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Ga ik wat oostwaarts aan, en na de Haule treden,
Als ook te Vogteloo, wat Veenen daar ter Steden.
Een Veld, zo wonder groot, en veel en overschoon
Van Spezie en van diept', dat het schier spant de kroon.
Zo ik mij daar van af na 't Landschap Drent wou keren,
Of dat van Groningen daar zal 't ook niet ontberen.
Aan zulk een Veld van Veen, dat niemand zeggen kan,
Als hij het overziet, daar is een einde van.
(MARTEN JANS).
1767.

Wie thans nog oostelijk van het vrijwel Noord-Zuid
loopende dorp Fochteioo *), achter de hoeven en akkerlanden, zijn blik richt naar den horizont, ziet daar vbor zich
de groote eentoonige vlakte van veen en veen. Links waart
in de verte de blauwe schijn van de bosschen van Veenhuizen, rechts rijzen in het verschiet de dennen op in
het ontgraven veen van Appelscha. Maar recht voor U vindt
uw blik alleen de ruimte, daar raakt de hemelkoepel nog
het bruin der heide-vegetatie.
Maar het veld dat daar nog ligt in maagdelijken staat,
het is slechts een kleine rest van het eens uitgestrekte
veengebied, een oord, dat daar schijnbaar steeds als een
Niemandsland, een woestenij heeft gelegen, de vele lange
eeuwen door; een oord, geschuwd door den mensch, want
,,het veen was quad", gevaarlijk voor wie zich er in dorst
te wagen. Een oord waarvan de sagen spraken, waar de
dwaallichten dansten, waar ratelende geluiden in donkeren
nacht de komst van harde wegen en spoorwegen voorspelden, waar reeds lang te voren geheimzinnig geklop het
*) Fochteloo heette eertijds Vuchteloo = hoog terrein waarde Vuchten, Fichten (dennen of sparren) groeiden. Vergelijk Piccardt, Antiquiteiten
van Drente, 2e druk, pag. 52, 66 en 311.
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nieuwgebouwde huis in de ontginning had voorspeld, waar
de wandelaar in het middernachtelijk uur vlak naast zich
de twaalf slagen van een torenklok hoorde.
Thans voert een verharde weg van Oosterwolde naar
Veenhuizen, waar vroeger de aloude ,,Veendiek" liep. Maar
nog niet zoo heel lang geleden, toen was ook deze weg
nog zeer moeilijk begaanbaar. Toen in Napoleons dagen
een Fransche kolonne in Veenhuizen was aangeland, moest
uit Oosterwolde eerst een Fransch verstaande gids arriveeren, voor men de tocht over het veen dorst te wagen.
Ook de schepers wisten te verhalen van het gevaarlijke
veen met de ,,tilheven" (= drijftillen), waarin soms schapen
en een enkele maal menschen omkwamen. Maar dit was in
den tijd, dat er nog geen vaart naar Appelscha was gegraven en nog geen vaart naar Haulerwijk en Veenhuizen en
er nog geen wijken diep in die woestenij doordrongen, die
het overtollige hemelwater regelmatig aftapten, waardoor
de veenmossen gingen kwijnen en afsterven en Erica en
Calluna hun scepter gingen zwaaien.
Neen, we moeten trachten ons het veen voor te stellen
in de dagen van zijn glorie, toen er nog geen vergraving op
groote schaal plaats had, toen nog geen vaarten en wijken
en afwateringsslooten waren gegraven, die het vocht, dat
het veen zoo van noode was, aftapten; toen nog niet de
menschelijke cultuur het van zijn levenssappen beroofde.
We moeten terug naar den tijd toen nog de Leijdijken telken
jare moesten worden opgemaakt, opdat niet aangrenzende
dorpen nu en dan werden overstroomd door het overtollige
water uit het groote gebied. Als men toen oostelijk achter
de met riet gedekte en groen bemoste oude hoeven van
Fochteloo zijn blik liet wijden over dat groote ,,Moor," dan
ontwaarde men niets dan een vale of bruine of paarsche
vlakte, of als in den winter de sneeuw het veld bedekte,
een wit waas, zoo ver het oog strekte. Daar was nog geen
Veenhuizen niet zijn aangeplante bosschen, daar was nog
geen Smilde, geen Nieuw-Appelscha. Op de kaart van
Tramezini (1558) zien we het veen begrensd door de dorpjes
Fochteloo, Naule, Norg, Assen, Beilen, Dfever. Tot Beilen
en Diever heeft het aaneengesloten veengebied echter niet
doorgeloopen, tenzij men deze namen als gemeentenamen
opvat.
Vanuit de aangrenzende boerendorpen gingen 's morgens

de schapenkudden onder de hoede van den scheper het
veen in, in natte getijden voorzichtig de zandige en minder
diepe gedeelten volgend. Want alles toch was geen diep
veen in deze vlakke uitgestrektheid. Zacht glooiend staken
nog zandkoppen en zandruggen er even boven uit; op andere
plaatsen zat het zand slechts een paar of enkele decimeters
onder een veenlaag. Sommige van die zandkoppen droegen
namen, als: de Goldhaer, de Vossehaer, de Bonghaer.
We zullen ons er niet in verdiepen wat deze namen
beduiden, maar ook op het gebied der etymologie is in deze
en in vele andere streken nog veel te doen. Omtrent de
Goldhaer vermelden we de meening van H. A. Prietze ), dat
het praefix Gold, dat nog al eens voorkomt in oude eigennamen, de beteekenis heeft van offer. Gold (een jongere
vorm is geld) was in den omstreeks het jaar 800 geschreven
Heliand het offer.
Maar hoe ook, één ding staat vast, dat die .. haeren,"
die hoogten, die ruggen, waarvan er nog enkele uit het veen
steken, bijna alle in voorhistorische tijden langer of korter
tijd door menschen bewoond zijn geweest. Want niet immer
is het groote veen de eenzaamheid geweest, waar kiekendief
en haas, wulp en bunzing, korhoen en vos, hun domein
hadden. Waar enkel een scheper zijn kudde onder het
geklingel der bellen van de hamels liet grazen. Eenmaal
zwierven ook hier menschenhorden, eenmaal zelfs lagen
over honderden van jaren hier vaste nederzettingen. Totdat
het nietige veenmos door de macht van zijn millioenen den
Homo sapiens van hier deed vluchten. Waar het voor den
mensch eenmaal veilig wonen was, waar hij zijn hutten
had gebouwd en voor enkele duizenden jaren reeds eenigen
akkerbouw bedreef, daar ging het sphagnum zijn hoogten
beklimmen, het water als een spons vasthoudend. Van jaar
tot jaar slonk het terrein van den mensch.
Laten we thans trachten een blik te slaan op de natuurlijke ontwikkeling van dit gebied en den mensch hier volgen in zijn strijd om het bestaan.
We willen dezen keer niet spreken van de oudste
(d.i. voorzoover ons weten thans strekt) culturen van ons
land, de culturen van den Kuinder en van de omgeving
van Elspeet, maar van die, welke hierop volgden.
) Das Geheimnis der Deutschen Ortsnamen.
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Voorbij was reeds lang de barre tijd, toen nog (inden
laatsten ijstijd) in Noord-Duitschiand de zware gletschermassa's lagen, die afschoven van het Poolgebied. Toen een
groot deel van het jaar ijzige winden over ons land woeien.
Voorbij was de tijd, dat het rendier hier op de vlakten
zich voedde met rendiermos en misschien aan de oevers
der riviertjes een jets malscheren voedingsbodem vond. De
mammouth en de wolharige neushoorn waren reeds lang
verdwenen. Het keffen der poolvossen werd hier niet meer
gehoord. Sneeuwhoen en sneeuwhaas en lemming, ze waren
inden loop van honderden en duizenden van jaren, gelijken
tred houdend met het terugtrekken van de gletschers, steeds
noordelijker getrokken.
Andere dieren hadden hun plaatsen ingenomen. Het
rendier had zijn domein overgelaten aan het edelhert; de
oeros was den muskusos gevolgd. Over de vlakten endoor
de moerassen van ons land schreed nu de machtige en
gevaarlijke eland. En daar naast draafde nog het wilde
paard, terwijl troepen wolven 's nachts hun gehuil angstwekkend deden klinken.
Met het rendier en zijn trawanten waren de menschen
hier verdwenen met de z.g. palaeolitische (Oudsteentijd)
culturen. Zoowel in ons land als daarbuiten is ervaren, dat
deze vooral de hoogten aan de boorden der rivieren bewoonden ).
Toen kwamen de stammen (of was het tevens een aanpassing van een deel der oude bevolking aan de veranderde
omstandigheden?), die hun opvolgers waren. En we zien
dat deze meer de vlakten zochten als hun jichtgebied, en
dat ze zich hebben gevestigd aan grootere en diepere plassen van stilstaand water.
We weten nog niet in alle bijzonderheden, wat de oorzaken zijn geweest van deze verandering van woonplaatsen.
Vast staat echter, dat het geen toeval is, maar dat hier
weer sprak de eeuwige strijd om het bestaan van het schepsel. We zagen, dat de oude jachtdieren van den mensch
waren verdwenen ; nieuwe waren in hun plaatsen getreden.
Deze vonden op den bodem een andere vegetatie als die
van omstreeks den ijstijd, waardoor ze andere terreinen
*)

Vergelijk o.a. Dr. Hans Piesker, Vorneolithische Kulturen der
südlichen Lüneburger Heide.

konden en soms moesten bewonen. De mensch, hetzij hij
hier was gebleven, hetzij hij zich hier vestigde, was genoodzaakt zich in te richten naar de veranderde omstandigheden
in fauna en flora, wilde hij zich en zijn geslacht handhaven.
Want sterk zijn de schakels tusschen klimaat en bodemgesteldheid - flora - fauna - mensch In de praehistorie
beteekenden ze een ijzeren wet.
We hebben hierbij gereproduceerd een kaartje van Ir.
Joh. van Veen ,,Heuvelruggen in Noord-Drente" ). Ook
van Zuidoost Friesland zijn hier de heuvelruggen aangeduid. Ons veengebied is hierop gestippeld aangegeven.
Vergelijken we nu tevens de topografische kaart van ons
land, dan ontwaren we, dat het met veen overgroeide landschap weinig verval, hoogteverschil, aangeeft. Geen der
riviertjes, die van alle zijden aan het gebied lekken en bijna
in alle richtingen afvloeien, dringt er diep in. De bijzondere
ligging van het gebied, met alleen plaatselijk wat vlakke
heuvels en ondiepe dalen en een enkele eeuigszins gestrekte rug,
heeft zeer zeker meegewerkt om hier een duizenden H.A.
groot veengebied te doen ontstaan.
Het is echter niet alleen de terreinsgesteidheid, die de
veenvorming deed ontstaan en zich verder ontwikkelen.
Ook het klimaat moest er voor geschikt zijn; vandaar, dat
duizenden van jaren na den laatsten ijstijd zouden verloopen, voor hier de eerste eigenlijke veenvorming plaats had.
Bovendien heeft de bodem ter plaatse er aan meegewerkt.
Dicht aan de oppervlakte, soms onmiddellijk onder het
veen, vinden we hier op vele plaatsen een leemlaag, die
het hemelwater belette, althans remde om in den bodem
te verzakken.
In het Würm-glaciaal en nog in den tijd, dat het landijs
was begonnen terug te trekken van zijn basis aan de Elbe,
over een periode van zeker 10.000 jaar, heerschte hier een z.g.
arctisch klimaat. D'r groeiden hier geen bosschen, geen welige
weiden bedekten den bodem. De begroeiïng van den bodem
had het beeld van de noordelijke toendra's. Koud en
droog was het klimaat; laag was de waterstand;
het peil van het bodemwater lag ver beneden dat van
tegenwoordig. Het was de tijd, dat het rendier met zijn
trawanten in Nederland huisde. Dat wij de sporen van den
*).

