Grafheuvels in Oosterwolde
Opgravingen in 1928
Door Dr. A. E. VAN GIFFEN
In 1925 schreef ik voor het eerst een kort verslag over rnijn
onderzoek in de Gemeente Oosterwolde *). Dit had betrekking
op een urnenveld bij de gelijknamige hoofdplaats. Sedert is de
kennis van dat grafveld door latere opgravingen in 1925 nog eenigermate aangevuld, terwijl terzelfder tijd ook de zgn. Galgeberg
bij Donkerbroek in diezelfde Gemeente onderzocht werd. Tot
eene publicatie daarover kwam ik echter tot nu toe zelf niet.
Slechts heeft Mr. P. C. J. A. Boeles in zijn boek over Friesland
tot de 11de eeuw eenige daarover verstrekte mededeelingen gepubliceerd 2), waaruit men zien kan, dat de bewuste berg een
grafheuvel met houtbouwsporen uit den jongeren steentijd is.
Zelf heb ik daarover weliswaar in ander verband geschreven,
doch dat alles is, hoewel persklaar, nog niet verschenen.
In 1928 werd ik in staat gesteld het systematische bodemonderzoek in de Stellingwerven op grooter schaal voort te zetten.
Dit kon geschieden, dank zij den steun en de onverminderde belangstelling van de Bestuurders van het Friesch Genootschap
te Leeuwarden en van die der „Vereeniging voor Heimatstudie
in de Stellingwerven".
Alvorens daarover hier een kort verslag uit te brengen, zij het
mij vergund met groote waardeering te gewagen van de aangename samenwerking met de genoemde Corporaties. Te meer
valt het te betreuren, dat wij den Heer A. Bezema, wijlen voorzitter van de Vereeniging voor Heimatstudie voornoemd, in
den vervolge niet meer op ons werk zullen kunnen verwelkomen.
Hij was het, die telkens weer het initiatief nam tot het doen van
systematisch bodemonderzoek in het land, dat hem lief was en
') Van Giffen, A. E.: Een kringgrepurnenveld te Oosterwolde, Oudh. Jaarboek, V, 1925 Afl. 3.
a
) Boeles, P. C. J. A.: Friesland tot de elfde eeuw, 's-Gravenhage, 1927 p. 11
en PI. IV.
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waarvoor hij in elk opzicht zooveel heeft gedaan. Tezamen met
den Heer H. J. Popping stelde hij zich steeds wederom opnieuw
op de bres, zoodra het betrof de redding of naspeuring van overblijfselen uit verleden tijden in de Stellingwerven. In nauwe samenwerking met het Bestuur van het Friesch Genootschap is het
dank zij zijn voorgaan gelukt ook hier den sluier, die er ligt over
het vroegere gebeuren op dit speciale provinciaal Friesch territoriale gebied te lichten en de wetenschap te verrijken. Aangezien
mij voor en na de eer te beurt viel, het bedoelde onderzoek te
leiden, kan ik niet nalaten tegelijk met een woord van hulde aan
de nagedachtenis van genoemden voortrekker, die altijd vriendelijkheid aan bezadigde vasthoudendheid paarde, het bovenstaande hier met droefheid en dank tevens te memoreeren.
Thans overgaande tot de mededeeling van de voornaamste
resultaten der laatste opgravingen in de omgeving van Oosterwolde, doe ik dit onder verwijzing naar bijgaande afbeeldingen
(Afb. 1—10). Zij betreffen het onderzoek van een 5-tal heuvels.
Daarvan zijn een drietal, t. w. Tumulus I—III gelegen bij Langedijk, zuidelijk van Oosterwolde, één bij „De Knol(le)" onder
Weper, noordelijk van genoemde plaats, en een tweetal Z.0. van
de Fochtel of Fochteloo, meer naar het Oosten (Afb. 6: c). Weliswaar werd ook nog eene kleine proefgraving verricht in een zgn.
„Oud Leger", eene nederzetting uit nà-Frankischen tijd, doch ik
acht de daar verkregen gegevens voorshands nog niet rijp voor
publicatie.
Wat aangaat de talrijke werkplaatsen van mikro- en semimikrolithica, ook deze zullen wij hier, behoudens eene enkele
algemeene slotopmerking daarover, stilzwijgend voorbijgaan. In
verband daarmede meen ik voorloopig te kunnen volstaan met de
verwijzing naar het artikel in deze aflevering van den Heer H. J.
Popping, die zich daaromtrent, nadat ik er eenmaal zijne opmerkzaamheid op had gericht, zoo bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt. Een en ander te meer, aangezien het in onze bedoeling
ligt, het bewuste materiaal nog aan eene gemeenschappelijke bewerking te onderwerpen.
TUMULUS I — I I I BIJ

LANGEDIJK

Bij het oude klokkehuis op het kerkhof aan het kruispunt van
den zandweg Makkinga-Langedijk en Oosterwolde-Elsloo bevinden zich — behalve het bovengenoemde direct zuidelijk daar-
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van gelegen zgn. „Oud Leger", d. w. z. een door walletjes rechthoekig verkaveld terrein met overblijfselen van zoetwatervijvers
en oude huisplaatsen uit later-middeleeuwschen tijd — 3 tumuli,
door ons achtereenvolgens genummerd I tot III (Afb. l c - d en
Afb. 4»-»>).
