149.
 

~5 Warerbolk, 1985,84 en 86.
 

l6 B1ok, 1985, 142-143. Dc illdeling in zes dingspelen zaI vrij ]aat zijn beslag hebben gekregen , namelijk in de ude eeuw
 
nadat de bisschop van Utrecht ook de grafelijke macht had gekregen. De parochies vielen vanafde lIde eeuw samen met de 
zes nieuw gevormdc dingspelen (ibid., 144).
 

37 Waar in het vervolg wordt gesprok cn van 'de koning' wordt de Duitse Rooms-Koning bedoeld. De meeste Rooms

Koningen werden op den duu r wei keizer, maar pas aIs ze door de Paus gekroond waren.
 

3
8 Rlok, 1985, 150.
 

19 Dieschcnking viel de autochtone bevolking, die gewend was geweest om het bruikbare dee! van die gronden gemeen

schappelijk te exp!oiteren, rauw op het dale Vallafdat mom ent belaaJden ze de bisschop een (Iage) vergoeding, de
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'schuldrnuddc', voor het gebruik van de grond die tot dan roe hun gedeelde eigendom was gewcest (Blok, 1985,167l. De
 
latere ontgi nners van de Stellingwerven, een nog gratendeels ongebruikt gebied, hcefden die afdracht echrer niet tc
 
beta len (ibid., 168). Ongeveer een eeuw na de schenking van her 'foreesrrecht' werd de bisschop de jureen dt'facto bekleed
 
met de wereldlijke rnacht in Drenthe,
 

4
0 Blok, 1985, 145.
 

4' Voor war deze episode uit de Stellingwerfse gesch iedenis betreft, kan de dissertatie van Bouwer, die uitgaat van
 
de h istori sch-gcografischc onderlaag van her gebied, nog steeds beschouwd word en als een waardevol document,
 
ofschoon zijn opvattingen op tal van punten verouderd zijn (Bouwer, 1970). Voor een kritische noot ten aanzien van
 
som mige aannarnes in zijn proefschrift wordr verwezen naar Mol en Noornen, 1989;] en b, 22-23.
 

4' Bouwer, 1970, 2sr
 
4J Volgensher bcdoelde document lag deze locatio inter Lennnm antiquarn rt Kunrem, tussen de (oude) Linde en de Tjonger
 
dus. Dat is cen nogal ruime omschrijving, nog afgezicn van her feit dat de Tjonger vroeger ter hoogre van Kuinre naar
 
her zuidoosten afboog. Larnrnerbruke zou zodocnde ten noorden, maar ook ten zuidcn van de Linde gelegen kunnen
 
hebben. Het document geeft als uadere plaatsbcpaling aan: inter Rutheriksdole etWibernessate. De Jigging van dcze plaatsen
 
is al even onzeker als die van Lamrncrbruke maar er is natuurlijk wei naar gczocht. De Wiberncssate - aan de naarn re
 
oordelen een versterkte boerderi] - wordt in verband gebrachr met een nu verdwenen buurtschap Wyberburen ten noord

oosten van Kuinrc. Dc Wljbersbuursewcg hcrinnert er nag aan, De Rutheriksdole, een sloot , is ruoeilijker te plaatsen.
 
volgens een recente hypothese zou deze sloot de grens gevorrnd kunnen heboen van het in laatmi ddelccuwse bronnen
 
genoemde Roderixveeu bijScheerwoldc. De concessie van de bisschop zou dan nicr rand Oldclarncr, maar in de huidigc
 
Weerribben hebben gelcgen. I-Iet is een prikkelende theorie die, bij gebrek aan tastbaarder gcgcvcns, nict tc bewiizen
 
valt. Dar geldt trouwens ook voor de opvatting dat Lamrncrbruke de voorganger zou zijn van Oldclamer, dat ook tussen
 
de Linde en de Tjonger Iigt maar dan aan de ander e kant (zic verder Middendorp, 1985 en her krantenarti kel Or zock nucr
 
het ,gebied waar Friezen uit Lammerbroek terechtkwamen van K. Huisman in de Leeuwarder Courant d.d. 13 maart 1990).
 

44 Bouwer, 1970,2')8. De kerken in her wesrclijkc dee! van de Stellingwerven zijn voortgekomen uit de (moederlkerk
 
van Stecnwijk. dit in tcgcnstell ing tor de kcrkcn in het (zuidjoostelijk e dcel van de Stellingwcrvcn (Boyl, Noordwolde,
 
Appelscha en Oosterwolde) die vanuit her nabijgelegen Dieverwerdcn gestichr, De kerk van Oldeberkoop is mogelijk
 
door de bisschop zelf in her leven geroepen (Bloernhoff 1989, 43-4')l.
 

45 Spek en Va n Smeerdijk, 2000, 14.
 

4
6 Zie de vermelding van T-1oltpade antiquus en NovaTrindll/Nijetriene, p. 144. Mulder (1977, 95) gaat er, overigen s wader
 

verdere onderbouw ing, vanuit dat een nederzett ing 20'n 100zieJen moest tellen, wilde het een eigen parachie ku 11 Hen
 
vormell.
 

47 Voor meer jnfonnarie over de eope-ontgillningen en verwante zaken in dit.gebied wordt verwezen Ilaar
 
Hoppenbrouwers, 2002, 103-IIO. lie ook Halbertsma, 2000, ISS.
 

4
8 Spek en Smeerd ijk, 2000, 14. We moetcn ons bij het landschap dat deze kolon isten binnentradeLl, een graten


decls met hoogveen bcdekt gebied voorstellen , waa rin de Tjonger en de Linde en hun zjjsrroompjes t raag hun
 
weg zochten . Deze riviertjes lagen vanwege het eurrafe karakter in een veenbed van laagveen dat bedekt was met
 
elzenbroek en meer hogcrop met elzenberkenbroek. In de overgangszone naar het hoogvcen dat zich verder als een
 
ona fzjenbare vb kte zaI hebben u itgestrek t, groe iden uits luirend berken. PI aatselij k zaJ her dekza nd relief zieh nog 
in het landschap hebben gemanifesreerd.
 

49 Bouwer r970, 259. In de toenm alige spell ing worden de parochies aIs Moneki'bure, NieuskerprnseIe,Span,ghe, Boylo,
 
Oldenlammn, Nieul(JJneren, Oldeholtwolt, Nieholtwolt, Oldcnbrockop en Ostbrorkop vermeld. Ostbroekop heet nu Nijeberkoop, 
het eveneens in de Iijst genoemde Wcstbwckop is in de 19deeeuw opgega an in NijehoIrp'lde. 

50 Hierbij l110et worden aangetekend dat de recente srudie van Th. Spek overdit onderwerr heefr uirgewezen d;Jr her 'rypi
sche Drentse esdorp' cen te grove generalisering is (Spek, 2004).Toch is de structuur van zulke dorpen wei herkenbaar. 

5' Nadat het westeJijke dee! van de Stdlingwcrvcn zich reeds vanaf1309, met het vernielen van een bissehoppelijke 
steunbureht en de bdegering van de bisschoppelijke vesting bij Vollcnhove, een grote mat e van vrijheid had 
verworven, sloten omstreeks 1328 nog eens 12 parochies uit het oostdijke dee! zich bij deze 'vrije natie' aan. Hoewel 
deze kerkdorpen niet bij naam worden geno emd betreft het (naa r aile waar schijnli jkh eid) de paroch ies Oos terwolde, 
Appelscha, Fochteloo, Haule, Donkerbroek, Eisloo, Boyl, Noordwolde, Oldeberkoop, Nijeberkoop, West-N"ijeberkoop 
(Oostcrwijk, 1983, 25; Bloemhoff. 1989,43). West-Nijeberkoop is naderhand opgegaan in Nijeholtpade. Welke de 
twaalfde parochie was, is ondliideJijk. 