Uit N. Drentsche Volksalmanak 1925.
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mensch van dien tijd, den rendierjager, niet vinden in ons
veengebied, doch wel aan de rivieroevers, zal mede zijn,
omdat zijn j'chtdieren op deze kale vlakten zeer moeilijk
waren te bemachtigen. Wel hebben we uit enkele nederzettingen, o.a. die van de ,,Ooudhaer" werktuigen, die ons
doen herinneren aan de artefacten van den ijstijdmensch **),
doch het is slechts een ,,Ausklang", een laatste uiting van
een uitstervende cultuur.
Van veenvorming was in deze periode nog geen sprake.
Hiervoor was noodig een gematigder en vochtiger klimaat.
Daarmee in tegenstelling woei de meeste dagen een droge
Noordenwind over de vlakten van dit toendra-landschap
en het waren van de boomsoorten alleen de dwergberk
(Betula nana) en enkele meest kruipende wilgsoorten, die dit
landschap stoffeerden. Ons land had toen een vastelandsklimaat; Engeland was nog met het vasteland verbonden;
tot ver in de Noordzee, waar thans de baren rollen, strekte
zich het land uit. Naar een karakteristieke plant van dien
tijd (Dryas octopetala), die thans noordelijke gebieden bewoont, wordt dit tijdvak ook wel de Dryastijd geheeten.
De schaarsche begroeiïng van den bodem was niet
altijd bij machte het zand vast te houden. Zandstormen
deden soms de hoogten van vandaag in dalen van morgen
verkeeren.
Maar allengs verder en verder noordwaarts trokken de
honderd en meer meters dikke gletschers zich terug. Geweldige watermassa's, die niet meer gebonden werden aan
het ijsdek, keerden terug naar den oceaan of vulden meeren
op. Nu komt de tijd, dien men in de geologie de boreale
noemt. Allengs zachter wordt het klimaat; de wind, die
overheerschend N. en 0. is, zorgt, dat ook in dit tijdvak
de waterstand in ons land nog laag blijft. Door het iets
mildere klimaat dringt echter vanuit het Zuiden reeds een
andere bodemvegetatie op. Op de dwergberk volgt de gewone berk; ook de grove den (Pinus silvestris) doet zijn
entree. Aan het eind van dit tijdvak wordt de neerslag
rijker. In de plassen en meertjes van ons gebied ontwikkelt
zich een rijk dierlijk leven. Langs de oevers groeien riet en
zeggen, lischdodden en biezen. De afgestorven plantendeelen,

die op den bodem van het water slechts half vergaan, ze
vormen met de resten van het dierlijk leven de onderste
lagen van het veen. Naarmate de resten dezer planten de
randen der plassen opvulden, gingen berken en zwarte eis
zich hier nestelen, op hun beurt hun afgestorven deelen
aan de eerste lagen van het veen afgevende.
Intusschen, het was reeds in dezen tijd, dat de mesolithische mensch, de opvolger van den rendierjager, door
deze omgeving zwierf en zijn hutten bouwde aan de oevers
der meertjes. Hij woonde nog op de vlakte, doch deze was
niet meer zoo ruw en onbeschut als voorheen. Men vergelijkt het landschap van dien tijd wel met een parklandschap. De hazelaar, de struik, welker vruchten zoo geliefd
waren bij den mesolithischen mensch, was nu ook ons land
binnengekomen.
Steeds milder werd nu het klimaat, terwijl de mesolithiker zijn visscherijbedrijf bleef voortzetten aan de plassen. De zeespiegel rees en de kustlijn begon in het noorden
meer en meer de tegenwoordige te naderen. 1-let vastelandklimaat ging langzamerhand over in een zeeklimaat. De
westenwinden werden overheerschend en de neerslag werd
veel rijker. Aaneengesloten bosschen gingen in dezen, den
atlantischen tijd, op vele plaatsen van ons, land den bodem
bedekken. In den loop van deze periode waren de eik en
de olm en de linde verschenen. Tegen het eind van dit tijdvak arriveerde ook de beuk.
Thans treedt in sneller tempo de veenvorming op Het
is het sphagnum, het veenmos, dat dit bewerkstelligt. Kon
dit plantje in de vroegere perioden hier niet gedijen, thans
heerscht een klimaat, waarin het zich juist thuis gevoelt.
In de reeds gedeeltelijk verlande plassen vindt het een
geschikten voedingsbodem en de vochtige winden zorgen,
dat het in de lucht niet uitdrôogt. Laag na laag van de
hoogveenen wordt nu in den loop der jaren gevormd door
de afgestorven deelen van dit plantje.
Als tenslotte de voormalige plassen vrijwel gevuld zijn
met de veenmosresten, die een inkolingsproces hadden ondergaan, is daarin een groot deel van het dierlijk leven verdwenen.
Het jacht- en .vischgebied van den mesolithischen mensch,
het wordt hier nu steeds kleiner en kleiner. We zien hem
dan ook vertrekken uit dit gebied, althans als het einde

'). Zie H. J. Poppin, Jong-palaeolitische werktuigvormen uit oppervlakte-vondsten. (Mensch en Maatschappij 1933).
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van de atlantische periode daar is, dan hebben de steenculturen zich gewijzigd.
Weer staan we voor de vraag, gelijk bij den overgang
van den ijstijdmensch naar den mesolithischen: zijn de
vertegenwoordigers van de oude culturen vertrokken of
heeft hun cultuur zich aangepast bij de veranderde omstandigheden.
Hoe ook, we zien thans de mesolithische steenculturen
verbleeken en de z.g. neolithische hun plaats innemen.
Het is nog in de warm-vochtige periode, als de neolithische culturen opduiken. Maar de levenswijze van deze
stammen zal toch eenigszins anders zijn geweest als van
hun voorgangers. De meertjes met hun heldere vischrijke
water, ze zijn verland, geen watervogels zijn hier met de
met vuursteenpriemen gepunte pijlen meer te verschalken.
De wapens van den neolithiker zijn dan ook anders; ze
zijn grooter en forscher. Hij hanteert de geslepen steenen
bijl en al spoedig ook de doorboorde axt (hamer). Ook
pijl en boog zullen nu meer ingericht zijn geweest voor het
vellen van grootere dieren.
In dit door den mesolithiker verlaten gebied heeft de
neolithiker zich nog kunnen handhaven. Hierbij zal hij reeds
eenigen steun hebben gehad aan den akkerbouw, zij dan
ook dat hij die op primitieve wijze bedreef, en aan de huisdierteelt, zij dan ook, dat deze nog in haar kinderschoenen
stond.
Dan naderen we den tijd, waarin de mensch zijn eerste
kennis van de metalen opdeed: den koper- en bronstijd.
En weder heeft het klimaat een belangrijke verandering
ondergaan. Reeds in het jongsteentijdperk was langzamerhand deze verandering ingetreden. De winden kwamen
meest uit het noord-westen waaien en een nieuwe droogteperiode zette in, die haar hoogtepunt vond in den bronstijd.
Het veen, dat de laagten had opgevuld, had ook meer
vlakke gedeelten van het landschap bedekt. Meer en meer
had het veenmos groote gebieden veroverd. Tot de groei
van het sphagnum werd gestuit door het verminderde
vochtgehalte van atmosfeer en bodem, De bovenste veenlagen droogden uit en het sphagnum stierf af. 0p zijn
doode resten groeiden nu heide en berk en wollegras. Dit
is de tijd, waarin in de veenen de laag werd gevormd, die