Tumuius i De eerste daarvan, die aan een onderzoek onderworpen werd,
(Afb. 1 2) jjg£ eenigszins noordelijk van bedoeld klokkehuis in het perceel,
kadastraal bekend Sectie C, No. 1085 (Afb. l c ). De bewuste, ongeveer 1.30 M. hooge heuvel had eene doorsnede van circa 16 M.
Voor een paar jaar door den Heer Popping ontdekt, kon ik destijds diens vermoeden, dat het een grafheuvel was, slechts bevestigen. Zijne afzonderlijke ligging, dicht bij een tamelijk grooten plas, en wel aan de westzijde daarvan, deed bovendien al
dadelijk onderstellen, dat wij hier te doen hadden met een tumuius uit den steentijd. Het onderzoek, dat in Juni 1928 plaats
greep, heeft die onderstelling in elk opzicht bevestigd.
Evenals de zgn. Galgenberg bij Donkerbroek en de grafheuvels
uit den jongeren steentijd in het algemeen, bleek ook deze heuvel
opgebouwd uit vrij zuiver geelachtig zand, terwijl de straks te vermelden vondsten overigens eiken twijfel omtrent zijn neolithisch
karakter wegnamen. Wel is waar was hij door recente gravingen>
^— hetzij dat deze verricht zijn om er konijnen of bunzings uit te
graven, hetzij om er urnen in te zoeken — nog al beschadigd, maar
zij bleken aan den bouw van den heuvel en aan de daarin verborgen voorwerpen weinig afbreuk te hebben gedaan (Afb. 1—2).
Wij onderzochten den bewusten tumuius volgens de zgn. qua*
drantenmethode. Dit beteekent, dat achtereenvolgens het Z.W.,
N.O., Z.W. en Z.O. vierde gedeelte, aanvankelijk met uitsparing
van de O.W.—N.Z. georiënteerde profielkanten, min of meer volledig werden afgegraven.
Behalve de duidelijke sporen van de bovengenoemde ingravingen uit lateren tijd (Afb. I: Profielen A en B) teekende zich daarbij
al dadelijk eene kleine oudere, sedert wederom gesloten kuil in den
top van den heuvel af (Afb. 1: Profiel B, 10/11). De bewuste donkere plek, de vulling van een circa 1.10 M. diep gat, bevatte eene
kartelrandige urn van ruw zgn. besmeten dikwandig aardewerk
met lijkbrandresten (Afb. 1 : 1). Daarop lagen nog meer scherven, die later samengevoegd het bovenstuk van eensoortgelijken
aarden pot bleken te vormen, welke oorspronkelijk blijkbaar als
deksel op de zooevengenoemde urn geplaatst was (Afb. 1:1a). Bij
het reinigen en nakijken van den inhoud vonden wij tusschen de
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gecalcineerde beenderen 2 stukken van een sterk verbogen gootvormig bronzen voorwerp, blijkbaar de overblijfselen van een
hollen bronzen armband, dien men den doode bij de lijkverbranding op den brandstapel had medegegeven (Afb. 1 : 1 b-c). De
bewuste urn is kenmerkend voor den La-Tènetijd en vroegsten
Romeinschen Keizertijd. Zij vormt een voorbeeld van die groep
van aardewerk, die kenmerkend voor de Germaansche stammen
eenige eeuwen vóór tot circa 1 eeuw nà Christi geboorte beschouwd
mag worden en waarvan de sporen ook in meer of mindere mate in
de oudere terpencultuur worden aangetroffen. In de laatste jaren ontmoet men het in de Duitsche literatuur speciaal onder
den door Stampfuss ingevoerden naam van „Harpstedter", vaatwerkstijl. Het is hetzelfde vaatwerk, waarvan wij o. a. een paar
fraaie voorbeelden aantroffen in het kringgrepurnenveld bij
Vlagtwedde. Daar onderscheidde het zich door zijne bijzettingswijze zonder kringgrep. Ook het soortgelijke grafveld bij Oosterwolde bevatte enkele meer of minder beschadigde specimina.
Overigens vinden wij het verspreid over ons geheele land en vertolkt het — speciaal in de zuidelijke urnenvelden — ten duidelijkste nieuwe Germaansche invasies in de latere eeuwen vóór
onze jaartelling.
Belangrijker echter was de vondst van het nog ongeschonden
ovale hoofdgraf in het midden van den heuvelvloer (Afb. 2), van
een krans van tamelijk onduidelijke paalgaten, en van een circa
1.50 M. breeden kringgreppel, die met donkerder aarde gevuld
was, daaromheen (Afb. 1: B).