5' De ontginners die vanuit het oosten en widen opereerden, maakten volop gcbruik van de mogelijkheden die het 
landschap in die tijd bood en de kennis die ze (van de zandgrondel1) mer zich meebrachtcn. lo kUl1n cl1 we esdorpachtige 
nederzettingen onderscheiden (Tronde, Rijsberkampen, Zandhuizen, BoekeJte), verspreidc hoeven en gchuchten 
(random Oosrerwolde, Appelscha en J\hkkingal, strcekdorpen als Haule en Fochteloo (die overigens hUll oorsprong 
ook aan kamphoeve·ontginningen onrlenenl en randveenomginningen (Donkerbroek, Oldeberkoop en Noordwolde). 



Bchalvcdat dezc kolonist en uit de directe omgeving afko rnsrig zullen zijn geweest (Appclscha en mogclijk ook Weper 
en de omgeving van Oosterwolde) rnoeten we hier vooral denken aan inwoners van nabijgelegen nederzettingen van de 
Drcntsc zandgrondcn . 
Beideonrginningsgolven latcn zich in grote lijnen in her hisrorisch-geografisch gegroeide landschap herkennen. Her is 
moeilijk te zeggcn waar de ontginners van de zandgronden hun westelijke collega's precies zijn tegengekomen, maar veel 
verder dan het huidige Makkinga zal de oostelijke ontginn ingsdrift zich niet hebben uitgesrrckt. 

'H Verraald. Een verhaaJ over Groningen, Drenthe, Coevorden en ullerlei anderenebeurtenissen onder uerschillendebisschoppen van Utrecht 
(Blok, 1985_ 141) .
 

54 De oorspronkelijkc Latijnse tekst luidt: T enia loco, que est super Cunrarn jluvium etar ud Brokope' (Oosterwijk, 1986,72-73 ;
 
Bouwcr, 197°.258). Dc naarn Brokopc.Berkoop wordrwei in verband gebracht metde West-Nederland se cope-ontginnin

gen. maar ook met her woord 'brock' (mocrasbos ) en de waternaarn *aptl (Oosterwijk, 1986,73). In beide gevallen lijkt de
 
naarn te wijzen op cen Jigging in de buurt van hct water.
 

55 Oosterwijk, 1986. 155; Bloernhoff 1989.20 (Het jaarta l rz id aldaar moer een zetfout zijn.)
 

56 Voor Oosterwolde is zelfs nog een eerder jaar van vermelding gesuggereerd, nameli ik 1207. Er is in een document uit
 
dar jaar sprake van een hoeve in Alferl1 ove, maar ofdeze verrneldin g betrekking heeft op Oosterwolde wordr betwijfeld
 
(Oosterwijk 1986, 1')4) .
 
Overigens heeft de gelijkstelling Ostwalt - Oostcrwolde consequenties voor de gedachrevorming over de positie van de
 
Stellingwervers in die tijd. Ecn dcelnerncr aan de cxpeditie uir Oosrerwolde zou crop kunncn duiden dar de Stellingwervers
 
a Is groep aan Priese en bisschoppclijke zijde tegen de Drcntcn stredcn en dus in 1228nog trouw waren aan de landsheer.
 
Her is echrer ook re verdedigen dat de deelnerncrs aan de invalgccn Stellingwervers waren maar 'gewone' Priezen die zich
 
op Stellingwerfs gebied verzamelden, In feite zijn de gegevens te poverom er harde conclusies aan te kunnen verbinden
 
orntrent de (ou-lafhankelijkheid van de Stellingwervers.
 

57 Popping in De OoststdJingwerlJft van 24 decemb er 1926. Bouwer besteedr overigens geen aand achr aan de visie van
 
Popping en stelt in zijn dissertarie dat de omliggende buurschappen zijn voortgekomen uit her dorp Oosrerwolde, of
 
anders gezegd jonger ziin dan "t Oost ' dar hij bcschouwd als de kern van her occupatiegebied Ooste rwolde (Bouwer,
 
1970,166 en 220). Hij baseerr.zich daarbij niet aileen op bodemkundige aspectcn van her essencomplex bij Oosterwolde
 
(waarvan zijn opvatting als verouderd kan worden beschouwd) en de hooggelcgen ligging van de Ooste rwolder Es,
 
maar ook op de '-inge'- uitgang van gehuchten als Iardinga, Buttinga en Klazinga, die typerend zou zijn voor dochter

nederzetti ngen.
 
Ofschoon dar Iaatsre nier kan worden onrkend, doet zich daarbi] echter het merkwaardige feir voor dar de naam
 
Oosterwolde waarschijnl ijk niet verb,md houdt met cen (vroege) 'wolde-occupat ie' zoals we die kennen van - bijvoor

beeld - Noordwolde, maar eerder de suggest ie wekt van jongere datum te zijn dan de bcwoni ng in deze regio, zo stelt
 
(ook) Rouwer (ibid., 72 en 220). Poppings opvatting wim daardoor aan kracht en ook de auteurs achten het denkbaar
 
dat de bcwoners van de oml iggende gehu chten uiteindel ijk gezamcnlijk hebben bes]oten tot de bouw van een kerk die
 
vervolgens bewoning aantrok en waaraall de naam Oosterwolde werd gegeven .
 
Door sommigen is wei gesuggereerd dar deze plaats vanuit Oldeberkoop (als oudstc paroeh ie in SteJlingwerf) zo is
 
genoemd, maar deze veronder stelling is discutahel ell geba seerd op de vermcendc hoge ouderdo J11 (en sta tus!) van het
 
middeleeuwse Oldeberkoop (zie hieromtrem ook Oosterwijk, 1986, 72).
 

58 Zo is het dorp Havelte voortgekolllen uit de gezamenlijke bouw van een kerk door de bcwoners \'an de gehuchten 
uffeltc en Hessclte en dat halverwege deze dorpen (Jager, 1992, 68). 

59 De omgcving van Makkinga zal vanuit het oosten in cultuUf zijn gebracht en dat in de vorm van verspreide hoeven 
die later uitdijden tot de 'kluften' Veurburen, Middelburen, Twytel en Veneburen. Het ziet ernaar uit dat het latere 
Makkinga pas tot ontwikkeling kwam toeD hier door de bewoners van deze buur:::chappen gezal1lenlijk een locatie 
werd uitgekozen om een kerk te bouwen, De stichting van deze kerk wordt op grond van de ouderdom van de kerk
klokl.:e11 in 1463 gedateerd, maar dat jaar is eerder als terrni lltlSl1nte lJuc m te beschouwcn. Voor die tijd kerkten de boeren 
uit deze omgeving waar schijnlijk in Nijeberkoop (dat tussen 1228 en 1320 een zelfstand ig kerkdorp werd). In dat 
opzicht wordt aangesloten hij de opvatti ngen die Popping in De Ooststellill,g uJet l'er van IS febru ari 1927verwoordde. De 
naam Makkinga is afgclcid van cen persoonsnaam Cinga': bezitleigendom van .,.), Makkinga is dus (evenals lardinga, 
Klazinga, Prandinga, Nanninga e.d.) gcnoel1ld naa r een van de eerste bewoners of eigenaren. 