door den Duitschen veenonderzoeker Prof. Weber de ,,grenshorizont" is genoemd.
Nog had het veen in ons gebied voldoende hoogere
gedeelten vrij gelaten voor de woonsteden en weid- en akkergronden van den neolithischen en bronstijdmensch. Als we
echter den ijzertijd hebben bereikt neemt de algemeene
vochtigheidstoestand weer toe. En overal in ons gebied
overvleugelt het veenmos de heidevegatie weer. We hebben
in ons terrein kunnen constateeren, dat groote gebieden
vanaf dezen tijd met een veenlaag zijn bedekt. Steeds enger
werd de mensch nu saamgedrongen op de weinige ruggen
die tenslotte nog Veen- of watervrij lagen. En het was omstreeks Chr. geboorte, dat de laatste bewoners van ons
veengebied de oude terreinen verlieten om op meer veilige
en drogere gronden te trachten hun bestaan voort te zetten.
De jongere vestigingen van den mensch, ze kwamen thans
veelal te liggen aan den rand van het vroegere groote moeras.
In het vorenstaande is getracht in een korte schets de
algemeene ontwikkelingsgang van ons veengebied weer te
geven in haar betrekking tot den mensch. We zullen thans
meer den blik richten op bijzonderheden uit het leven van
onze voorouders die daar leefden in de verschillende tijdvakken.
Als oudste cultuurelement, dat we tot dusver kennen
in dit veencomplex. zullen we moeten rekenen een deel van
den inventaris van de nederzettingen van de ,,Goldhaer"
In fig. 2 en 3 geven we een aantal van de hier gevonden
werktuigen. De meeste behooren tot de gewone inventarisstukken uit de mesolithische ateliers. Fraai zijn de groote
zaag en boor, nos. 19 en 28. De zaag werd vervaardigd
geheel volgens het principe der moderne zagen! Om en
om werden de vuursteensplinters uit den zaagkant gedrukt,
gelijk bij de tegenwoordige zagen de zaagtandjes beurtelings
een weinig links en rechts uitstaan.
Bijzondere opmerkzaamheid verdienen de nos. 15-17,
z.g. steelspitsen. Men vindt ze slechts sporadisch. Ook in
het buitenland. Als oudste kan worden aangemerkt de steelspits van de Fransche Aurignac-nederzetting Font-Robert,
waarnaar ze dan ook een naam ontving. In de duingebieden
van Polen schijnen ze tot nu toe nog het overvloedigst te
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zijn gevonden. In het Kuinder-station Makkinga, dat tot het
Jong-palaeolithjcum gerekend moet worden, vonden we
verscheidene fraaie exemplaren van zeer uiteenloopende
grootte. In Duitschiand kent men de steelspits voornamelijk in Brandenburg en in het Noord-westen.
De nos. 20-24, pijlspitsen met randretouche en ingetrokken basis, beschouwen we als veel jonger en wel als
overgang Mesolithicum-neolithicum. Ze komen overeen met
verschillende stukken uit het depôt tusschen Elspeet en
Staverden (Veluwe) »).
Pijlspitsen met weerhaken, nos. 29 en 30, zijn zeer zeldzaam, liever moeten we zeggen, dat ze ons uit de literatuur
onbekend zijn. We achten ze als rein mesolithisch.
De nos. 31-35 zijn vischhaken (Angelhaken.) Men ziet
dus, dat de mensch voor rond 8000 jaar ook al wist hoe hij gemakkelijk aan een vischje kon komen. Overigens ook
deze stukken uit den Goldhaer-inventaris zijn zeer zeldzaam.
(Tusschen haakjes; tot dusver. Want laat men toch, ook in
ons land, meer algemeen en uitgebreider een onderzoek
doen naar de relicten ons door vroegere geslachten in den
bodem nagelaten. Veel van het thans nog zeldzame zal dan
meer gewoon worden en ook ons land zal mogen bogen op
een rijke voorgeschiedenis. Maar voor ons land geldt nog,
wat in Duitschiand nog voor een paar jaar gold en wat
Prof. Jacob-Friesen te Hannover**) deed verzuchten: ....
und höufig rüstete man lieber für viele Zehntausende
von Mark Expeditjonen nach anderen Lïndern aus, als
dasz man uns wenige hLzndert Mark zur Erforschung
der bodenstïndigen Kulturen gab". - lntusschen, elk jaar
gaan duizenden hectaren maagdelijken grond in ons land
verloren!)
Om weer op onze vischhaakjes van vuursteen terug te
komen. Carl Gumpert *) beeldt een viertal uit Beiersche
stations af en schrijft: ,,Wanneer de schachting goed wordt
uitgevoerd, kan er wel een grootere visch mee worden gevangen." En verder: Angelhaken uit hoorn en been vervaardigd zijn uit mesolithische stations wel bekend, echter
niet die van steen".
*)
Zie ,,Een depôt en een nederzetting uit het neolithicum van de
Veluwe-, door Jo Bezaan en H. J. Popping. (Levende Natuur, 36stejaarg.)
**)
Nachrichtenblatt für Deutsche Vorgeschichte, 1934. pag. 131.
***) Frankisches Mesolithicum.

Fig. 2. VUURSTEENWERKTUIGEN VAN ,, DE GOLDHAEER".
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vaardigd uit fraaie donkerbruin gevlamde vuursteen.
Een bijzonderheid van dit terrein zijn verder de drie
door den heer Jongepler gevonden kuilen, gegraven in den
leernbodem van een uitgeveenden plas, die als bergplaats
van eikels hadden dienst gedaan. Van welken tijd deze
kuilen zijn, is niet zeker. We zullen in ieder geval moeten
denken aan den tijd, dat de bewoners reeds een eenigszins
vaste woonplaats hadden gekozen. Immers, de eikels waren
geborgen voor een latere bestemming. Tacitus *) vermeldt
reeds, dat de Germanen 's winters hun provisie in den
grond begroeven. In de eikels zullen we waarschijnlijk veevoeder moeten zien. Overigens zullen in tijden van
schaarschte onze voorouders gerechten hebben genuttigd
waarvoor de moderne mensch zijn neus zou ophalen.

/0

Fig. 4. GESLEPEN VUURSTEEN4EN BIJL
VAN ,,DE OOLDI-IAER"
(op 3/4 der ware grootte).
Dat de eikels (i.c. de schillen) bewaard zijn gebleven
zal zijn oorzaak hebben gevonden in het vele looizuur dat
ze bevatten en hun ligging onder de lijn van den (lateren?)
bodemwaterstand.
Aannemende, dat de eikels van de ,,Goldhaer" oorspronkelijk wel in den grond zijn verborgen, doch niet in een
kuil die beneden den grondwaterspiegel lag, dein zou dit
wijzen op den bronstijd, den sub-boriale periode.
Meermalen vonden we ook in nederzettingen op hoogen
zandgrond kuilen, die we als ,,voorraadkelders" beschouwen.
*)

Tacitus, Grrnania.
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Fig. 5. MESOLITNISCHE VUURSTEENWERKTUIGJES VAN
DIVERSE STATIONS IN DE APPELSCHASTERFOCI-ITELER VEENEN.
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Alleen scherven van vaatwerk maakten dan het restant van
den inventaris uit.
Gelijk we reeds schreven, konden we constateeren, dat
behalve de ,,Goudhaer" nog zeer veel zandkoppen in dit
hoogveengebied resten van mesolithische nederzettingen
bevatten. En hoevele zijn nog de daarvoor geëigende plaatsen, die we nog niet hebben kunnen onderzoeken of die
door verveening en ontginning reeds zijn verdwenen.
In lig. 5 geven we een aantal typen weer van de mesolithische vuursteenwerktuigjes uit diverse stations in ons
veengebied. We hebben reeds meermalen deze werktuivormen beschreven en volstaan hier dan ook met de reproductie van de diverse typen.
Een der middensteentijd-nederzettingen lag op een zandrug, die ongeveer West-Oost ten oosten van Fochteloo het
veen binnendrong. Deze lag ongeveer in het verlengde van
de z.g. Compagnonslaan. Over dezen rug liepen oude wagensporen, die het bewijs leverden, dat deze verhooging in het
terrein vaak was benut om per as het veen in te trekken.
In het midden der vorige eeuw, voor dat de Appelschaster
wijken hun tegenwoordige lengte hadden, liep van hier verder oostelijk zooiets wat nog op een pad geleek en waarlangs men Smilde kon bereiken. Deze verbinding kwam te
Smilde uit bij de Evert Flendrikswijk.
Dergelijke ..menningen" of paden trachtten steeds van
de eene zandkop den anderen te bereiken en liepen dan
gewoonlijk ook met de noodige kronkelingen. De door ons
aangeduide weg van Fochteloo naar Smilde kan als zeer
oud worden aangemerkt.
Toen voor enkele jaren de Ontginnings-Mij. „De Drie
Provinciën" hier een complex van tachtig H.A. afgegraven
veen ging cultiveeren, waarbij een deel van den rug werd
afgegraven om het andere gebied te overzanden, toen kwamen vuursteenwerktuigen bloot en de brandkuilen die men
ook in elke nederzetting vindt.
Op een situatiekaartje, fig. 6, hebben we de ligging van
de meso'ithische en andere nederzettingen op dezen zandrug aangegeven.
Terwijl zich zoowel links als rechts van den rug het
veen uitstrekte, bleek ons dit bijna overal zeer ondiep te
zijn, althans niet van zoodanige diepte, dat zich hier voor
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de veenvorming vischwater zou hebben kunnen bevinden.
Echter alleen in het deel ten noorden van de mesolithische
nederzetting bevond zich diep veen. Daar had zich eenmaal
een meertje of een complex van plassen bevonden. En het
is wel merkwaardig, dat zich juist in deze buurt de werktuigjes uit het middensteentijdperk lieten vinden. Deze
daadzaak komt geheel overeen met de ligging van mesolithische stations aan de eenmalige diepere plassen (thans
veentjes of uitgeveende poelen) in de heidevelden.
Op de plaats waar eenmaal de mesolithikers hadden
gewoond, had een later levende generatie twee heuvels opgeworpen, die sterk aan neolithische of bronstijd-grafheuvels deden denken. De beide tumuli schenen op te rijzen
uit een veenlandschap. Gelijk ons later bleek, bevatten de
lichamen der heuvels kleine werktuigjes uit het mesolithicum. Deze waren hierin terecht gekomen bij het opwerpen
der hoogten met de plaggen en het zand dat ter plaatse
aanwezig was.
Langs de hellingen van den rug was hier het veenmos
reeds opgekropen en op den rug zelf had zich ook reeds
een dunne veenlaag gevormd.
Om te trachten omtrent de tijdsperiode van de mesoIjthjsche bewoning eenige geologische zekerheid te verkrijgen, verzochten wij in 1930 den heer Dr. W. Beijerinck om
enkele grondmonsters daar ter plaatse genomen, pollenanalytisch te onderzoeken.
In een artikel ,,Stuifmeelkorrels en sporen in humushoudende lagen onzer zandgronden" ) geeft de heer Beijerinck ook het resultaat van het onderzoek van de grondmonsters van Fochteloo. We nemen uit zijn verhandeling
het volgende over:
Het grootste aantal (tevens ook de meeste soorten) **)
werden gevonden in eenige monsters uit Fochteloo (ZO.
Fr.), mij toegezonden door den heer H. J. Popping te Oosterwolde. Deze monsters waren afkomstig van een blootliggenden zandrug in het Fochteloër veen, waarop steentijdmenschen moeten hebben geleefd. De monsters werden
verzameld direct onder en naast vuursteen-artefacten (Tardenois-techniek), die daar in een afgegraven kant in situ
*) De Levende Natuur, 35e jaarg.

zijn aan te treffen. Bovendien waren er enkele monsters bij
van dezelfde localiteit, maar genomen uit zoden-resten in
een grafheuvel (tumulus), die op dezelfde plek als het vuursteen-atelier, blijkbaar later was aangelegd en nog duidelijk
zoden-structuur in z'n kern vertoont (volgens mededeeling
van den heer P. voornoemd). Dat deze tumulus later werd
opgeworpen, is waarschijnlijk, omdat die zodengrond tal
van vuursteenartefacten bevat. De opwerpers hebben dus
blijkbaar den grond van het steentijd-atelier uit de directe
omgeving gebruikt.