Wat aangaat het hoofdgraf, dit kon alleen herkend worden
door een iets minder licht gekleurd en losser gevoegd geelachtig
zand, dat de vulling bleek te vormen van een ovalen, circa 0.45 M
diepen kuil in de heuvelzool, en voorts aan de bijgaven, welke op
den bodem daarvan werden aangetroffen (Afb. 1 : 4—9). Naar
analogie van andere soortgelijke vondsten mag met zekerheid
worden aangenomen, dat de bewuste verdieping niet alleen als
grafkuil moet worden aangemerkt, doch als het bij den heuvel
behoorende primaire hoofdgraf, waarin een doode in hurkende
houding is begraven.
Evenals bij den Galgeberg, bij Donkerbroek ten Noordoosten
van Oosterwolde, en zooals dat bij onze oudere grafheuvels op de
zandgronden in het algemeen het geval is, had de tand des tijds
') Stampfuss, R.: Das germanische Hügelgräberfeld Diersfordt, Augsburg
1928.
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ook hier de laatste zichtbare sporen van het lijk weggenomen. De
bijzetting daarvan werd intusschen door de bewuste bijgaven
nader bepaald. Zij bestonden nl. uit 2 partijtjes scherven met liggende koordindruksels van een inmiddels wederom gerestaureerden overeenkomstig geörneerden beker en uit een 6-tal
kleine onbeholpen vuursteenen werktuigjes. Wij hebben hierbij
dus — behalve met enkele mikrolithica — te doen met een zgn.
echten touwbeker, die bij begravingen in hurkende houding als
het ware de karakteristieke bijgave is. Deze beker en bijzettingswijze is kenmerkend voor een daarnaar genoemde neolithische
beschaving, de touwbekercultuur. Vermoedelijk in laatste instantie,
via de uit Denemarken bekend geworden zgn. oerbekers, haar
oorsprong nemend in snoerversierd Kj0kkenm0ddinger-vaatwerk,
doch zeker onmiddellijk verwant aan de ceramiek der Kimbrische
individueele graven, ontmoeten wij een — zoo als ik thans aanneem — later kerngebied daarvan in de Saksisch-Thuringsche
landen, van waaruit hij zich naar verschillende kanten verspreid
heeft x ). Zoo verraadt deze beker, dien wij ook elders in ons land
— ofschoon nimmer in gezelschap van gefacetteerde strijdhamers, noch ook, zooals in het Rijngebied, van de overigens daarvoor zoo kenmerkende amphoren — reeds meermalen ontmoetten, doch dien wij thans voor het eerst op de hoogere zandgronden in de Provincie Friesland aantroffen. (Noord-)Oostelijke invloeden of althans verwantschap? Ja, aangezien wij geene onmiddellijke overblijfselen eener oudere vóórbevolking hebben
aangetroffen, vertolkt hij waarschijnlijk tevens eene invasie van
stamelementen, die in laatste instantie vermoedelijk in het genoemde Kimbrisch-Deensche of een daarmede direct samenhangend gebied hunnen oorsprong vinden. Ik zeide „onmiddellijke'*
overblijfselen en wel met opzet, omdat mijne vroegere opvatting,
dat de hunebedden- en bekercultures de oudste en eerste, speciaal
in de noordelijke gedeelten van ons vaderland, zouden wezen,
aan het wankelen is gekomen. Niet onmogelijk, ja zelfs meer en
meer waarschijnlijk lijkt het mij, dat onze bodem nog de sporen
•*) Muller, S.: Oldtidens Kunst i Danmark, Stenalderens
11—14.
Iberg, N.: Das nordische Kulturgebiet, 1918, p. 199.
Kossinna, G.: Urspr. u. Verbr. der Germanen in vor- u.
Mannus-Biblioth. No. 6, 1928, p. 156—58 en p. 225 ff.
Kossinna, G.: Die Indogermanen, Mannus-Bibliothek 26,
Hoernes, M.—Menghin, O.: Urgesch. der bild. Kunst in
730 ff.

Wumkes.nl

Kunst, 1918, p.
frühgesch. Zeit,
1921, S. 73 ff.
Europa, 1925 p.

42

van veel vroegere beschavingen bewaard en opgeleverd heeft.
Daartoe zou ik thans ook willen rekenen een deel van de mikrolithische artefakten, en wel in het bijzonder de geometrische van
Tardenoisien-Azilientype *), waaromtrent de Heeren H. J. Popping en zijne helpers te Oosterwolde, Kapitein H. J. Bellen te
Ede en de Heer R. Oppenheim te Heemstede e. a, zich zoo verdienstelijk hebben gemaakt en die wij ook zelf reeds lang op verschillende plaatsen, speciaal in het naburige Drente, konden vaststellen. Ik wil daarover straks nog een enkel woord zeggen.
Terugkeerend tot onzen heuvel, verdient de aanwezigheid van
den reeds boven aangeduiden, zij het ook onvolledigen krans van
overigens vrij vage paalgaten, d. w. z. de laatste overblijfselen
eener palissade op eenigen afstand rondom dat graf, nog in het
bijzonder onze aandacht (Afb. 1: B). Speciaal bekend van grafheuvels op de Groningsche zandgronden 2), in de Prov. Drente 3)
en op de Veluwe 4), doch voorts ook in Utrecht en Brabant 5 ),
kennen wij nl. de overeenkomstige sporen van dergelijke palissaden het beste uit grafteekenen in Zuid-Engeland 6) eenerzijds en
uit zulke in het Rijngebied 7) anderzijds.