60 Popping maakt in zijn ,m ikel in De Ooststellin,gwervcr va11 24 december 1926 tevens meld ing van het I'olgcnde: 'Voris 
jaar werden nag resten van de oude kerk op he l kerkhof.gel'onden ; cen ,gededte (het koor?) s,hijnt een paar meteroostelijker te hebben 
gestaan. DeJundamrnten cler oude kerk· en misschienook nag dieder tcnenwoorcli,g e• blijken Ie hebbengallst op ZlVarevel dke ien (...) 
Deze kerk had.gren toren'. 
Op grond van onder meer het zandstcnen doopvont dar in de kerk staat, dateert Ooscerwijk deze kerk in de 14de eeuw 
(Oosterwijk, 1986,172-173). De date rin g van cen los element zegt natuurl ijk niets over de st icht ings datum van de kerk. 
Jammer gelloeg kan oa k de hcilige waar aan de kerk is gewijd niet als dateringscriterium worden gehameerd. Net 
als in Oldeberkoop, Makkinga en Nijeberkoop was de Oosterwolder kerk gewijd aan St. Bonifatius. Het consacreren 
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-
van een kerk aan deze heilige is terug te voercn tot het bisdom Utrecht en was gedurcnde de gchcle Middeleeuwen
 
gebruikel ijk (mond. med. P. Noomen, Fryske Akademy, Lccuwarden). Datzelfde geldt voor de verering van St.
 
Nicolaas, aan wie ook verschillende Srellin gwerver kerkcn zijn gewijd (o.a, die van Appelscha). Wel kende de
 
verering voor St. Nico laus in de rzde eeuw een bloei (ibid., 72).
 
Overigens zijn er geen concrete aanwijzingen dat er ooit een (voorganger van de huidige) kerk zou hebben gestaan
 
in de buurt van het Grootdiep, ze als door Oo stcrw ijk wordt vermeld (ibid., 174).
 

61 Oosterwijk, 1986, 155. De naarn Oosterwolde/Oesterwolde/Ostwalt is voortgekomen uit een samenvoeging van
 
'oostelijk ' en 'walt'i 'wold' (wat 'wildernis' berckcnt), zodat de naarn vertaald kan worden als 'oostel ijke wildernis',
 

6. Bloemhoff 1989, 20. 

6l Althaus als we uitgaan van de bestaande litcratuur, Bovendien is vcel van her (laat-jmiddeleeuwse mareri aal dar in 
het verleden is gevonden , nier meer traceerbaar. Zie ook noot 23. 

64 De naarn is ontleend aan het gebruikte bouwrnareriaal, namelijk rode bakstenen en da kpan nen. 

65 lie ook p. 160, noot 7. 

66 Bakstecn werd, dit in de vorrn van zogeheten 'kloosrermoppen', als bouwmateriaal VOOt kerken in Noord-Nederland 
pas in de tweede hclft van de rzdc ccuw gebruikt. Voormeer informatie over her oude kerkhofvan Noordwolde wordt 
verwezen naar Mulder en Molcma, 1993. 

67 Dezc kerk , die aa n het cind van de 17deccuw werd verbouwd, vcrrces eveneens op veen (Ha lbertsma, 1964b). 
Kennelijkwas Halbcrtsma niet op de hoogt c van de precicze locatie van her 'oude kerkhof' en de onderzoeksresultaren, 
althans hij rcpt hier met geen woord over in de publicatie die hij wijdde <Ian het onderzoek van de kerk en beschouwr het 
nabijgclcgen ToadsKcrkhofals de plek waar oorspronkeliik de dorpskerk van Noordwolde stond. Er besraat overigens 
cnige onduidclijkheid wanne er deze kerk precies is gebouwd . Zo gaat Halbertsrna uit van een dateri ng in de eerste 
helfr van de I6de ceuw, terw ijl doo r Bouwer (en anderen) de bouw van de kerk in her begin van de 15de eeuw word t 
geplaatst (Halbertsrna , 1964b; Bouwer, 1970, 12). 

Naast het onderzock van de kcrk van Noordwolde heeft Halberrsma nog ouder zoek verr ichr naar fundamenren van 
voorgangcrs van de kerken van Nijebcrkoop en Oldeberkoop , respecrievelijk in 1948 en 1964. Opzienbarende onrdek
kingen werden daarbii uiet gedaan (Oosterwijk, 1986,69/Archis-waarnemingsnr. 238535 en Halbertsma, 1964a). 

68 Deze neder zet ting heeft zich, geruige a.i rdewerkvondsren uir die rijd, enige hond erdcn meters ten noordwestcn 
van her 'Oud Kerkhof' uirges trekt, ter boogte van de huidi ge TJkenweg (Archis-waarnerningsnr. 40195). 

69 De gegevens overde vroegere kerken vormen een onder steuning van de recente opvatt ing dat een groot deel van de 
(wcstclijke) Stellingwerven vanuit de rivieroevers is onrgonnen en dar niet, zeals Bouwer stelde, de eerste kolonisten 
juist de hoogsre assen van de zandruggen opzochten (Bouwer, 1970; zie oak Mol en Noomen, 1989a, 22-23; Spek, 2004, 
94)· 
Van de in de Srellingwerveu geregistr eerde verlaten kerkplaatsen zijn aileen die van Sonnega, Pcpcrga en Blesdijke nog 
als kerkheuvels te herkennen. De ontdekking van een oud kerkhofbij Blcsdijke werd overigens pas onlangs gedaan. 
Hier bevinden zieh in een bospereeel zo'n 700 In ten no()[doosten van de huidige kerk (en dus niet op dezcIfde kave! 
als de IlUidige kerk!)de overblijfselen van eell kerkheuvel (briefvan G. Lantinga, voorzitter van de Vereniging Historie 
Wesrstellingwerfe.o" aan S.W. Jager d.d. 12 september 2004). Ditgeldt ook voor bet 'Oud Kerkhof' van Pcperga dat 
bovendjen niet wijst op een zuidwaartse verplaatsing van bet dorp maar op een noordwaartsc. De ligging van de 
voormalige kerk (en naar Illag worden aangenomen de bijbeborende bewoning) hangt bier vermoedelijk samen met een 
dekzandopduiking nabij cen zijdaIvan de Linde. Voorts suggereert de Iigging van de oude NH-kerkvan Steggerda dat 
ook dit dorp zich overenige af.<;tand heeftverplaatsL 
Naast bovengenoemde dorpen kent ook Nijetrijne een 'Oud Kerkhof. Het ved aten van dezc kerkp!aats houdt hier nice 
zozeer verband met het opschuiven van een ontginningsas als wei metdc teloorgang van ditvecngehucht. Pas nader
hand trok de (nieuwe) verbindingsweg tussen Wolvega ell Kuinre weer bewon ing aan en ont stond het hllidige Nijl'trijne. 
In 1980 wuden de fundamenten van dit kerkje zijn blootgelegd door medewerkers van het Fries Museum, maar hierover 
zijn, behoudens een krantenbericht dat in 1980in Dc Stellingwerververschecn, geen verderc gegevens bekend (zie ook 
Jager, 1989, caLm. 1M-I). 