* *) N.1. van stuifmeelkorrels.

Fig. 7.
FRAAI SLAGSTEENTJE,
waarin putje voor de duim is gehakt.
Gevonden in de omgeving van de ,,Goldhaer".
(Af b. op ware grootte).
,,De vijf onderzochte grondmonsters van deze localiteit
te Fochteloo kwamen goed met elkaar overeen en bevatten
o.a. stuifmeelkorrels van: Ericaceeën, (waarschijnlijk Calluna
vulgaris), Succisa pratensis, den, berk, wilg, hazelaar, eis,
eik, linde, beuk (haagbeuk?), alsmede sporen van bladmossen), sphagnum, zwammen, varens (Polypodium vulgare, de
eikvaren). We zien direct een groot verschil met de tegenwoordige flora (veenheide met berkjes, doch verder een
open vlakte). Een monster uit een vuursteenatelier te Spier
afkomstig, eveneens verzameld direct rondom een vuursteen-reep, bevatte: Ericaceeën, wilg, berk, den, hazelaar,
sphagnum, bladmossen, zwammen, varen (Dryopteris fihix
mas), alsmede enkele kiezelschalen van een centrische
Diatomee uit de vormengroep van Cyclotella antqua, een
in moskussens levende soort. Dus geen eik, linde en beuk!
Uit deze twee voorbeelden zien we hoe ook hurnushoudende
zandlagen ons een inzicht kunnen verschaffen in de flora
van den post-glaciaaltijd. De stuifmeelflora van Fochteloo
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wijst op een reeds verder gevorderde atlantische periode.
Die van Spier meer op een boriale periode".
Prof. Schwantes») plaatst het mesolithicum in den
borealen en begin van den atlantischen tijd.
Het vinden van vuursteenwerktuigjes in een zandlaag
in een terrein gelijk het onderhavige te Fochteloo zegt ons
trouwens alleen dat de cultuur niet jonger kan zijn dan de
periode waarheen de stuifmeelkorrels wijzen. Het zegt ons
alleen, dat in die periode de vuursteenwerktuigen door een
deklaag hetzij van zand, hetzij van veen, zijn bewaard gebleven.

Er is één om
standigheid, die
ons meer doet
denken aan een
-=----- .
Exodus der oude
- .•. ____________
stammen naar
- -.voor hun meer
geschikte terreinen en een daarop volgende inFig. 9. DEFECTE STEENEN HAMER. vasie van nieuwe
(3/4 der ware groote).
elementen. Immers, had een
langzame overgang, een aanpassing met de veranderde
klimatologische omstandigheden, gepaard gaande met -een
gewijzigde terreinsgesteidheid, plaats gehad, dan zou dit
zich hebben weerspiegeld in een geleidelijke evolutie in
de werktuigvormen van het me/
solithicuin naar het neolithjcum.
We hebben dit echter nergens
kunnen constateeren Men valt
gewoonlijk plotseling van de
mikro artefacten der oudere penode in de meer grove, en aan
typen veel armere, der jongere.
Hetzij nu direct in aansluiting
Fig. 10.
met het inesolithische element, DEF. STEENEN HAMER.
(3/4 der ware grootte).
hetzij met een flink hiaat in
tijdsruimte, in ieder geval is ook
de zandrug bewoond geweest door den mensch uit het
jong-steenen tijdperk. Over een groote oppervlakte verspreid lagen kris kras de veelal slordig afgewerkte kleinere werktuigen Meest schrabbers en messpanen; verder

Fig. 8. STEENEN ,,KNOTS".
(3/4 der ware grootte).
Intusschen, waarschijnlijk hebben de mesolithikers ter
plaatse nog gehuisd, toen reeds het oudere inosveen zich
in hun omgeving vormde. De atlantische tijd zou den ondergang beteekenen van het handwerk - voornamelijk vischvangst aan en misschien op stilstaande wateren - van
dit ras.
Zijn deze volkeren vertrokken naar andere oorden of
zijn de neolithikers met hun andere wapens en werktuigen
hun rechtstreeksche afstammelingen?
*) N.rdischts Pa1o1ithikum und Mesolithikurn.

Fig. 11.

Z.g. WALZENBIJL.
der ware grootte).

(3/3
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typelooze stukken. Als grootere werktuigen vonden
we een z.g. ,,knots" (fig. 8), gebroken en waarvan de
beide helften afzonderlijk werden gevonden; twee defecte hamers (fig. 9 en 10) en een paar bijlen (fig.
en 12). Verder
nog talrijke steenen
werktuigen als slag

tumuli uit den vroegen bronstijd schijnt, anderzijds het
ontbreken van een lijkbrand- of urnbijzetting, een kringgrep
of een brandlaag, welke de tumuli uit den laten bronstijd
en den daarbij aansluitenden vroeghistorischen ijzertijd
typeeren. Of we hier nu echter te doen hebben met kenotaphions ) dan wel met grafheuvels, waaronder het lijk
onmiddellijk op den ondergrond is neergelegd en welks
sporen zoodoende onder het plaggendek volkomen zijn
uitgewischt, zal wel een open vraag blijven. Alleen het
bronstijdkarakter staat mi. volkomen vast; ja, ik zou durven
beweren, dat beide heuvels grafteekenen uit het laatste
gedeelte van den ouderen bronstijd 'oorstellen."
Tot zoover Dr. v. Giffen.
Opmerkelijk was wel, dat het lichaam van de heuvels
- gelijk we konden constateeren - zooveel houtskooldeelen
bevatte. Onmogelijk is het niet, dat de dooden van de
brandurns in de nabijheid, op deze heuvels zijn verbrand.
Daar echter de tumuli waren opgeworpen uit zoden, die
zeer zeker in de nabijheid waren gestoken en waar de bodem
nog veel kool bevatte van de lagervuren der oudere bewoners, zal met meer waarschijnlijkheid tegelijk met den
opbouw de houtskool in de heuvels zijn geraakt, gelijk dit
ook plaats had met de vuursteenen werktuigjes, die door
die vroegere bevolking waren achtergelaten. Tenslotte kan
ook op allebei de door ons geschetste wijzen de koolvermenging hebben plaats gehad.
In den omtrek van de beide tumuli hadden in latere tijden
dan in het mesolithicum ook stammen gewoond. Brokstukken
van vaatwerk, zoowel uit den brons- als ijzertijd, lagen hier
en daar in den bodem verspreid. Merkwaardig waren hier
wel de afvalkuilen, die hier en daar werden aangetroffen.
Zeer vele scherven van aardewerk lagen in deze, in latere
tijden weer dichtgestoven, kuilen bijeen geworpen.
In 1933 werd begonnen met de ontginning van het nog
resteerende gedeelte van den rug en het aangrenzende veen
Mochten we reeds aan de onregelmatigheid van het heideoppervlak vermoeden, dat ook hier zich praehistorische
voorwerpen en teekenen van vroegere bewoning in den bodem
verborgen, gezien ook het feit, dat het terrein volkomen aan-
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slijpsteenen die echter
voor een deel even
goed in den bronsen zelfs in den ijzertijd
kunnen zijn gebruikt.

Fig. 12. VUURSTEENEN BIJL.
(3/4 der ware grootte).
Bepalen we ons thans een oogenblik tot de zooeven
genoemde tumuli op het oosteinde van den rug. Ze zijn
in 1928 door Dr. v. Giffen ontgraven, beschreven en in
teekening gebracht ). Op fig. 13. die we met vriendelijke
toestemming van den heer v. G. publiceeren, zijn de ligging
van het terrein, de doorsnede van de heuvels etc aangegeven. We citeeren uit zijn verhandeling:
,,Een deceptie was de opgraving van twee grafheuvels
circa 2 K.M. Zd.O. van Foehteloo of de Fochtel. Gelegen
op een terreinwelving aan den zuidelijken rand van de
Fochteloosche venen, waren onze verwachtingen op grond
van mikrolithische en schervenvondsten om en bij de bewuste heuvels, in weerwil van hun beschadiging en van
hunnen opbouw uit plaggen, tamelijk hoog gespannen. Het
resultaat van het onderzoek heeft daaraan echter niet beantwoord.
,,Zooals de geteekende dwarsprofielen (fig. 13, A.—E)
doen uitkomen, bleken beide heuvels in hun geheel uit
plaggen te zijn opgebouwd op een te voren niet afgeplagd
of schoongemaakt grondvlak. Vondsten werden er niet in
gedaan, zelfs werd geen spoor van een graf gevonden. Toch
meen ik naar de verhoudingen bij andere soortgelijke heuvels
niet alleen te mogen besluiten, dat het' beide grafheuvels
zijn, maar ook, dat zij tot den bronstijd behooren. Daarvoor
pleiten m.i. eenerzijds het ontbreken van een afzonderlijken
witten zandvloer, die min of meer kenmerkend voor de
") Dr. A. E. van Giffen. Grafheuvels in Oosterwolde.
Fries, 29stc deel).

(De

Vrije

) Ledige graven. Monumenten, als eereteeken vocr een gestorvene
opgericht.
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sloot bij het ontgonnen gedeelte en daarom alleen reeds een
archaeologisch onderzoek gewettigd was, - het mocht ons
echter niet gelukken om een rationeele ontgraving te bewerkstelligen. Weer waren we aangewezen op een tot tientallen malen herhaald bezoek aan het werk, om te trachten
eventueele archaeologische verschijnselen te noteeren en
relicten te redden. Zoowel bij het eerste als bij het tweede
gedeelte der ontginning hadden we overigens de grootste
medewerking van de arbeiders en opzichters uit Ooststellingwerf en Schoterland, die hier werkzaam waren
Sporen uit het mesolithicum vonden we op dit gedeelte
van den rug niet. Wel lagen overal in den bodem vuursteenwerktuigjes en afval verspreid, doch de typische mikrolithen
ontbraken. Trouwens, gelijk reeds gezegd, diepe plassen
hadden aan dit gedeelte van den rug nimmer gelegen. De
behoefte aan het water zelve, hierin werd door de latere
bewoners voorzien door het graven van ,, dob hen" en putten.
Zooals we straks zullen zien, troffen we meerdere dezer
waterputten aan.
Langzaam daalde de diluviale bodem ter weerszijden
van den rug over een groote uitgestrektheid tot een diepte
van 1 â 11 /2 meter. Deze lagere deelen waren niet veen
overgroeid, doch, te oordeelen naar vondsten op den zandbodem, moet dit het jongere mosveen van het sub-atlanticum
zijn, dat pas zou ontstaan als de ijzertijd reeds was aangebroken.
[-let vaatwerk, dat bij het ontginnen voor den dag kwam,
vertoonde weer verschillende typen en leeftijden. Er werden
echter slechts enkele fragmenten van klokbekers gevonden.
De overige scherven waren meest van jongeren datum. In
honderd en meer stukken ineengezakt werd een groot aarden
vat gevonden, waarvan de scherven zijn opgezonden naar het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Niet ver van de beide tut-nuli werden een paar brandurnen
met crematieresten gevonden, die echter helaas niet meer te
redden waren; ze waren reeds gebroken en bij het spitten te
veel beschadigd. Bovendien werden hier enkele graven geconstateerd met crematieresten (klompen aaneengekoekte

gecalcineerde beenderresten), die zonder urn, doch in omhulsel van een reeds vergane substantie, waren teraarde
besteld. Ook werd een brandurn gevonden noordelijk van
den rug, waarboven een veenbedekking van ruim 112 meter.
Van deze brandurn hierbij een afbeelding. (Zie fig. 14).