Waarschijnlijk komen gelijksoortige „palissadenheuvels", zooals
ik ze genoemd heb, ook wel voor in Nd. W. Duitschland en het
schijnt zelfs, dat de heer Hans Müller-Brauel te Zeeven daarvan
meerdere goede voorbeelden op de zandgronden tusschen de
mondingsgebieden van Elbe en Wezer ontdekt heeft. Nadere
bijzonderheden daarover zijn tot nu toe echter niet voldoende
*) Johansen, K. F r . : Une station du plus ancien âge de la pierre dans la
tourbière de Svaerborg, Mém. d. Antiq. d u Nord. 1914—19, p . 241 vv.
Sarauw, G. F . L . : Maglemose u. s. w., Praeh. Z. III 1911, p . 52 v.v. en V I
1914, p . 1 v.v.
2
) Van Giffen, A. E . : a. Een dubbele grafheuvel enz. t e Harendermolen,
Verslag v / h . Mus. v. Oudh. t e Groningen 1922. b. Ein neol. Grabhügel mit
Holzkonstr. in Harendermolen, Praeh. Z. XV 1924, p . 52 v.v. c. Bouwstoffen
voor de Gron. oergesch., Verslag v . h. Mus. v. Oudh. te Groningen 1928.
3
) Idem: D e Hunebedden in Nederland, Utrecht 1927, Dl. I I , Tekstf. 18,
p . 305.
4
) Holwerda, J . H . : a. Praeh. Nederz. a. h. Uddelermeer, Oudh. Meded. v.
h. R. Mus. v. O. te Leiden, V 1911, p . 5 vv., spec. p . 9—11. b. Opgr. a. h. Uddelermeer, Oudh. Med. enz. V I 1912, p . 1 v.v., spec. p . 11 v.v.
5
) Remouchamps, A. E . : Opgr. v. e. urnenveld te Goirle (N.B.), Oudh. Med.
enz. N. R. V I I 1926, p . 111 v . v .
•) Cunnington, M. E . : Prehist. timber circles, Antiq. March 1927, p . 9 2 .
Crawford, O. G. S.: Woodhenges, Antiq. 1927, p . 99.
') Kofier, F r . : Ein eigentüml. Hügelgr. aus der Bronzez., Z. f. Ethnol. J r g .
36, 1904.
Rademacher, E . : Niederrh. Hügelgräberkultur der Bronze- u. Vorröm.
Eisenz., Ebert's Reallexik. 1927.
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openbaar gemaakt. Weliswaar zijn in de laatste jaren door Dr.
Holwerdax) ook palissadensporen ontdekt in kringgrepurnenvelden, met name in die bij Putten en bij Amersfoort op de Veluwe, doch de daarvan gegeven interpretatie blijft m. i. nog aan
twijfel onderhevig. Mogelijk hebben we hierbij met jongere reminiscenties dan de door ons bedoelde te doen. Vast staat evenwel
de groote overeenkomst van tumuli als die bij Langedijk,
voor zooveel de bewuste eigenaardigheid in den bouw betreft,
met de Zuid-Engelsche. Deze zijn in het bijzonder door de interessante opnamen vanwege den Engelschen vliegdienst en door
de interpretatie daarvan door Mrs. Cunnington 2) en Crawford 3)
beter bekend geworden.
Het is nl. gebleken, dat op terreinen met een rotsachtigen ondergrond, waar de humuslaag betrekkelijk zeer dun is, kleine verdiepingen in den rotsbodem zich weerspiegelen in de daarop
staande vegetatie. Ter plaatste van die verdiepingen is de cultuurlaag immers dikker en dit heeft ten gevolge, dat de daar groeiende
planten de beschikking over eene grootere hoeveelheid vocht en
voedingsbestanddeelen krijgen. Zij groeien daardoor plaatselijk
weelderiger dan de planten er naast en er om heen, en de aldus
veroorzaakte verschillen komen bij de bewuste vliegtuigopnamen
fotografisch door scherp gelocaliseerde meer donkere kleurnuances tot uitdrukking. Op die manier is het gelukt op foto's van
dergelijke terreinen, waar het oppervlak oude cultuursporen verbergt, de laatste te herkennen en zoo heeft men ook de grondplannen van geëgaliseerde grafheuvels in de fotografie kunnen
aantoonen en aflezen. Daaronder zijn er nu sommige, welke concentrische kransen van donkere plekken, ja zelfs van kringvormige banden vertoonen en die aldus de grondplannen van oude
grafteekenen met overeenkomstige paalgaten resp. palissaden en
ringslooten verraden. Nagravingen nebben de juistheid dier interpretatie bevestigd. Involge hunne overeenkomst met de configuratie der zgn. „trenched barrows", in het bijzonder met een
bepaald type van de bekende megalithische gedenkteekenen, de
zgn. „Cromlechs", steentempels of „Stonehenges" heeft men ze
„Woodhenges" geheeten. Welnu, het zijn deze „Woodhenges"
x
) Holwerda, J . H . : Een grafveld bij P u t t e n , Oudh. Meded. R. Mus. v .