Een fraai voorbeeld van zo'n laatmidd eleeuwsc dorpsverplaatsing betreft.het streekdorp Wijnjeterp. In de nde-T3de 
eeuw srrekte de bewoning 2ich uit Iangs het da! van de Boorne. Hier bevindt zich niet alleeu het 'Oud Kerkbo f' , bij 
onderzoek zijn hier langs de Hooiweg/Buitenweg ook de sporen van boerderijen uit die tijd blootge!egd. Naar aile 
waarschijnlijkheid verplaatsre (een dee! van) de hewanin g zich in de loop van de I2dl' ofhet begin van de I3de eeuw naar 
de huidige Binnenweg. Hier staat ook, op dezelfde kavelals zijnvoorgangcr, de huidige kerk. Deze kerk wardt in de 13de 
eeuw gedateerd (De Langen, 1992, 96-106). 
Een vergelijkbare ontwikkeling hccft oak het dorp Donkerbroek doorgemaakt. Lag de nederzetring oorspronkelijk dich· 
ter bij het daJvan de Tjongcr, ter hoogte van een gebied dat de naam her 'Hoge Zand' droeg, naderhand (wan neer is nict 
precies bekcnd, maar waarsebijnlijk ergens in de I4de-rsde eeuw) verplaarste de nederzening zich in noordoosteJijke 
richting en ontwikkeldc zich hier het streekdorp Donkerbroek. De aanleg van de Opsterlandsche Compagnonsvaart 



had vervolgcns invlocd op de verdere ontwikkeling van dit dorp. De naam Dankerbroek - eertijds Dune- ofDombroek 
gcheten, wat zaiets betek cnr als 'hoogte in moerassig gebied' - illusrreert de oor spronkelijke ligging van deze plaats 
op fraaie wijze. 
Popping hccfr her 'Oud Kerkhof' van Donkerbroek, dat langs de (huidi gc) Balkweg Jag, nog in zijn Dudeglorie gekend 
als een vrijwcl rand perceel met een doorsnede van ca. 50 m, dat omgeven was door een sloot of gracht, Ongeveer 
in her midden beyond zich een vcrhoging waarop her kerkje heeft gestaan, gcruige de vondst van een 'Ieern laag' en 
brokken rode gebakken steen (Popping in De Ooststellingwrrver van TO, 17en 24 juni 1927). 
Bi] een ontzanding, uitgcvoerd in 1955 in het kader van een ruilverkaveling, is her oude kerkhofvan Donkerbroek 
verloren gegaan. Er werdcn vcrsch illende oosrwe sr-georieuteerde graven aan het licht gebracht, waarna her roenma
lige BAr er nog summicr ondcrzoek verrichtte (dagrapport Bohrners BMd.d. 2 mei 1955;zie oak p. 161, noot 13). 
Oat de excentrischc Jigging van kerken uiet altijd verklaard kan worden vanuit de theorie van een dorpsverplaatsing, maar 
oak door andere factoren kan zijn bepaald, laar de voorrnalige kerk van Oud-Appelscha zien. Afgezien van het feitd at deze 
kerk in de I3de eeuw min of meer centraal lag ten opzichte van de toenm alige buurschappcn, wordt de stichting van deze 
kerk en de plaats waar hij stand ook wei in verband gebracht met de bewoners van het nabijgelegen gehucht Terwisga 
(Terwische), een vooraanstaande farnilie die hier tocntertijd een havezathe bewoonde en gronden bezat (Mulder, 1977, 
97-98; Oosterwijk, 1986,20). 

7° De gegevens over dit onderwerp zijn grotendeels ontleend aan een publicatie van Mulder, die een uitgebreide 
analyse van het fenomeen Lux Mundi geefr (M ulder, 1977).
 

7
1 Dit pakket stuifzand met een dikte van za'n 2 m vorrnde voor turfgravers ken nelijk geen beletsel am hier her
 

onderliggende veen vrij te leggen en af'te graven. Eij hun graafwerk stootten ze onder bet veen op 'olierblUf sden van een
 
uarken, zcomede een bru,gje ofoveriJan!J , vall palen en ta kken vervaaroino; ook kwam er ecn vdliTl,g van cen boerenuaqen aan het lichr'
 
[Popping, 1903, 56-57). Uir deze omgeving zijn ook de bronzen spiraalringen afkornstig (zie ook p. H3).
 

72 Popping in De Ooststellinqioercerd.d. 16september 1932.
 

73 Popping in De Ooststellinquieruer van rz rnei 1939.
 

74 Elzinga, 1966c. Behalveop deze en de eind rcde eeuw onderzochte locatie nabij de voormalige korenmolen van
 
Appelscha, werd door Popping sr, en jr, onderzoek verricht in de heide bij Laag-Duurswoude waar een stuk land de
 
naam 'Her Oude Klooster' droeg. Her was omgeven door ccn sloot en een wal en verdeeld in kleinere percelen die oak
 
door wallen en sloren waren begren sd, Voorts waren ecn paar dobben aauwezig en een put , maar aardewerk uit die put
 
blcck van jongere datum da n een eventueel klooster (J.H. Popping , 1903, 54-55; Peppi ng in De Ooststellingwerver van 25
 
rnaart 1927). Dit is overigens dezelfde locatie waarvan VanGiffen melding maakt in zijn publica tie over her onderzock
 
van de grafheuvcls van I:.angedijke (T929, 38-39). Hi] stelde rocn dar het hier 'ovrrblijf selen van zoetwaterv!jllers en Dude
 
hUi5plaatsen uit later-rnidddeeuwschen tijd' betrof.
 
Vergelijkbarefenomencn hcrft Popping her en der aangetroffen in ele hei. Hij duidde ze aan als 'perkjes'. Zeworden door
 
hem behandcld in een :urikel , gcheten De bomnhoeven in de vrorge middeleeuwen in OIlU strekrn (Popping in DrOoststellinfjwervrr
 
van 22 november 1929). In aile gevallen gaar bet am complcxen van l11ecrdere perceelrjes van za'n 25 m2 die waren om

geven door grcppcls en slaten , met een lage heuveJen een (grotendeels) dichtgegroeide vijver ofdobbe en een waterput,
 
alsmede ' lange akkers'.
 
Een aamal van dcze hcuveltjes werden door hem aan een onderzoek onderworpen. Ze bestonden uit gemengde
 
(heide)grond, as, Icem, met ter hoog tr van het l113aiveld een keienvlocr. Ofschoon hij deze verlaten hu isplaatsen/keu

terijen (want een andere verklaring Iaat zicb niet afawingen) in de VroegeMiddeleeuwen dateerde, kan op grond van
 
het aardewerk dat hij er aamrof(ondcr meer van Jacobakan netjes en Keuls importaardewerk) worden gesteld dat het
 
am behuizingen nit de 14de-16de/17de eeuw gaat.
 
Waarschijnlijk hcbbcn we hier te maken met ontginningen die uit het eind van de Late Middeleeuwen stammen en die
 
in de loop del' tijd om (vooralsnog) niet te achterhalen redenen zijn opgegevcn. Het was kennelijk in die tijd Illogelijk
 
om, door het ontbreken van zogeheten willekeuren (voorscbriften) zoals we d ie bijvoorbeeld kennen van de Drentse
 
marken, een stuk hei tc ontginncn en in gebruik te nemen. Vergelijkbare situaties (maar wcllichr heel anders te
 
duiden!) zijn ook bekend van de zandgronden elders in ons land (Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant).
 

75 Popping in De Ooststellin,gwerver van 12 mei 1939.
 

7
6 Popping in De Ooststellinfjwerver d.d. 23 november 1928.
 