*) lntusschen kunnen we thans mededeelen, dat dank zij de medewerking
van de directie der N.V. Qntgina. Mij. ,,D: Drie Provinciën", het tot op
heden nog onontgraven deel van den zandrug wordt gespaard totdat een
grondig archaeolo;isch onderzoek heeft piaats gehad.

Fig. 14.

BRANDURN.
(op pl.m
der ware grootte).

Ongeveer terzelfder hoogte van de groep brandgraven
werd een vrijwel rechthoekige kuil geconstateerd (waarschijnlijk graf), waarin waren bijgezet twee urntjes. Ze waren
van eenzelfde model; van een dezer konden alleen fragmenten
gered worden, daar ze onvoldoende was gebrand. Net type
van dit vaatwerk voert ons naar den bronstijd. (Zie lig. 15)'
Iets meer westelijk werd een graf geconstateerd, waarin
e e n k 1 k b e k e r t j e met versiering in vischgraatmotief, een
bijl van geringe grootte en een fraai gertoucheerd vuutsteenen
mes. Dit graf moet blijkens de bijgaven tot den jong-steentijd
gerekend worden.
Opmerkelijk is, dat aan het heide-oppervlak niets meer
van de heuvels, die eenmaal zoowel het brons- als steentijdgraf moeten hebben bedekt, aanwezig was. Latere geslachten
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zullen deze moeten hebben geslecht. In dit geval misschien
de menschen van den ijzertijd, die er hun akkers hebben
aangelegd. Te Veenekooten onder Oosterwolde constateerden
we vorig jaar in een hooge esch onder een zwarte teeltlaag
van ongeveer een meter dik, een viertal steentïjdgraven met
bekers en bijlen. Ook hier hadden voor duizend jaar of langer
terug de nakomelingen van hen, die hier met peïteit aan den
schoot der aarde waren toevertrouwd, de heuvellichamen
verstrooid over het door hen aangelegde akkerland. Maar
reeds lang was toen in de geslachten vervaagd, dat hier onder
de met heide overwassen hoogten hoofdlingen uit vroegere
generaties den eeuwigen slaap sliepen.

zich ongeveer in het midden bevindend houten juk. De
grond aan den buitenkant der palen drukte deze stevig
tegen dit juk. Een der putten was geconstrueerd van horizontaal op elkaar gestapelde korte paaltjes. Over bijkomstigheden van een dezer putten, die zich onder een veenlaag bevond, straks nader.

--

Fig. 16. VERSIERINGSMOTIEVEN OP AARDEWERK.
(0p 1 /2 der ware grootte.)

Fig. 15.

BRO\STIJDIG VAATWERK.
(Op pim ' der ware grootte).

Telkens werden ook in dit deel van den zandrug te
Fochteloo weer de afvalkuilen gevonden met scherven van
aardewerk van diverse typen. Fig. 16 geeft eenige brokstukken van aardewerk weer met versierings-motieven: fig. 17
geeft op halve grootte de randprofielen van verschillende
onversierde potten.
Verder werden gevonden een vijftal waterputten. Ze
waren meest gebouwd van rechtop staande palen. Bij een
dezer putten werden de palen vaneen gehouden door een

In het veen aan den zandrug werd een rij van elf palen
gevonden. Doordat alleen dat gedeelte van het hout nog
was bewaard gebleven, dat voldoende door het veen bedekt
was geworden, was de lengte der palen nog slechts ± 70
cM. De beteekenis dezer palenrij is ons onbekend.
Fig. 18 beeldt een bijzonder voorwerp af. 1-let werd
gevonden onder een veenlaag van een kleine meter dikte.
Het object is van leem gebakken en is rondom versierd
met ingesneden lijnen. Moeten we er een votief-voorwerp
in zien of is het bloot wat ,,Spielerei" van een pottenbakster, die een kluit pottenspecie had overgehouden? Kan
het een model van een primitieve woning van dien tijd
voorstellen? Hoe het zij, tot op heden is dit voorwerp
voor ons een raadsel.
Vooral in deze nederzettingen konden we weer ervaren,
dat het niet uitsluitend vaatwerk was, dat door onze voorouders van klei of leem werd gebakken. We vonden meerdere platte brokken van gebrand leem, die waarschijnlijk
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als onderlagen hadden dienst gedaan; tevens dunnere gebakken plaatjes. Dan een voorwerp, dat wellicht als een
staaltje van primitieve plastische kunst beschouwd moet
worden.
Weer raadselachtig is het voorwerp volgens fig. 19. Ook
dit lag onder de veenpartij. Het stuk - van zandsteen is aai iie kanten beslepen. Het meest nog gelijkt het een
z g. steenen ploegschaar, maar de beide uiteinden zijn daarvoor
te stomp.

tijd. Eenige der onder Fochteloo gevonden brokstukken
waren nog bedekt met ijzeroxyde. Dit was overigens het
eenige spoor van ijzer, dat nog in den bodem werd aangetroffen; alles was reeds lang in den zand- en veengrond
verteerd. Vrijzeker vormden de zware, hardgebakken, ten
deele door de hitte versmolten stukken leern, die zich onder
den voorraad bevonden, nog restanten van den ouden smeltoven. De slakvorming en versmelting verried, dat hier een
geweldige hitte ontwikkeld was geworden.

Fig. 17. 1ANDP[ROFIELEN VAN ONVERSTERD VAATWERK.
(Op /2 der ware grootte.)
Op het hooge zandige gedeelte van de nederzetting
wachtte ons nog een groote verrassing. Hier kwam een kuil
bloot, waarin een aantal brokken van leemen gietvormen,
met de geulen waardoor het gesmolten erts (in dit geval
ijzererts) was gegoten. We meenen hier de resten van de
tot op heden oudste ijzergieterij van ons land te hebben
ontdekt. Wel zijn ook op de Veluwe voorraden van ijzerslakken gevonden, doch deze behoorden - volgens de vaatwerkresten, die deze vergezelden - tot den Karolingischen

Fig. 18. UIT LEEM GEBAKKEN, MET GROEVEN
VERSIERD, VOORWERP.
(OP '/2 der ware grootte.)
Enkele dagen na de vondst der gieterij-restanten werd
een diepere kuil ontdekt, die weer als afvalkuil had dienst
gedaan, en waarin zich een groote hoeveelheid brokstukken
van gietvormen bevond. Een tweetal hebben we hier afgebeeld in fig. 20 De brokstukken vertoonen twee of drie
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gaten Het eerste diende om het gesmolten erts in den
vorm te gieten; het tweede, resp. tweede en derde, gat liet
de zich daarin bevindende lucht ontsnappen. Afdruksels
van houtnerven op vele stukken vertelden, dat de oorspron-

het nog weeke leem slechts van een tweetal speciale gereedschappen bediend. Deze werktuigen hadden een zuivere
ronding en zullen waarschijnlijk van ijzer zijn geweest.
Of van geïmporteerde ertsen gebruik is gemaakt, dan
wel men zich heeft moeten behelpen met het ijzeroer aan de
riviertjes in de buurt, op deze vraag kunnen we geen antwoord geven.
Nabij de kuilen met de gietvormen lag een flinke zwerfkei (zie fig 21). Op de eene, meest vlakke zijde is deze
Steen zeer veel gebruikt; er is op geslepen, geslagen en
gehakt. De tegenkant bevat diepe groeven, die door slijpmanipulaties zijn ontstaan. Op dezen Steen zullen de ruw
gegoten ijzeren staven tot gebruiksvoorwerpen zijn gesmeed
en bijgeslepen.
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kelijke weekleemen vorm door stukken gezaagd of geschulpt
hout was gestut.
De gaten in de fragmenten zijn in doorsnee alle slechts
van twee afmetingen. Men heeft zich bij het doorboren van

We weten niet zeker, of we in den inhoud van den
eersten kuil de restanten van den smeltoven moeten zien,
of dat deze nog verwacht kunnen worden in het nog ongerepte
deel van het terrein. Wel werden vele keien gevonden, die
door aanraking met vuur waren gebarsten, doch deze vindt
men in bijna elke nederzetting, waar ze dienst hebben gedaan als onderlagen van haardvuren.
Vorig jaar werd bij Callenhardt in Westfalen een dergelijke voorchristelijke ijzersmelterij gevonden. Daar kon
ook nog de smeltoven gereconstrueerd worden. De wanden
hiervan waren van veldkeien in leem gebouwd, terwijl lucht
werd aangevoerd door een ondergrondsch kanaal.
Als verdere vondsten kunnen we nog vermelden vele
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slijpsteenen, wrijf- en maalsteenen, waarbij de bekende, die
door het vele slijpen en wrijven den vorm van een dobbelsteen hebben verkregen. Dan een eenigszins gemodelleerde
steen, die als vorm werd gebruikt bij het pottenbakken.
Als een herinnering aan het primitieve pottenbakkers handwerk werd in den zandbodem nog een zware klomp zuivere specie, z.g, potklei gevonden.