Oudh. Leiden N. S. V I I , 1926.
Holwerda, J . H . : H e t grafveld v a n Wageningen, Oudh. Meded. R. Mus, v.
Oudh. Leiden, N . S. IX, 1928.
2
) Cunnington, M. E . : t . a. p .
3
) Crawford, O. O. S.: t. a. p .
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waarvan onze palissadenheuvels m. i. een onmiddellijken tegenhanger vormen. Men houde daarbij evenwel goed in het oog, dat
echte touwbekers, voor zoover ik kan nagaan, nimmer in Engeland,
laat dus staan in de bewuste palissadenheuvels zijn gevonden *).
Aldus meenen wij van die „woodhenges" in de gemeente Oosterwolde, naast den reeds genoemden Galgeberg, in den bewusten
heuvel bij Langedijk thans een tweede en zelfs meer frappant
voorbeeld herkend te hebben.
Immers, de bedoelde tumulus I bij Langedijk vertoonde nog
eene derde bijzonderheid. Ik bedoel daarmede den breeden band
van lossen grond, dien wij in de zool onder den heuvelrand aantroffen. Hij vormde de vulling van eene breede, ± 1.10 M. diepe, spits toeloopende ringgracht. Eene nauwkeurige bestudeering van de oppervlaktestructuren in en langs de randen van dien
greppel bewees voorts, dat deze aanvankelijk open geweest is en
eerst later in den loop der tijden door het uitzakken van den heuvel, zoomede door windwerking en vegetatie met de daaraan inhaerente gevolgen langzamerhand gevuld is (Afb. 1: B, profielen
A—B). Op die manier werd hij als het ware in den rand van het
heuvellichaam opgenomen en vormde daarmede ten slotte één
geheel. Zoodoende is dus de overeenstemming met de bewuste
woodhenges, in het bijzonder met de door een ringgracht omgeven zgn. „trenched barrows" 2 ), nog des te grooter.
Ook een door A. E. Remouchamps 3) onderzochte tumulus bij
Goirle in Brabant en de door Kofier *) in het Hessensche gevonden palissadenheuvels vertoonden — wat aangaat de laatste, althans ten deele — zulke ringgreppels, terwijl zij ons daarentegen
uit de oudere Nd. W. Duitsche of ook uit de overigens zoo vergelijkbare Kimbrisch-Deensche grafteekenen tot nu toe onbekend zijn gebleven.
Is aldus de bouw en inhoud van den bewusten heuvel, zoomede
de cultuur, waartoe hij op grond van de er in gevonden bijgaven
gerekend mag worden, in het licht van het voorafgaande vrij
goed bekend geworden; ja, hebben wij daarvan zelfs eene vrij
x
)
z

Abercromby, J.: A Study of the bronze age pottery, Oxford 1912.
) Thurnam, J.: On ancient British barrows, esp. those of Wiltshire e t c ,
Archaeologia 42, 1869, p. 161 vv.
3
) Remouchamps, A. E.: Opgravingen van een urnenveld te Goirle (N.B.)
Oudh. Meded. enz. N. R. VII, 1926.
*) Kofier, Fr.: Ein eigentümliches Hügelgrab aus der Bronzezeit. Z. f. Ethnolog. XXXVI, 1904. Men vergl. ook Rademacher, C. in Ebert's Reallexikon
sub Niederlande.
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nauwkeurige voorstelling, bij de beoordeeling van het geheele
verschijnselencomplex stuit men derhalve toch nog op groote
moeilijkheden. Immers, eenerzijds kennen wij de bewuste palissadenheuvels, inclusief hunne ringgrachten, in den Kimbrischen
haard, in het Thuringsche kern- en uitstralingscentrum en in het
Midden-Rijnsche koloniaal gebied van de snoerbekercultuur niet,
of althans niet in correlatief verband, terwijl we aan den anderen
kant daar, waar de bedoelde grafstructuur haar hoogtepunt bereikt, nl. in Zuid-Engeland, geene touwbekers ontmoeten.
Hoe intusschen ook de preciese arrangeering der bewuste verschijnselen moge wezen, steeds zal men zich bij de beoordeeling
der verschillende mogelijkheden, behalve de verschillen in den
grafvorm, goed voor oogen dienen te houden het ontbreken of
voorkomen van de elders typische begeleidende vondsten, zoowel
naar vorm en ornament als naar de grondsubstantie, waaruit
zij zijn vervaardigd. Doen wij dit, dan trekt het de aandacht,
dat te onzent daaronder amphoren en busvormen zoomede siermotieven, welke aan den band- resp. Rössener vaatwerkstijl ontleend zijn, ontbreken. Daarentegen zijn de Jutlandsche strijdbijlvormen der individueele graven onder bodemniveau voorhanden
terwijl, de gefacetteerde Thuringsche wederom schitteren door
afwezigheid. En last not least, — ik wees daarop reeds vroeger x )
— te onzent bestaat er een schril contrast tusschen de fijn geslibde grondmassa der bekervormen en het opzettelijk met steengruis
gemengde materiaal van het megalithische vaatwerk, een verschil, dat als het ware voor en na de tegenstelling tusschen den
oorspronkelijken bewoner van loess- of klei- en dien van zand- of
moreenengrond bij uitstek schijnt te weerkaatsen. Hoe het echter
met dat laatste onderscheid elders, speciaal in het Deensch-Kimbrische, geschapen staat, vind ik nergens vermeld.