77 Zie oak noot 56.
 

7
8 De vertaling ervan is te lezen in Bloemhoffl989, 68-69

79 Die drie stellingen waren afKolllst ig uit de vcrschillende delen van de Stellingwerven , t.w. een uit het westel ijke
 
deel ten zuiden van de Linde, een uit het noordelijke deel van dit riviertje en een uit het oostelijke deel. Dit ambt werd
 
bekleed voor de duur van een jaar , waarna nicllwe ver tegcnwoordigers door de locale gemeenschap en wisselend van
 
plaats werden gekozen (Bouwer, 1970,44; Oosterwijk, 1983,24; Blocmh off, 1989. 25-27).
 
Het woord 'werf', dar ook voorkomt in 'Schoterwerf' (Schoterland) laat zich duiden als '13 iJeenkomst des volb, openbart
 
vergadering, in de Frimhe landen, waarop landsbelangen, bestuur, wrtgeving en mhtzalcen werden besproken'.
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DAN I<BETU IG ING 

Toen de auteurs in 2002 met dit boek begonnen, konden ze gcen van beiden vermoeden 
hoezeer de werkzaamheden in de loop van het project zouden uitdijen. De opzet was vrij 
sncl gereed en duidelijk, de onderwerpen waren bekend en her leek erop dar er systernatisch 
kon worden gewerkr aan een ordening van de gegevens. Gaandeweg breidde zich echter de 
lireratuurl ijst uit, kwam er behoefte aa n de invulling van derails en werden nieuwe onrdek
kingen gedaan in artikelen, archieven en depots waaraan (hoe summier soms ook) aandacht 
moest worden besteed. Dat leidde enerzijds tot een uitvoerig norenapparaat, anderzijds tot 
een hoofdtekst die niet aIleen steeds kritischer moest worden beoordeeld op het evenwicht 
tussen diepgang en detaillering, maar ook op de gewenste leesbaarheid en variatie, De 
auteurs hopen uiteraard van harte dat dat laatste is gelukt en dar de lezcrs de nagestreefde 
volledigheid nu of in de roekomst zullen weten te waarderen. Dat geldt ook Vaal' de rneer dan
 
200 illustraties, waarvan er vele speciaal voor dit boek gemaakt zijn en andere nooit eerder of
 
aIleen in moeilijk verkrijgbare werken zijn gepubliceerd. Het maken en op details controle

ren van de bijschriften was een project op zich.
 
Bij iedere fase van het schrijven raakten derden betrokken: vooral collega's uit de ar

cheologische wereJd met algemene dan wel specialistische kennis van de verschillende 
onderwerpen ofaspecten daarvan: collega's, vrienden en kennissen die bchulpzaam waren 
bij het verzarnelen van gegevcns, illustraties en voorwerpen: en uiteraard degenen die bij 
de redactie en vormgeving betrokken waren ofdie de speciaal voor dit boek gernaakte 
illustraties leverden. Hun bijdragen waren onontbeerlijk en dit is de plaats am hen van 
harte te danken. 

Allereersr gaat onze dank uit naar de vaste meelezers Evert Kramer en Wijnand van der 
Sanden, die icder hoofdstuk op zijn rnerites beoordeelden en die ons niet aileen kritisch 
voIgden en voedden met inforrnatie, maar ons er ook steeds weer van overtuigden dat 
we op de goede weg waren. 
Bij een aantal hoofdstukken keck ook een 'periodespecialist' over onze schouder 
mee: Dick Stapert en Lykke Johansen bij hoofdstuk 2 waarin grote delen van hun 
onderzoek te Oldeholtwolde zijn verwerkt, Martijn Eickhoffbij hoofclstuk 3 (met 
name wat de persoon H.J. Popping en de jaren '30 en '40 van de zoste eeuw betreft) 
en bronstijdkenner bij uitstek JayButler bij hoofdsruk 6. Ernst Taayke bekeek 
met een kennersoog ons verslag van de opgravingen bij Fochteloo in hoofdstuk 
7 en de deskundige op her gebied van de historie van de Stellingwerven, Henk 
Bloemhoff, boog zich over het afsluirende hoofdstuk 8. Verschillende van deze 
meelezers hebben ook op ander terrein een bijdrage aan het boek geleverd, 
zoals hieronder zal blijken. 
Belangrijke informatie over detailonderwerpen en dergelijke leverden - in 
voIstrektwiIlekeurige volgorde - de archeologen Wietske Prummel (over 
de mesolithische slachtplaars bij Iardinga: ze stelde bovendien haar 
documentatic over Popping ter beschikking), Leo Verhart (over diverse 

paleo- en mesolithische vondsren), prof. dr. H.T. Waterbolk (over de 
bewoningsgeschiedenis van de Stellingwerven en omgeving in relatie 



tat de veengroei, waarbij hij ons zijn manuscript over dit onderwerp verstrekte), 
Harry Fokkens (die zijn complete dossier over Popping afstond), Matthijs van Nie 
(over prehistorische ijzerproductie in Nederland), Jan Lanting (over het vlak
gravenveld van Venekoten en de grafheuvcls bij Donkerbroek en Langedijke), diens 
broer Albert Laming die zijn ongepubliccerde documentatic van EGK-graven in de 
Stellingwerven ter beschikking stelde, helaas heeft Albert het verschijnen van dit 
boek niet meer mogen meemaken. Verder noemen we Otto Brinkkernper (over met 
name paleobotanische zaken die betrekking hadden op de bijlage) en de emeritus 
hoogleraar paleobotanie prof dr. W. van Zeist (voor het gcven van suggesties ten 
aanzien van de begroeiing voor de landschapsprenten van Siernen Dijkstra). Voorts 
leverde JayButler aanvullende informatie omtrent de datering van enige bronzen 
voorwerpen, terwijl Ernst Taayke de schrijvers met raad en daad terzijde stond ten 
aanzien van enkele aardewerkvondsten uit Klazinga, Iardinga, Weper en Boyl. 
Aanvullende historische informatie over het verre en recente verledcn werd ver
kregen van prof. dr. G.R. Zondergeld, emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit 
(omtrent het oorlogsverJeden van Popping en Bohrners), Iohan Fricswijk van de 
Fryske Academy (documenratie uit zijn Popping-archief), Paul Noomen, eveneens 
van de Pryske Academy (over de middeleeuwse geschiedenis van het gebied, met 
name de kerkgeschiedenis), Geert Laminga, voorzitter van de Vereniging Historie 
Weststellingwerfe.o., (over de meer recente geschiedenis van Weststellingwcrf in 
het bijzonder verlaten kerkhoven), Jan ter Laak, bij wie we met allerlei vraagstukken 
orntrent oude toponiemen terecht konden, en - last but not least ~ Hendrik Jager, 
vader van de eerste auteur, die de archieven van de gemeente Ooststellingwerfen 
de uitgaven van De Ooststellingwerver naploos en uit eigen herinnering details leverde 
over de farnilie Popping. 
Het Nationaal Archiefin Den Haag verleende medewerking bij het raadplegen van 
de oorlogsdossiers van Popping en gaf taestemming tot het publiceren van diverse 
gegevens. 
Dric vrijetijds-archeologen verdienen hier eveneens een vermelding. allereerst Pier 
Houtsrna, en dat niet aileen vaal' zijn inspanningen in het verleden op het gebied 
van de archeologie in de Stellingwerven, maar ook voor zijn warme belangstel
ling inzake de totstandkoming van dit boek; Gerrit Jonker uit Oldemarkt voor her 
bestuderen van enkele vondstcomplexen uit de omgeving van zijn woonplaats en 
het gezamenlijk bezoek aan deze locaties, en Hindrik de Jong (Tjalleberd) voor het 
verstrekken van enkele afbeeldingen. In dit verband noernen we ook de familie 
W. Wijkel uit Rolde. 
Op praktisch gebied ondervonden we veer steun van Evert Kramer en diens mede
werker Gosse Venema die ons in staat ste1den tientallen voorwerpen uit de coIJectie 
van het Fries Museum te fotografcren en die in de vergetelheid geraakte vondsten 
uit de Stellingwerven in het museum ofhet Noordelijk Archeologisch Depot (Nuis) 
wisten op te sporen; Wijnand van der Sanden voor zijn hulp bij het '4C-dateren van 
een stuk hout dar ondergebracht is in het depot te Nuis en in verband werd gebracht 
met een veenweg te Appelscha, Marie-France van Oorsouw voor het verstrekken 
van foro's van Stellingwerfse vondsten in de collectie van het Rijksrnuseurn van 
Oudheden en voor haar rnedewerking bij het forograferen van vuursteenmateriaal 
van de vindplaats Oldeholtwolde en de grafvondsten van Venekoten; Kirsten van 
der Ploeg voor het leveren van fotomateriaal dat zich het archiefvan het Groninger 
Instituut voor Archeologie bevindt; Vincenr van Vilsteren voor het verzorgen van 
fotomateriaal uit het Drems Museum; Aleid Bosch voor het verzorgen van kaartjes 
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van glaciaal Nederland; Menne Kosian voor het bewerken van het AI-IN-bestand van 
Oosterwolde en omgeving: zijn collega bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek, Bert van As, voor het leveren van een aantal scans van afbeel
dingen ; en tenslotte de medcwerkers van de bibliotheek van deze dienst die altijd 
klaar stonden am allerhande publicaties en boeken op te sporen en ze voor langere 
tijd tel' beschikking te stellen van de auteurs. 
Met veel plezier hebben we samengewerkt met de illustraroren Siemon Dijkstra, 
die zich met zoveelliefde voor het landschap en het onderwerp gewijd heeft aan 
het vervaardigen van de sch it terende landschapsprenten die een extra dimensie 
meegeven aan dit boek, en Ulco Glimmerveen die de reconstructie van een 
'pa leolithisch moment' te Oldeholtwolde maakte, Olav Ode verzorgde op 
dcskundige wijze het kaartmareriaal, terwijl Sijtze Veldema (over wie hier
onder meer) een aantal landschapsfoto's maakte. De vele nieuwe foto's van 
Stellingwerver vondsten werd en gernaakt door ferry Hoedeman. 