Ook lag onder het veen een hoorn van het wilde rund
van dien tijd, de oeros. Eenzelfde voorwerp verkregen we
uit de z.g. ,,150 bunder" te Appelscha. Uit den Kuinder
kwam te voorschijn een opperarmbeen van een oeros, benevens een z.g. ,,Schrâgbeil", vervaardigd van het spaakbeen van eenzelfde dier.
Over dit wilde rund of den oeros schrijft de Romeinsche geschiedschrijver Tacitus in zijn ,,Jaarboeken"
,,In 't zelfde jaar (28 n. Chr.) hebben de Friezen, een
Overrijnsch volk, den vrede van zich geworpen, meer ten
gevolge van onze hebzucht dan omdat de dienstbaarheid
hen verdroot. Drusus had hen naar hun beperkte middelen
een geringen cijns opgelegd, namelijk runderhuiden voor
legergebruik te leveren, wier grootte en sterkte
voor niemand voorwerp van zorg was, totdat de primipilans Olennius, met het bestuur der Friezen belast, huiden
van oerossen uitkoos als model voor de levering. Deze belasting, drukkend ook zoo het andere volken gold, droegen
de Germanen met nog meer moeite, omdat zij wel overvloed van reusachtige beesten in de bosschen hebben, maar
thuis geringen veestapel. En eerst gaven zij de runderen
zelf, dan hun akkers over en eindelijk vrouwen en kinderen
in de slavernij. Woede en klachten rezen; en toen zij geen
verlichting kregen, zochten zij herstel door den oorlog. De
soldaten voor de belasting werden gegrepen en aan 't kruis
genageld".
We zien hier dus, dat het voor de Friezen vrijwel
onmogelijk is geweest huiden van oerossen te leveren. Deze
dieren zullen dan ook in het eigenlijke terpengebied zeer
zeldzaam zijn geweest. De stammen op de hoogere zandgronden in het zuidoosten, waar deze geweldige dieren zeker
overvloediger voorkwamen, hebben voorzoover we thans
kunnen oordeelen, onafhankelijk van de Romeinen geleefd.
Nog nimmer is, meenen we, hier eenig voorwerp gevonden,
dat op eenige verbinding met de Romeinen zou wijzen.
Het was omstreeks het jaar 1890, dat er telkens berichten in de kranten en tijdschriften opdoken over een oerwoud
in Fochteloo, een voorwereldlijk woud, waarvan toen de
stammen en stobben weer opdoken uit den veenbodem.
Dr. Wumkes *) vermeldt gedateerd 26 Mei 1883 het vol-

Fig. 21. ZWARE ZWERFKEI, waarop
zoowel' aan den
boven- als onderkant - vele sporen van bewerking
voorkomen.
Onze ijzertijd rnenschen van den zandrug te Fochteloo,
ook, reeds de lieden uit den bronstijd, waren reeds veehouders. Onder de beschermende veenlaag in het aangrenzende
terrein werden dan OOK verscheidene koehoorns gevonden.
Ze zijn afkomstig van een niet groot slag rund met korte
hoorns, het huisrund van dien tijd. Er waren er onder van
dieren, die zeker tien jaar oud waren.

*) Stad- en Dorpskroniek van Friesland, 2e deel.
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gende bericht: ,,In de veenen te Fochteloo komt een geknakt
oerwoud bloot waarvan de zware stammen in de richting
N.W.—Z.O. en rustend op een harde zandlaag."
Dezelfde auteur, dato 8 Oct. 1890:
,,Praehistorisch oerwoud, enkele H.A. groot. komt uit
het veen van Fochteloo te voorschijn."
Het hier bedoelde oerwoud, is dat waarvan nu nog resten
over zijn ter plaatse waar we dit op ons situatiekaartje
fig. 6 hebben aangegeven. De geoloog Dr. H. van Capelle
bezichtigde in 1890 het terrein en beschreef zijn bevindingen
als volgt:
,,Zoodra men den zandweg betreden heeft, waaraan de
meeste boerenhofsteden van Fochteloo gelegen zijn, ziet
men een enorm hoogveen vÖôr zich uitgebreid liggen, waaronder het grintdiluvium in noordelijke, oostelijke en zuidelijke
richting eerst op grooten afstand weder te voorschijn treedt.
Een zandpad, waar langs de herder Zijne schapen dagelijksch
heidewaarts voert, bracht ons slechts in vijf minuten naar
de merkwaardige plek, waarover ik hier eenige uitvoeriger
mededeelingen wensch te doen.
,,Over een vrij groote uitgestrektheid ziet men honderden boomstompen hier boven het veen uitsteken, dat een
dertigtal jaren met heide bedekt was, doch later door afbranding der heide voor de teelt van veenboekweit gebruikt
is geworden. Op dit oogenblik is de bodem grootendeels
met de veenbies begroeid, waartusschen hier en daar de
donkerbruine veenbodem te voorschijn komt. Behalve deze
stompen ziet men tallooze stammen, hetzij in hun volle
lengte op het veen liggen, hetzij met het uiteinde daaronder
wegschieten en de gevallen zijn niet zeldzaam, waarin men
den stam nog met de stomp in verbinding ziet.
,,Doch hetgeen een bezoek aan deze plaats nog interessanter maakt, is niet alleen de enorme dikte, die deze
boomstammen - allen eiken - bezitten, doch ook het
verschijnsel, dat de meeste stammen met den top naar het
noordoosten gericht op den bodem liggen. Hetgeen toch in
het kort bericht, waarop ik zooeven doelde omtrent de dikte
dezer reuzen uit lang vervlogen tijden werd medegedeeld,
is niet overdreven: verscheidene stammen zag ik, wier diameter zelfs nog op één meter afstand van den wortel meer
dan twee meter bleek te bedragen, terwijl er één volgens

den kastelein van Fochteloo, J. Dorprigter, die mij vergezelde en zonder wiens hulp de dikste boomen niet gemakkelijk te vinden zijn, 36 voeten in omtrek moet gemeten
hebben.
,,Toen echter ongeveer tien jaren geleden het oude woud
door de voortdurende ineenzakking van het veen aan het
licht kwam, moet het schouwspel, dat deze merkwaardige
plek te zien geeft, nog oneindig grootscher geweest zijn;
niet alleen toch heeft de schendende hand des menschen
tal van stammen die de aarde ettelijke jaren zorgvuldig in
haren schoot had verborgen gehouden, van deze plek verwijderd, doch ook deze stammen die men nu nog in groote
hoeveelheid verspreid ziet liggen, heeft de bijl niet onaangeroerd gelaten. en men kan hunne oorspronkelijke dikte
nog slechts aan de kleur van het omringende veen herkennen. De oorzaak dezer ineenzakking is niet ver te zoeken.
De grond toch, waarop liet veen rust, bleek mij het genoemde zand met steenen te zijn, waarop nog dieper een
hier en daar met kleine steenen gemengd leem volgt, dat
in het zuidoosten van Friesland zeer verspreid is en dat
niet, gelijk het leem van Steenwijk en Havelte als de grondmoraine van het diluviale landijs mag beschouwd worden
- dus als den grond die in den tijd, toen ons land evenals Groenland nog heden ten dage, een ijsdek droeg, onder
de ijsmassa door geheele of gedeeltelijke fijnwrijving der
talrijke uit Scandinavië en omringende landstreken medegevoerde steenbrokken gevormd werd - doch een gelaagde
(dus in water afgezette) vorming is, hetgeen reeds de buitengewone zachtheid van het leem in drogen toestand leert.
Hoe echter dit leem ook gevormd mag wezen (volgens ons
door uitspoeling van de grondmoraine door de smneltwateren
van het zich terugtrekkende landijs), het belette in ieder
geval het regenwater den doortocht naar de diepte. Toen
men echter de ten oosten gelegen veenen door het aanleggen van greppels voor de exploitatie geschikt begon te
maken, kreeg het water gelegenheid om weg te loopen;
het veen werd gaandeweg droger en, vaster, het zakte ineen
en moest de boomen aan het licht brengen.
Het verhaal, dat men ons hier deed van een schaapherder, die, jaren geleden met zijn schapen het moerassige
heideveld willende overgaan, in den weeken grond wegzakte
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en hier op ellendige wijze omkwam, heeft dus grooten
schijn van waarheid.
,,Doch welke kracht moet er niet noodig zijn geweest
om zulke reuzen, als de oude eiken van Fochteloo zijn,
nabij den wortel midden door te breken? Een hevige zuidwester storm (de richting der boomen leert het), waarschijnlijk gepaard met een geweldigen watervloed, moet het
geweest zijn, die in een oogenblik aan zooveel levenskracht
een einde heeft gemaakt en een toestand in het leven riep,
zeer veel verschillende van dien, welke eeuwen achtereen
op deze merkwaardige plek geheerscht had."
Wat is er thans nog over van de zware stobben en
stammen van het oerwoud van Fochteloo?
Het terrein, verscheiden H.A. groot, aan den uitlooper
van de z.g. Compagnonslaan, oostelijk van de woning van
den heer M. Veld, bevatte voor enkele jaren nog een groote
menigte van dit z.g. ,,kienhout", hoewel in de oorlogsjaren,
toen de brandstof schaarsch was, er reeds opruiming in was
gehouden. Een groot deel van dit complex is toen aangekocht
door den heer P. J. Tiesinga te Oosterwolde voor ontginningsdoeleinden. In het ontgonnen gedeelte werd het hout
opgeruimd. Thans ligt er echter nog een terrein van enkele
H.A. - ook eigendom van den heer Tiesinga - waarin nog
honderden stobben uit het veen steken.
Onwillekeurig komt, wanneer we deze relicten daar zien
liggen, de vraag bij ons Op; Wanneer stonden hier die
machtige woudreuzen nog trotsch overeind en beheerschten
ze door hun majesteit den ganschen omtrek? Door de onderzoekingsmethoden van den jongeren tijd is het mogelijk
geworden de geologische tijdsperiode en ongeveer de absolute
chronologie vast te stellen.
De bioloog, de heer Mr. F. Florschütz was zoo bereidwillig ons hierin van dienst te zijn en de pollen-analyse toe
te passen in het veen van het boschgebied. Een bezwaar
hierbij was, dat de bovenlagen van het veen door het verbouwen van veenboekweit en het daarbij jaarlijksch terug,
keerend branden van het oppervlak, vernietigd waren, waardoor
niet meer kon worden vastgesteld, wanneer de veengroei een
einde had genomen. Opzichzelf beteekende dit echter niets
voor de ouderdomsbepaling van het woud.
De heer Mr. Florschütz meldt ons ni zijn voorloopige

conclusie volgens de resultaten van het stuifmeelonderzoek
in de veenlagen:
,,De veengroei is hier eerst in den Atlantischen tijd begonnen; het bosch dateert ook uit den Atlantischen tijd;
het heeft een laag boschveen gevormd, waardoor de omstandigheden voor den boomgroei voortdurend slechter werden;
tenslotte is het bosch afgestorven, doordat de bodem door
een veenmosdek bedekt werd. Het veen is blijven doorgroeien
in ieder geval tot een eind in den Sub-Atlantischen tijd".
Van een vijftigtal stobben werd door prof Jeswiet te
Wageningen het hout onderzocht; het bleek, dat het bosch
hoofdzakelijk uit. eiken bestond, waartusschen enkele andere
boomen, waarschijnlijk berken.