Alles te zamen genomen ben ik echter geneigd, via de NoordWest-Duitsche bouwers der individueele graven 2) eene directe
verwantschap aan te nemen tusschen de bewuste grafbouwers te
onzent en de door Kossinna voor Finno-Indogermanen gehouden
Midden-West-Jutlandsche ginds.
Zooveel is mijns inziens zeker, dat de bewuste tot de touwbekerbeschaving behoorende tumulus mede als prototype der
bronstijdpalissadenheuvels mag worden aangemerkt, en dat hij
*) Van Giffen, A. E.: De hunebedden in Nederland, Utrecht 1927, Dl. II.
8
) Schwantes, Q.: Lüneburger Heimatbuch herausgeg. von Benecke, O.u.
Th., Harburg 1914 Bnd. II, S. 21 v.v.
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tevens een fraai voorbeeld vormt, om Nederland als rand-, tusschen- en doorgangsgebied van de groote West- en Noord- resp.
Midden-Europeesche cultuurgebieden van die dagen te doen zien1).
Ten Z.W. van het bovengenoemde klokkehuis lagen naast
elkaar 2 heuvels, welke door ons achtereenvolgens als heuvel II
en III zijn aangeduid (Afb. 4).
Tumulus II De ruim 1 M. hooge heuvel, tumulus II (Afb. 3—4), had eene
(Afb. 3—4) doorsnede van ongeveer 16 M. Weliswaar zwaar beschadigd,
vertoonde hij overigens de structuur van een uit zand opgetasten
steentijdheuvel, zij het ook, dat het zand eenigszins donker gekleurd was.
Na het vervaardigen van de gebruikelijke hoogtelijnenkaart
begonnen wij het onderzoek met het maken van eene O.-W. gerichte, 1 M. breede proefgrep (Afb. 3). Daarvan teekenden wij
den noordelijken zijkant en noemden dien profiel A (Afb. 4: II,
A/S—8; profiel A). Deze werd vervolgens naar het Zuiden toe op
3 M. verbreed tot profiel B. Daarbij stieten we reeds op eene diepte van 0.85 M., d. w. z. 7.17. M. + N.A.P., op 2 grafgiften in
den vorm van een fraaien diorieten strijdhamer van ouder Jutlandsch type 2 ) en een kling of mes van vuursteen (Afb. 4: II, 10—
11). Deze lagen op of in eene centrale plek, die zich van den omringenden heuvelgrond door donkerder tint en lossere structuur
onderscheidde, en die zich zoodoende op de dwarse doorsnede
min of meer ellipsvormig afteekende. Het merkwaardigste was
echter, dat de bewuste plek door een circa 0.50 M. breeden, lichter
gekleurden afgerond-rechthoekigen band was omgeven. We hadden
hier dus blijkbaar met een centraal gelegen hoofdgraf te doen (Afb.
4: II, H/L—9/11). Het heldere zand, waaruit die band bestond,
was sterk vermengd met kooldeeltjes van eikenhout, op de wijze
als dat bij verteerde boomkisten het geval is. Er had hier dus
vermoedelijk een houten binnenbouw gestaan.
Hoewel er geene sporen van een skelet ontdekt werden, bewezen
het genoemde grondspoor en de daar binnen gevonden bijgaven
(Afb. 4: II, 10 en 11) voldoende, dat wij hier eene begraving in of
boven het bodemniveau uit de latere phasen van den steentijd voor
ons hadden. Aangezien de bedoelde kooldeeltjes nu niet alleen in
*) Van Oiffen, A. E.: Les Pays-Bas, considérés comme région interm. entre
les phénom. cultur. néol. et énéolith. du Nord-Est et du centre de 1'Europe,
Rev. Anthropol. XXXVIII, 1928.
2
) Aberg, N.: a. Die Typologie d. nord. Streitäxte, Mannus Bibl. 17. ft. Das
nord. Kulturgebiet etc, Uppsala 1918, p. 40 v.v., spec. p. 56 e. v., Abb. 96.
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het bewuste grondspoor, doch ook boven de genoemde bijgaven
werden aangetroffen, lijkt het mij in verband met vondsten in de
aangrenzende provincies Groningen, Drente en Overijsel waarschijnlijk, dat hier aanvankelijk over het graf een min of meer
bijenkorfvormige houtbouw heeft gestaan. Fraaie voorbeelden
van een dergelijken bouw vonden wij nl. in de laatste jaren te
Onnen, Gem. Haren in de provincie Groningen *), bij Zeijen, Gem.
Vries in de provincie Drente en reeds vroeger op de Eeze, gem.
Steenwijkerwold in Overijsel2). Naar analogie van de verhoudingen bij de laatst bedoelde heuvels meen ik een dergelijken binnenbouw eveneens voor het hoofdgraf in den onderhavigen heuvel te mogen onderstellen, zij het dan ook, dat deze door zijn
rechthoekigen vorm blijkbaar eenigszins van de andere afwijkt.