Tenslotte willen we hie r de mensen noemen die in organisatorisch opzicht aan 
het begin en hct eind van bet boek stonden. Allercerst gaat een speciaal woord 
van dank uit naar de directeur van de Stellingwarver Schrieversronte, Pierer 
Jonker, niet alleen voor het initiatiefdat hij heeft genomen am dit boek te 
realiseren, maar ook voor zijn vele inspanningen am de publicatie tot een goed 
einde te brengen en zijn geduld dar wij vaak zwaar op de proefstelden. Oak 
willen we Sijtzc Veldema (Stilet Vormgeving) bedanken Vaal' de fraaie vonngeving 
van her boek en de uitgavebegeleiding. Een speciaal en liefdevol dankwoord 
brengen we tot slot ook uit aan onze echtgenotes Bianca Karnlag van den Winkel 
en Iris Toussaint die hun partners zoveel tijd hebben moetcn afstaan aan het boek 

en hen tach zijn blijvcn steunen. Bianca, echtgenote van de eerste auteur, heeft 
bovendien vele uren besteed aan de eindredactie. 

Ais we tach nag personen en insranties vergeten zijn , bieden we hen onze oprechte 
excuses aan. Aile genoemden danken we van ganser harte. Ten overvloede: uireraard 

zijn aileen de schrijvers verantwoordelijk voor de inhoud van het boek. 

Sake Jager (Leusden) 

Evert van Ginkel (Leiden) 
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Foehtelooervee n 
Franken 
Fries Genootsehap 
hies Museum 
Friezen 

Gaasterland 
Ganz erneer 
Germanen 

Germanicus 
GmJllkeule 
GIA (Groninger 

ln stituut voor 
Archeologil') 

Giffen, A.E. van 

Glasb ergcn, W. 
GoJdhaer 
Gooi, het 
Goudmee r 
grafheuvclts) 

Dokkum 153 
Donkerbroek 9,17,88,100,101, 150,150 
- Zwernbad 51, 51, 52,78, 79, 162125 

zie ook: gra fheuve liGalgenberg 
Dordogne 23 
Drentsf-Fries) 

Plateau 14, IS, 79, 100, 1I8, 126, 131,143 
Drie Provincien, De 127 

Drouwen 95, 104 
Dryas 61, 64, 65 
Duurswoudc(r Heide) 17, 17,49, 62 

109 

13, 19-21 
124 , 124 , 169114 

79 
152 

50, 52, 53, 161/19 
109, i ro, 110, 152 

86-88, 9°,93,98 
zie ook: bckcr, grafheuvcl 

q9, 150, 148-149, 186114 

zie oak: App clschaOosterse Es 
128,128, 129 

63-65 
48,57,78,81,82,88.93,94,1°3,1°4,113. 
Il9, 126, 133, 136, 137, .154, 186/13 
129,.129,130,130,131,131,132,133,135 
128, 128, 131 

T07, 126, 127, 129, 133, 136, 138, 139, 144, 
145, 147, 154, 172146 
8, 10, II4 

135, 137, 139, 141 

54, 55, 83, 91, 15811, 163142 
22, 46, 47, 55, 94, J09 , 15811 

IIg, 13I, 133, 135, 144, 147, 154, ISS, 188/32 

zie: Rijs 
17, 156/6 

132,133,141 

131, 141 

71, 78, 168/23 

zie: BAI 

24,44,44,46,47,5°,54,55,58,58,59,84, 

85,88,9°,91,95,98,106,108,120,126
129,136,149,16011,163141,165/63 

58 

43 
81 

43,71,106, 1°7,126,156/5 

48, S6, 86, 89, 95,104,104, lOS, lOS, lIS, 



Laag van Usselo 
Larnm erbruke 
Langedijke 

LeuendeNatuur, De 
Linde (Lende) 
tochrenrek 
Lodewijk de Duirser 
Loon 
Lotharius 
Lubbock. J.
 
Liin eburgerwuppe
 
Lux Mundi (klooster)
 

Magdalen ien
 
Makkinga
 
Meiendorf
 
microli then
 
Modderrnan, P.J.R.
 
Moss , E.
 
Mulder, G.
 
Mti Ider. ).J.
 