Fig. 22. Z.g.,. KIENHOUT" UIT DE ,,100 BUNDER".TE FOCI-ITELOO.
Restanten van het Oerwoud.
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Wil men nu een nadere chronologie, dan kunnen we
zeggen, dat het oerwoud van Fochteloo is gegroeid in de
periode van 5000-2500 jaar voor Chr. ; het zal toen eeuwenlang zijn kruinen ten hemel hebben geheven en voor het
einde van genoemd tijdsbestek was de laatste generatie van
stammen begraven in het vochtige veenmos, dat toen reeds
vrij dik den bodem bedekte. En aan den rand van dit woud,
op den hooger gelegen zandrug, leefden toen de menschen
uit het jong-steenen tijdperk.
We keeren nu even terug naar de andere zijde van den
heuvelrug, waar onder het veen een put (waar deze niet met
palen was opgezet, eigenlijk meer een z.g. dobbe) werd
gevonden. In de zandige vulling van dezen put bevonden
zich scherven van z.g. Germaansch aardewerk, dat men tot
den ijzertijd rekent en een slijpsteentje (Fig. 23). Het veen
om dezen put is tevens pollen-analytisch onderzocht. De
______________

tijd dus dat de mesolithische jager en visscher in dit gebied
rondzwierf van plas tot plas.
Mijn hartelijken dank betuig ik hierbij aan de heeren
prof. Jeswiet, Mr. Florschütz en v. Gennep, die zoo vriendelijk
waren me bij mijn nasporingen van dienst te zijn en de resultaten van hun onderzoekingen ter mijner beschikking stelden.
We verlaten
nu
onzen
zand- rug oostelijk van
de Compagnonslaan te Fochteloo
______
om onzen blik
een oogenblik te
richten naar andere gedeelten
Fig. 24 GEBROKEN SLIJPSTEEN.
van het groote
(3/4 der ware grootte).
veencomplex,
Daar hebben we de z.g. veenbruggen, waarvan resten
zoowel onder Appelscha als Smilde zijn gevonden. Ze waren samengesteld uit stammen en takken, doch nogal verschillend van struktuur, dikte en breedte. De literatuur over
deze veenbruggen, die ook in de veenen van Duitschland
voorkomen, is vrij uitgebreid. We zullen er daarom niet
lang over uitweiden.
Alleen een enkel woord over het doelen den ouderdom
dezer bruggen of liever paden en wegen van houtwerk.
Men heeft lang gemeend deze veenbruggen te moeten
identificeeren als de ,,pontus long!" der Romeinen. Wat was
eigenlijk niet Romeinsch of Oostersch, als er iets voor den
dag kwam. waarin onmiskenbaar eenig vernuft en intellect
van de fabrikanten sprak? Naast de zucht van den mensch
om al het betere graag in de verte te zoeken, sprak hieruit
ook de zelfingenomenheid van den burger van den modernen tijd, die met trotsch en tevens verbazing den vooruitgang der techniek aanschouwt en minachtend neer-ziet op
vroegere generaties van zijn eigen volk. Hij zag over het hoofd,
dat het individu op zichzelf uit den steentijd minstens evenveel verstand en intellect diende te bezitten als de doorsneemensch van den tegenwoordigen tijd, wilde hij zich staande
houden in een hem voor het grootste deel vijandige wereld.
Als de steentijdjager met zijn primitieve wapens over
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____________
_________
Fig. 23.

SLIJPSTEENTJE UIT DE PUT.
der ware grootte).

(3/4

onderste, zandige lagen waren boriaal of Atlantisch; het er
boven liggende Atlantisch of sub-boriaal. Hoogstwaarschijnlijk
is de put dus gegraven toen zich reeds eenige veenlagen
hadden gevormd in dit lage gedeelte en wel in den subborialen tijd (bronstijd), toen het klimaat droger en warmer
werd en de putten op den rug zelf niet voldoende water
meer bevatten. Vermelden we nog, dat bij den put drie
gezaagde of behakte, gebogen stukken hout lagen, lang resp.
52, 61 en 62 c.frI., waarschijnlijk resten van een putrand.
Nog een mededeeling omtrent den ouderdom van het
complex der Fochteler-Appelschaster-Smilder veenen. De
heer Mr. Florschütz heeft hier meerdere veenboringen verricht,
waarvan enkele series monsters zijn onderzocht door den
heer V. C. v. Gennep, doctorandus in de biologie te Utrecht.
Als resultaat hiervan kan worden vastgesteld, dat de onderste,
zandige lagen in de boreale periode zijn ontstaan, in den

-
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de heide, door moerassen, struiken en bosschen trok, dan
moest hij den strijd kunnen opnemen, zoo niet doorkracht
dan wel door list, tegen den oeros. den beer en den wolf.
Zou de moderne mensch zich dan gehandhaafd hebben, die
zich als jager reeds geweldig voelt als hij met zijn dubbelloops als ,,groot wild" de zachtaardige ree doodt?
Als deze zwerver uit het grijs verleden in tijden van
schaarschte, uren ver van zijn leem- of blokhut afdwaalde
op zoek naar voedsel, dan vond hij toch steeds den kortsten en veiligsten weg terug. En toch waren er geen wegen,
behalve dan de eenige handels- of trekweg, en er waren geen
wegwijzers.
Als de vrouwen en kinderen van dien jager uittrokken
om planten en wortelen en bessen te zoeken, dan kenden
zij hiervan niet de Latijnsche benamingen. doch ze wisten
de eetbare van de giftige, zelfs vele geneeskrachtige te onderscheiden. En toch waren er geen scholen en geen boeken,
die hen dit hadden geleerd; doch van geslacht op geslacht
moesten de ouders al hun kennis op hun kinderen overdragen.
Ze onderscheidden de adder van de slang. Ze wisten
hoelang het vleesch van gedoode dieren eetbaar was, zonder dat ze ooit van bakteriën hadden gehoord.
De bouwers van de hunebedden wisten de tienduizenden
kilo's zware steenen te transporteeren en ze lieten deze
kolossen, waar het noodig was, splijten.
In hun steenen werktuigen, die ze ons hebben nagelaten, daar ze den tand des tijds wisten te doorstaan, lagen
reeds dezelfde principes, als in de dagelijksche werktuigen
van den mensch van onzen tijd.
Ze waren z.g. heidensch, ze waren bijgeloovig. Maar zal
men over duizend jaar, ja zeer zeker reeds veel eerder, ook
niet een weinig lachen om veel wat wij thans voor waar
en vaststaand aannemen?
Genoeg. We keeren weer terug naar onze veenbruggen.
Waren ze van Romeinsch maaksel, dan was er toch op of
in de omgeving er van wel eens een Romeinsch relict
gevonden en dat is niet het geval. Bovendien, vele van de
bruggen of paden waren zeer smal. Zoo lagen bij het pad te
Emmer-Compascum twee planken naast elkaar over dwarsliggers; de geheele breedte bedroeg slechts 41-42 cM.

Dergelijke primitieve bruggen waren toch niet erg geschikt
voor het verplaatsen van een Romeinsch legioen met den
legertros.
Verwant met de veenbruggen was het in 1864 in het
Appelschaster veen ontdekte weggetje. Door het hoofd der
Compagnonsveenen werd dit opgegraven als ,. een weg kunstmatig samengesteld uit berkenhout en rijs, hetwelk uit den
nevensliggenden grond was opgehoogd, dewijl zich daarlangs
vergraven grond voordoet". Een lid van het Friesch Genootschap overtuigde zich er van, dat hier een weggetje lag van
naast elkaar gelegde dunne boomstammen van berkenhout,
loopende naar het (thans verdwenen) Ravensmeer in oostelijke richting, waarvan de breedte op 1 meter werd geschat.
Wat was nu het doel dezer veenbruggen?
We zagen, dat reeds vanaf het mesolithicum de mensch
temidden der langzaam groeiende veenen woonde. Lang
zullen de trekwegen in stand zijn gebleven zonder dat de
mensch hiervoor kunstmiddelen moest aanwenden. Voorloopig kon men de hoogten kiezen die de plassen en drassige lagere terreinen scheidden. Maar eenmaal kwam er toch
de tijd, dat het veenmos de lagere gedeelten van die oude
trekpaden bedekte. Toen dit proces zich steeds verder
voortzette, was de mensch verplicht, wilde hij zich in zijn
terreinen handhaven en de communicatie met de nabuurstammen onderhouden, de met veen overgroeide gedeelten
van de aloude routes te overbruggen. Reeds vroeg ook
dienden die oude verbindingen als handelswegen. Daar het
proces van veenvorming zich steeds voortzette, hetzij dan
niet altijd in hetzelfde tempo, zullen steeds nieuwe gedeelten
van den weg van houten of teenen verbindingsstukken
moeten zijn voorzien, zoodat men dan ook geenszins mag
verwachten, deze veenbruggen in een bepaalde historische
periode te kunnen plaatsen. Een van aarde en grint opgeworpen weg in het Federseemoor in Zuid-Duitschland dateert
zelfs uit de overgangsperiode van den midden- naar
jongsteentijd.
Het was omstreeks 1890, dat in de kranten berichten
opdoken van een steenen weg onder het veen te Fochteloo.
Men schreef o.a.:
,,In het Fochtelooveld, circa een uur van Oosterwolde,
is door steenzoekers een kunstweg gevonden. Over een nog
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onbekende lengte liggen de keisteenen regelmatig en ter
breedte van een gewonen weg cnder de veenlaag. Ettelijke
stères Steen zijn reeds opgedolven.
,,De weg heeft de richting over het uitgestrekte veen
naar Drenthe (Assen). Wanneer onze voorouders dit werk
hebben aangelegd is niet te zeggen."
In den ,,Nieuwen Drentschen Volksalmanak" van 1903
vertelt de heer E. Pelink van dezen weg o.m.:
,,Bij het onderzoek van rijkswege in den zomer van 1893
luidde de bevinding van dezen weg aldus: ,, eene geregelde
steenlaag van ± 6 t 8 decimeter onder den beganen afgeveenden grond, ter afwisselende breedte van 3-6 meters en
over een lengte van ongeveer 500 meters loopende west—oost,
tusschen Weperen en Bonghaar, even bezuiden Veenhuizen.
Hoever hij in het veen doorloopt is niet onderzocht, daar
dit gedeelte door 18 d.M. veenlaag wordt bedekt. De Vrij
geregelde Joop en de gelijkmatige ligging der steenen doen
aan een weg denken, doch eenigzins vreemd is het, dat hij
helt van noord naar zuid. Aan den zuidkant vond men
dikwerf 2 á 3 steenen boven elkander, eenigszins als een
versterkte dijk. Tot heden is uit het bovenstaande geen
gevolg te trekken, voor zoover het den oorsprong en het
doel van den weg betreft". (Verslag Rijksmuseum van
Oudheden 1893).
De heer Pelinck vervolgt:
,,De genoemde weg in het Fochtelooveen, zooals een
vriendelijke hand uit Oosterwolde mij nog duidelijker berichtte, bevat niet een laag van 6 â 8 d.M. maar is van
één steen dikte, gelijkt op de tegenwoordige keienwegen,
behalve dat de steenen minder aaneengesloten zijn, en ligt
60 tot 80 c.M. diep onder de oppervlakte. Aan den zuidkant
was het werk, zooals wij zagen, hier en daar versterkt en in
het verslag wordt het voor een weg gehouden".
We hebben voor een aantal jaren met wijlen den heer
Dr. Remouchamps, indertijd assistent van den heer Dr.
Holwerda een ietwat vluchtig onderzoek naar dezen ,,keienweg" gedaan, gelijk deze zich nog liet vinden in een vergraven gedeelte van het veen. Maar zoowel uit de oude
beschrijvingen en verhalen omtrent dezen weg, als uit de
resultaten van dat onderzoek, staan we er wel wat sceptisch
tegenover.