Voor het overige verdient het in dit verband nog vermeld te
worden, dat de grafgiften uit die andere heuvels tot hetzelfde,
misschien iets vroegere cultuurstadium gebracht mogen worden
als die, welke in den Langedijkschen heuvel gevonden werden.
De vergelijkbare bijgaven bestonden nl. achtereenvolgens:
a. bij Onnen uit 2 bekertjes, 1 onversierd en 1 gedeeltelijk
versierd en wel met omloopende biezen van schuine afwisselend
links en rechts gerichte groef lijntjes;
b. bij Zeijen uit 1 breedtoppigen beitel van gneiss en 1 vuursteenen mes en
c. op de Eeze: in het eene geval uit een klokbekertje met zonaire kerfspatelversiering3) en in het andere geval uit een met
schuine gelijk gerichte groeflijntjes versierden zonenbeker, 1
diorieten hamerbijl en 1 vuursteenen mes als secundaire en een
touwbeker, een breedtoppigen bijl van vuursteen, een dito van
kristallijn stollingsgesteente en een fragment van een vuursteenmesje als primaire graf gif ten.
Weliswaar bleek het bewuste standspoor bij onzen Langedijkschen heuvel II nog circa 0.20 M. in de heuvelzool te zijn ingegraven, doch in tegenstelling met de vermelde andere heuvels
was zulks met het graf zelf niet het geval. De doode moet dus
*) Van Giffen, A. E.: Bouwstoffen voor de Groningsche Oergeschiedenis,
Verslag v. h. Mus. v. Oudh. te Groningen 1928.
') Van Giffen, A. E.: t. a. p. Hunebedden, Dl. II.
3
) Vroeger te zamen met een dergl. bekertje van Emmen in de Provincie
Drente een der meest noordelijk gevonden klokbekervondsten vormend, is
deze in dat opzicht thans overtroefd door een dito vondst bij Logabierum
oostelijk van Leer (Zijlmann: Glockenbecherfund in Logabierum, Nieders.
Jahrhb. V, 1928, S. 13 ff. Abb.).
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eertijds op of eenigszins boven de zool zijn bijgezet. Dit en de in
nog hooger niveau gevonden bijgaven wijzen er op, dat we
hier te doen hebben met een zgn. „Boden-" of „Obergrab",
d. w. z. een individueelen grafheuvel, een zgn. „Einzelgrab" met
bijzetting in of iets boven bodemniveau, zooals wij die speciaal
door de onderzoekingen van Joh. Mestorffx) en Sophus Muller 2)
uit Sleeswijk-Holstein en Jutland kennen. Daarbij past dus heel
goed de strijdhamervondst. De bewuste hamer is met name door
zijn convex bovenvlak, het ontbreken van scherpe dwarskanten
op de zijvlakken en zijn concaaf ondervlak, met daarin twee
van het steelgat uitgaande, spitstoeloopende wigvormige overigens vage groeven nader gekarakteriseerd 3). Hij stelt dus op
grond daarvan een iet of wat later type der Jutlandsche overeenkomstige strijdbijlen voor, wier verspreiding eene concentratie in
het Midden-Elbegebied vertoont.
Tumulus III Evenals de vorige was ook deze heuvel (Afb. 4: III) bescha(Afb. 4—5) djgd gok hij bestond uit helder, ja nog zuiverder geel zand, opgetast in twee etappes, zooals zulks kenmerkend is voor de gráfheuvels in den jongeren steentijd. Wij groeven den heuvel vanwege zijne sterke beschadiging niet zoo systematisch af als tumulus I, doch bepaalden ons, evenals bij tumulus II, tot het maken van eenige geleidelijk verruimde proefgreppels. Intusschen
geloof ik toch, dat het verrichte onderzoek voldoende is geweest
om hem zijne geheimen te ontfutselen. Als reeds gezegd, uit twee
gedeelten bestaande, een onderste van volkomen zuiver geel en
een bovenste van eenigszins grijs genuanceerd lichtkleurig zand,
blijkt hij overigens aangelegd op een tevoren schoon gemaakten
ondergrond van maagdelijk geelwit zand, zoodat de grens tusschen moederbodem en heuvelgrond slechts met moeite kon
worden vastgesteld.
Op de grens tusschen beide heuveldeelen constateerden wij als
gewoonlijk ook hier kleine houtskooldeeltjes (Afb. 4, Profielen
A—D), vermoedelijk de laatste aanwijzing van offervuren of begrafenismaaltijden, welke tijdens de bijzetting ontstoken of ge^
houden zijn. Voor het overige zijn dit de eigenaardigheden, die
speciaal voor de neolithische grafteekenen bij uitstek kenmerkend zijn.
»)
Z. f.
2
)
3
)

Mestorff J o h . : Steinaltergr. unter Bodenniveau u. ohne Steinkammer,
Ethnol. 1889.
Muller, S.: Oldtidens Kunst, i Danmark, Stenaldern 1918.