Munnekeburen
 

Neanderthaler
 
Nederla ndse
 

61, 6r , 158/7 

144 , 189/43 
88, 94, Il3 
zie ook : grafheuvel tsu l.angcdlike 
50, 56 
8, 14, IS, 18, 47, '33 , '45 , 149 , 154 
43, 52-54 . 53, 54,59 , 162/29 

135 

97 
135 
73 
59 
152, 152 

23,24 

43,52,147 
24 ,25 
65,67,69 ,7° 

175/25 

36 

153 
15° 
146 

20,20,21 ,23 

Heidemaarschappij 48 
Newell , R.R. 66, 70 
Nilsson, S. 73 
Noordwolde 88, 147, 150, ISO, lSI, 151, 191 /67 
Norg 83,142 
NSB 56,57 
Nijeberkoop 60,146 
Nijeholtpade 1I8, 144 
Nijeholtwolde 146 
Nijelarner 146 
Nijetrijne 
(Nova Trinda) 144 

Odoorn 98 
offerrnes zie- Appelscha 
OJdeberkoop 11,14 ,1 8,1 44 ,1 46,147,155 
Oldeholtp ade 

(Hoolrpae) 19, 144 
OJdehol twolde 19, 21, 23-43 ,61 , 63,64, 66, 146, 158/8 
Oldelarner 144, 146 
Oosrerwolde 

(Ostwald) S, 10, II, 17, 18,43. 45.46,5°,51,57.88, 
93. 97, 104, 108, 146, IA7, 190/56, 190/5 7, 
J9o/60 ,191/61 

- urnenveld lOS, 109, JOg, no, no, III, 176/41 , 176/44 
Oosrstell ingwerf 11,47,62,66,88,93, J36,146, 147,154 , 

164/53 
Ooststelling werver, De 46,49,55-57,83 ,85 
Ossewaarde, j. 45, 53 

OttO (bisschop) 
Otto I (koning) 
Oudega 
Oudehaske 
Oudeschoot 
Oudctrijnc 

(A ntiqueTrindn) 144 
'Oud Kerkhof' 151• 151, 191/69 
'Oud Leger ' 49 

pa.lJusforestrnsis 143,143 ,144,154 
Peperga (Peperqoe) 144 , '51,151 
Picardr, ). no, 131 
pin go-ruine 17 
Pldttbolul1 78, 78, 81, 169/7 
Poel, W. v.d. 43 
Popping, E. (Berth a) 54 , 54 , 86, 160/8, 165/63 
Popping, Ii.] . 43,45-59,46,49.55,56 ,57,60, 63,66, 72, 

83, 85,88. 88,89, 90. 91, 102, 103, 106, 
108, 126.128-131, 135, 139, 140 . 152, 
153.153 ,15 4 , '5 6/3. 160/6, 160/9. 161/16, 
161/22,1 61/23. 162/27. 162/28. 162/32, 
162/35, 163/38, 163/41, 164/46, 164/48, 
164/52, 164/56, 164/61. 165/64 , 166/68, 
166/71 , 183/56, 192 /74 

Popping. J.H. 46,88, 152 
Pra ndinga 4 2 , 50-53, 159/17 

PreboreaaJ 65, 67 
Prikked am 76-77 

Quaedam nnrrccio 147 

rej itting 
Reservekas van 

Appelscha 83,88 
Rhee 13 1 

Rissen-cultuur 62 
Rolde 14 2 

Rorneinen 120.131-133.141,153 , 184/62 
Rossen-cultuur 78 
Rottige Meenthe 8, 16.66 
Rudolf van 
Coevorden 

Rust , A. 
Rijksrnuseurn van 
Oudheden/RMO 

Rijksbureau voor 
Oudheidku ndig 
Bodemonderzoek 58 

Rijs 83 
Rijsberkarnpen 66,88 ,146,146 

Saalien 12-15 , 19 
Saksen/Saksisch 135, 139-14' , 145, ISS 
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Scher penzeel 
Schotanus 
Schwa ntes , G. 
Sibrandus Leo 
Siebinga, J. 
situla 
Sleen 
Sonnega (So nntgoe) 
Spanga 
Spitzhaue 
Sprock hoff, E. 
St. Iohannesga 
Stapert, D. 
stecnkist 
Steen wiik 
Stellin,g wervrr. n
5re11113, R. 
slellinnQ(stcllingii) 
stcll ingen 
Staarm en Striid 
Stobbc poe l 
Sruttc bosch 
Swifterbanr-cultuur 

Tacht ig Bunder 
Tacitus
 
Tcr Ape!
 
Thomsen. C.
 
Thijssc , ).P.
 
TjongerlKuinder
 

Tjonger-cultuu r 
(-groep) 

Tjongcrkanaal 
Trechterbeker

cuItu ur/TRJ3 

Trond e 

Unerice-cultuu r 
urn 
ur uenvelden 

Utrecht (bisscho p 
van) 

vee n (-graei , -rnos) 

veenweg 

J46
 
83
 
24, 164/50
 

153
 
[62/26
 
127, 138
 
142
 

144
 
146
 
7J, 78
 
103
 
65
 
22.23 ,25
 
83
 
144
 
zie: Ooslstellil19wervrr
 
166/68
 
135,1 40.186/ 2,188/2.9
 
154
 
56, 57
 
17
 
14
 
75,78-80
 

zie: Fochteloo
 
129
 
I'j3
 
73,IIS
 

5°
 
8.9, 14. IS. 18. 20, 2I , 26, 27,32 , 42 , 47.
 
SO-5 2 , 54, 61, 64, 67, 69, 79, 113 , Il 6, II7 ,
 
I27, 138, 139, 144, 145, 147, 154, 156/1,
 

161/21
 

59, 60, 62, 63, 66, 166169
 
zie oa k: Kuinder-cult uur
 
9, 26, 156/1
 

45, So, SI, S3, 86, 87, 97, 98, [02, W7, 117,
 
J70 /[8
 
43.88, 138, 146, ISO
 

lOT
 

107, 107, 108, 108, 110
 
48, 89, 108. 126, 176/40 , 177/47
 
zie oak : Oosterwoldejurnenveld, en
 
grafheuvel/Ga Igenberg
 

142, 144, 146, 154
 

16,16 ,18,26,66, 79, 81 ,117,119, 127,136. 
138. 140, 145,1 46, 153, 169/16, 179/11 & 12. 
182/44. 187/16 
184/76 

Ven ekote n 

Vereen i,g ing uoor 
Heimutstudic der 
Strllingwervcn 

Vinkega (Vinkegae) 
Vliet. H. VJ n 
Voerman, G. 
volksverhui zingen 
Vollenhove 
Vries 
vuistbijl 

watcrbolk , H.T. 
Wehlen-cultuur 
Weichselien 
Weper 

Wessex-cultuur 
Weststell ingwcrf 
Wieringen 
Wikkcldraad

cultuur 
w illehad 
Wolvega 
Wouters , A. 

Wijkcl, W. 
Wijnjererp 
Wijnjewoude 

ijstijd 

Zandhuizen 
Zeijen 

93, 172/46 
zie ook : beker, Enkelgrafcultu ur 

46, 89, 91, 108, 149, r60/7. r7413
 
144
 
15 6/8 

5°
 
37, 141
 

144, 154. 189151
 
13 1, 141
 
19. 19, 21. 21,73. 157113
 

58
 
62
 
12, l5. 60, 64
 
10, 4 5, 100, 101 , 105. 119 ,126. 138. 139, I47,
 
187/20, 187/21
 
101
 
8, 18, 136,144-146, 154, ISS
 
81
 

98,1 74/15 

140 , 141
 

8,18 ,144
 
66
 
43
 
zie Wijujewoude
 
19
 

II -20, 26, 65, 73, uS
 

146
 
12J, 125,131 ,132
 



Op slechts enkele plaalsen in de Stellingwerven zijn nog oude meanders uon de Ijonqer in het iondschnp aanwezig, 
zoals hier bij Twijlel (Pri!d<edamJ en in het na tuurgebied Delleburen onderOldeberkoop (rechts). 
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OVERZICHT I<L1MAATSONTWIKI<ELlNG) LANDSCHAPSVORMING EN BEWONING IN NOORD-NEDERLAND 