Hoewel we onze voorvaderen van enkele duizenden
jaren terug heel wel in staat achten, een keienweg aan te
leggen, o.i is het hier niet uitgesloten, dat we in dezen
,,weg" louter een werk der natuur moeten zien. Een nader,
meer rationeel onderzoek zou hieromtrent misschien nog
zekerheid kunnen brengen.
Vanaf het gehucht \Veper liep vanouds een verbindingsweg naar Veenhuizen, de z.g. .,Veendijk". Thans is deze
weg verhard en het veen in de nabijheid vergraven. Het
begin van den Veendijk, oostelijk van Weper, liep door
zandverstuivingen. (Zie fig. 25.) De weg volgde zooveel mogelijk de hoogten en ruggen, liep over de ,,Goudhaer", waar
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VEENDIJK (Weg naar Veenhuizen).
Fig. 25.
we o.a. de nederzetting uit het mesolithicum met "1agdalenien-inslag constateerden. Bij het ontginnen van de gronden langs dezen weg zijn vele oude voorwerpen voor den
dag gekomen. We vermelden een bijl en een knots, terwijl
we van de kleinere werktuigen een bloemlezing geven in
fig. 26. Uit den aard dr zaak is het zeer moeilijk dergelijke verstrooide oppervlakte-vondsten chronologisch te
ordenen; constateeren we alleen, dat ook hier weer ver-
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schillende perioden van den steentijd van zich doen spreken
Even oostelijk van de ,,Goudhaer" vertoonde zich voor
enkele jaren nog een eenzame heuvel, van alle zijden zichtbaar boven de vlakke omgeving van het oude veenland.
We meenden in hem een tumulus, een grafheuvel te zien.
De heuvel werd in 1928 door den heer Dr. v. Giffen
ontgraven. Uit diens verslag dier ontgraving, voorkomende
in ,,De Vrije Fries", XXIXe deel, ontleenen we;
,,De heuvel werd volgens de z.g.n. sektorenmethode
onderzocht. Ongeveer 110 M. hoog, bij circa 18 M. in doorsnede, bleek hij in de eerste plaats opgetast te zijn van
omgekeerde plaggen, zooals zulks kenmerkend is voor de
na-neolitische grafteekenen. 1-let ontbreken van een brandlaag en het feit, dat de heuvelvloer blijkbaar te voren nog

Fig. 28. STEENEN WERKTUIG UIT 1-JET VEEN
ONDER APPELSCHA
(Op 3/4 der ware grootte).
afgeplagd, d.w.z. schoongemaakt was, bewezen echter, dat
we hier te doen hadden met een heuvel uit den vroegen
bronstijd. Daarmede in overeenstemming is ook het merkwaardige opgravingsresultaat, dat het onderzoek opleverde;
ik bedoel het te voorschijn komen van een drievoudigen
krans van paalgaten onder den heuvelrand. In de periphere
heuveldeelen teekende zich n.l. in den ondergrond een dubbele krans van groote ronde, zwartgerande plekken af, vergelijkbaar met die, welke wij bij tumulus 1 in meer vagen
vorm leerden kennen, terwijl zich daarbinnen een met den
vorigen min of meer concentrischen derden krans van dito,
doch veel kleinere plekjes vertoonde. Op sommige plaatsen

Fin, 26. VERSTROOIDE VONDSTEN LANGS DEN VEENDIJK
(Op origineele grootte).
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Fig. 27. SCHETS GRAFHEUVEL DE KNOLLE.
(Cliché Bio!. Archaeol. Instituut, Groningen.)
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bestond de donkere rand dier plekken uit
organische veenachtige bestanddeelen, die
nog duidelijk herkenbaar van eikenhout
afkomstig, het afdoende bewijs leverden,
dat we hier inderdaad met paalgaten te
doen hadden. De binnendoorsnede van den
dubbelen krans, die behalve ter plaatse van
de moderne hutkom volkomen gesloten
was, varieerde tusschen 12 en 13 M., die
van den onvolkomen enk&voudigen binnenkrans tusschen 11.20 en 12.20 M. De
diameter van de paalgaten zelve bedroeg
achtereenvolgens ongeveer 0.35 en 010 M.
,, Op die manier geleek de geheele configuratie in velerlei opzicht op die, welke
wij reeds vroeger hadden leeren kennen bij
andere grafheuvels, in het bijzonder bij die
te Wessinghuizen in de Gemeente Onstwedde, provincie Groningen. Voor het overige herinnerde zij aan die der reeds boven
van elders gememoreerde grafteekenen op
de Veluwe (Uddel), in Brabant (Goirle), in
Zuid-Engeland (Durrington Wails) en in het
Hessensche (Bairischeich)."
We werden in de gelegenheid gesteld
een teekening dezer heuvel hier te reproduceeren (Fig. 27). Hieruit spreekt duidelijk
de belangrijkheid van dit monument uit den
bronstijd.
Memoreeren we thans nog enkele nederzettingen en losse vondsten in ons veengebied.
In de z.g. ,, Bjeuw" te Veenhuizen lag
een vroeg-middeleeuwsche nederzetting met
de bekende bolpotten.
In een laag terrein in den Weperpolder
werd voor een paar jaar een laat jongsteentijdige nederzetting ontdekt. Vondsten:
kleine vuursteenwerktuigen, maalsteen en
een zeer fraaie vuursteenen sikkel.
Uit het veen achter Fochteloo kwam
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voor enkele jaren een bronzen halsring voor den dag.
In het veen aan de 7e wijk te Appelscha werd het
steenen instrument volgens Fig. 28 gevonden. Het doel van
dit voorwerp is ons niet duidelijk. Door de dubbelconische
doorboring is schachting als hamer moeilijk; ook wijkt het
af van de gewone axt-modellen. Merkwaardig is, dat dit
instrument slechts voor een klein deel, op de vlakken, is
beslepen. Den vorm heeft het voorwerp verder verkregen
door middel van een andere techniek, n.l. door het met
andere steenen te betikken.
Vorig jaar verkregen we uit het veld te Fochteloo een
kei, waarop praehistorische teekeningen.
Volgens Dr. Pleyte is in den Weperpolder een vuursteenen dolk of lanspunt gevonden.
Het fraaie bronzen mes, op welks heft volgens Prof.
Kapteyn Kretenser beeldschrift voorkomt, kwam te voorschijn onder een veenlaag te Appelscha. (Zie fig. 29).
Onlangs werden een paar urnen ontdekt in een afgeveend terrein in den Weperpolder. Een dezer urnen zat in
een steenpakking.
In de buurt van het Eschrneer tusschen Veenhuizen en
Smilde lag een mesolithische nederzetting.
In ons bezit is een steenen bijl, gevonden in het veengebied bij de grensscheiding van Smilde.
Verder herinneren we aan de nederzetting in de z.g.
150 bunder te Appelscha, reeds eerder door ons beschreven.
Wat we hier opsomden, is op een enkele uitzondering
na, de laatste jaren te voorschijn gekomen. En het is slechts
een klein deel, een zeer klein deel van hetgeen ons veencomplex aan praehistorische sporen en voorwerpen heeft
verborgen en nog verbergt. Slechts in de laatste jaren is
men meer algemeen gaan letten op de merkwaardige en
bijzondere verschijnselen, in den veen- of zandbodem en op
de voorwerpen, door menschen gefabriceerd, die daaruit te
voorschijn kwamen.
Wat in vroegere jaren, toen geen waarde werd gehecht
aan ,,oude potten en steenen", verloren is gegaan, is niet
te benaderen. We vinden b.v. bij Wumkes in zijn Stad- en
Dorpskroniek op 1880; ,,Een arbeider vindt in het hoogveen bij de Drentsche grens te Appelscha een bewerkt stuk
hout, 31 /2 meter diep in het veen". Maar vraagt niet waar
dat stuk hout is gebleven.

Omstreeks 1890 vermeldde een krant een bericht, dat
in het veen te Fochteloo brokken van een eigenaardige
steensoort waren gevonden. ,,Op sommige stukken kwamen
inkervingen (figuren) voor". Intusschen zal men deze stukken steen wel tot mac-adam hebben gehakt.
We zouden ons tenslotte nog bezig kunnen houden
met de vraag, waar de stammen zich vestigden, die omstreeks Chr. geboorte of reeds eerder de zandruggen in ons
veencomplex moesten ontruimen. En we zouden vele nederzettingen kunnen aanwijzen uit de eerste eeuwen onzer
jaartelling en de vroege middeleeuwen, liggende aan den
rand van het groote hoogveen en iets verder er van verwijderd op de hooge heidegronden.. We hebben dan echter
het gebied der praehistorie verlaten en zijn aangeland op
dat der historie en zijn dan meteen met onze praehistorische
bewoners verdrongen uit het veengebied.
We beëindigen hier daarom onze schets over de praehistorie in een veengebied en hopen te hebben aangetoond,
dat de in historischen tijd zoo verlaten liggende veengebieden in vroegere perioden den mensch hebben geherbergd
en hem in staat hebben gesteld hiervoor zijn levensonderhoud
te zorgen.