Toelichting 
In bet boek, en dan met name de eerste vier hoofdsrukken, wordr regelmatig verwezen naar gealogische 
tijdvakken en processen die voor de niet-ingewijde lezer vaak lastig uit elkaar te houden zijn. Oak in de 
(naodzakeJijkerwijze) sterk versirnpelde vorm waarin ontwikkelingen uit tienduizenden jaren worden 
beschreven, zal het de lezer nog wei ecns duizelen. Met behulp van deze figuur hebben wij geprobeerd 
am enig overzicht in de materie tc gevcn. Ook dit is - het kan niet genaeg worden benadrukt - een vereen
voudigde versie van een buitengewoon ingewikkeld geologisch-archeologisch verhaal, waaraan bovendien 
door speciaJisten nog voortdurend nieuwe feiten worden toegevoegd en bestaande tel' discussie worden ge
steld. Om een grate lijn in de ontwikkelingen te ontdekken, kan de niet-specialisr met deze gegevens echter 
wei volstaan. Voorts wordt de berekenis van enkele begrippen die in de figuur centraal staan, toegelicht, 
In de figuur is globaal weergegeven op welke manier de bodern van de Stellingwerven vanafca . 180.000 jaar 
gelcden is opgebouwd, welke invloed de ternperatuur en neerslag hadden op de opbouw en vegetatie van 
dit gcbied, en wanneer en onder welke omstandigheden vanafca. 12.500 v.Chr. de eerste bewoners zich er 
vestigden. Het overzicht begint bi] de aanvang van de voorl aatste ijstijd en eindigt met een omschrijvi ng van 
de laatste klimaatperiode, het Subatlanticurn, waarin we ons nu bevinden, 

* "'C-jaar
 
Een \'3)1 de rn eest revolutionaire onrwikkelingen bmnen de archeo logie in de naoorlog se jar cn mo et worden toegeschreven aan de
 
I'C-methode. Deze natu urwercnschappclijke methode, die vlak voor 1950 werd geinrroduceerd, is gebaseerd op de aanwezigheid van
 
een ger inge hoevee lheid rad ioac ticve kool stof'in ieder organism e. Na de dood houdt de toevoc r van qc op en rrecdr er een geleidelijk
 
vcrval in van de radioacriviteit, en wel iedere 5730 [aar met de hclfi:. Dit verval in radioactieve strafing kan worden ge rn eten en vorrnr
 
een graadmcrcr voor de ouderd om V3n organ ische resten, De uitk om stcn hiervan worden uirgedrukr in'4C-jaren. Na 70 .000 jaa r is de
 
ho eveel heid radi oac tievc strafing on mecrbaar klein geworden,
 
De '4C-metho de kent echter weI enkele pro blcrncn. Zo hebben er (in bep aalde perioden) schom melingen plaa rsgehad in het '4C-gehaJre
 
in de atm osfeer, war van invloed is op de nauwkeu righcid en du s bruikbaarh eid van de methode. Een bijkom ende factor is dat '"C-ja ren
 
niet synchroon Iopen m et kale nde riare n (ook wei zo n nejaren genoernd ). Laars tgenoemde zijn korr er. Dit berekenr dus dar J4C- j3ren n iet
 
de werkelijke ouderdorn weergeven. Naarm are '·;C·dateringen verder terugga3n in de tijd , wordr het versch il m et kalenderjaren groter.
 
Op basis van een correctiegrafiek die is opgesteld aan de hand van dend rochrono log ische datcringen (jaarriugcu van hour), kunnen
 
'"C-ja rcll rhans van afhcr Laar-C laciaal worden orn gerekend.
 
" C-ja ren wo rden weergegeven in [aren BP: Biforr Present, d.W.2. voor 1950. Ze worden aa ngedu id met een onzekerheidsmarge
 
(standaarddcviarie) die gebaseerd is op s ta tis tische bereken ing cn . Zo houdt een datering van 2990 ± 40 BP in dar de kans dar
 
de datering ook werkelijk binnen die limieten valt 66% bedraagt en die kans 95% is aJs rwee maal de standaarddeviatie wordt
 
aang ehouden , du s de wcrkcl ijke o uderdom russen 2910 en 3°70 BP lib'!' Bij her o mrekenen van "C-jaren kunnen zich voorts (doordat
 
de " C-tijdschaal flucrueert) grate verschillen in kalenderjaren voordoen. Die versch illen worden nog cens vergroor, omdat bij de
 
kalenderjarcn ook nag eens een statische m arge meet worden aangehouden, Het gebru ik van 1

4C-dateringen en het omrekenen naar
 
kalendcrjaren kent dus beperkingen.
 

** ja ren voor Christus (' kaJenderja ren')
 
Deze j33rtall en zijn a fgelcid van '4C-jaartallen, die gecor rigee rd zijn a3n de hand van jaarring-dateringen. Van onge corr igecrde
 
14C-jaa ru llen kan geen zin n ig kalenderjaa r worden afgeleid. Gecorrigeerde ('gecalibereerde') '"C-jaartallen leveren in principe weI
 
cen bctrollwbaar kalenderjaa r op. Het is dll ideli jk zijn dm de hier gcnoemde kalenderjarell, om versch illendc redenen, s lccln s benade

ringen kllnncn zijn van de werkelijke dateringen d ie (na g) n iet met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden vas tgestcld. Oak in de
 
meer 'recent e' t ijdvakken zijn , zoa ls gezegd, vanwege allerl ei onzekerh eden (en m ethodologische fouten !) marges van vele t icn t:llJen
 
jaren mogel ijk. Som m ige dc skund ig en geven dan ook de voorkeur aa n het wer ken met 14C-jaa rta[]en , omdat die tenminste aan contro

leerbare wetcnschappelijk gegevens ge relatce rd ziju en gee n val se aanspraak Illa ken op exactheid. zoals cen 'v.Chr.-jaar' dat wei doer.
 
Omcbt de meeste Jezers echter gewelld zijn om in 'normaJe' ka lenderjaren t.c dcnken en te rekenen, en de hier genoemde j3art a llen
 
wel degelijk een indicatie geven \'an de dllllrvan de verschillende tijdvakken . ge bru iken wij vanaf 13.000 v.Chr.de 'v.Chr.'-jaren weI.
 
cn zo consequent mogeJijk. Daarnaast wordt van relevanre " C-da teringen, a fkolll stig lIit archcoJog isch c context, de omgerekende
 
kalendcrjaren (met twee standaarddeviaties) gegeven .
 

*** temperatuur
 
De tcmperatllllr , die is afgeleid van een combinatie va n vcrschi llen oe gegevens (booelllprocessen, planten, bomen en djeren)
 
gee ft, in samenhang met de omschrijving, een indru k van het klim3at in die tijd. Binnen lO'n tijdvak konden echter aanzienlijke
 
temperat:llUrSChOllllllelingen voorkol11cn; oo k kO!ldell de verschillen U1ssen 1.Oll1er- en willlcrtemperatllren vrij vcr lIireenlopen in verge

lijking met tegen woordig . Zo waren de juli- respeerievelijkj anuari-remperaturen omstreeks I2 .700 (begin Dryas I) 18°C, respectievelijk
 
- 6°C, terwij l de hllid ige juli-tcm pcl'atu llr in Noord-Nederland iets lager ligt (16.5''C) - m aar de januari-relllperatuureen sruk hoger: 1°C!
 
De gemiddeJde jaarternperalullr W;IS to en 5-6"C, tegenwoo rdig 9-1O"C. We maken in de t:lbel onderscheid t1.1ssen gemiddelde zomer

(z), winter- (w ) , juli- (JU l.), janu ari- (JA N) en jaartcmper;lturen (IAAR). Voor details verwijzen we onder mcer naar oe in de Jiteratuurlijst
 
genoemde publicaties van L1.nting & Van der Plicht.
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