I b e r g , N . : Die Typologie d. nord. Streitäxte, Mann. Bibl. 17.
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Ongeveer in het midden van den heuvel stieten wij, juist op
eene diepte tot waar de sporen van recente ingravingen doordrongen, op een plek van lossen grond in de heuvelzooi. Schoon
gemaakt bleek deze een afgerond-rechthoekigen tot ovalen vorm
te bezitten en nog 0.50 M. in den moederbodem te zijn verdiept
(Afb. 4, III, H/J 10/11, en Afb. 5). Daarin vonden wij een versierden beker, welks bovendeel reeds bij de vroegere ingravingen
voor meer dan de helft schuin was afgestoken (Afb. 4: III, 14).
Een breedtoppige bijl van gneiss, 3 semi-mikrolithische vuursteenen artefakten en een dito pijlspits met schachtdoorn vormden de overige grafgiften (Afb. 4, III, 15—17c).
De beker bezit eene versiering in den vorm van een vischgraatvormig groeflijnencomplex. Merkwaardigerwijze is dit aangebracht op een opgelegde lijst of stafband, die om ,den hals van
den bewusten beker met S-vormig profiel verloopt. Het is derhalve eene variant van de zgn. „Schrägstrichzonenbecher" der
Kimbrische graven onder bodemniveau, voor het overige behoorende tot de cultuur der snoerkeramiek en veelal daarmede
samengaande. Onder en tusschen de bewuste vondsten teekende
zich in de bedoelde plek van lossen grond door iets donkerder
gekleurd, plaatselijk vettig aanvoelend bruinachtig zand, een
lijksilhouet, in liggend-hurkende houding nog duidelijk herkenbaar af (Afb. 5). Een en ander bewijst dus afdoende, dat de bewuste losse plek inderdaad het hoofdgraf met bijgaven was. Het
min of meer Oost-West georiënteerde lijksilhouet lag overigens op
den vasten grond met het hoofd naar het Westen. De beker was
onder de kniebocht bijgezet of neergelegd, de bijl daarboven, de
pijlpunt lag eenigszins westelijk, dus boven het hoofd, terwijl de
mikrolithica ongeveer ter hoogte van de heup werden aangetroffen. De bijl stemt overigens volkomen overeen met die in de
even genoemde grafheuvels bij Zeijen en op de Eeze.
Samenvattend meen ik, dat het onderzoek van de drie grafheuvels bij Langedijk ons inzicht in de Noord-Nederlandsche
praehistorische grafritualistiek heeft verruimd. De resultaten
sluiten onmiddellijk aan bij die, welke de opgraving van den Galgeberg afwierp. Zij zijn volkomen in overeenstemming met gegevens, welke de onderzoekingen van de laat-neolithische tumuli
in de provincies Groningen, Drente, Overijsel en op de Veluwe
opleverden. Zij verraden oostelijke in het Noord-Europeesche
cultuurgebied wortelende stroomingen, zij het ook met een inslag
uit het Westen, hetzij direct, hetzij indirect. Dien laatsten invloed
4
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kunnen wij, bij den tegenwoordigen stand onzer kennis, in verband brengen eenerzijds met de snoerbekercultures, anderzijds
met de Rijnsche of Engelsche palissadenheuvels, de zgn. „wood"en „stonehenges", even vóór of bij den aanvang van het tweede
vóórchristelijke millennium (2000 v. C).
Twee 1 brons- Eene deceptie was de opgraving van twee grafheuvels (Afb.
ÜJ
F«B>oIJ 6 ' C ' I ~ 1 1 ) c i r c a 2 *5-M- Zd. O. van Fochteloo of de Fochtel. Ge(Afb. 6) legen op eene terreinwelving aan den zuidelijken rand van de
Fochteloosche venen, waren onze verwachtingen op grond van
mikrolithische en schervenvondsten (Afb. 6: a—c) om en bij de
bewuste grafheuvels, in weerwil hunner beschadiging en van
hunnen opbouw uit plaggen, tamelijk hoog gespannen. Het resultaat van het onderzoek heeft daaraan echter niet beantwoord.
Zooals de geteekende dwarsprofielen (Afb. 6, 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 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 m. i. volkomen vast;
ja, ik zou zelfs durven beweren, dat beide heuvels grafteekenen
uit het laatste gedeelte van den ouderen bronstijd voorstellen.
De Biester- Tenslotte onderzochten wij nog een eenzaam gelegen heuvel
(Afbd7—îoi <Afb- 7 : C — D ) biJ d e K n o 1 tusschen Veenhuizen en de Weper,
dicht bij de Drentsche grens. Een zandrugje tusschen het hoogveen vormde zijn vloer. Hij werd onderzocht in de maand Juli
0 Ledige graven. Monumenten, als eereteeken voor een gestorvene opgericht.
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1928, een overigens vanwege de droogte niet erg geschikten tijd.
Op het punt den „landaanmaak" ten offer te vallen was het echter geraden niet te dralen. Door de uiterst tegemoetkomende
houding van den eigenaar, den Heer Herder was het ons mogelijk dezen heuvel — waarop de Heer H. J. Popping te Oosterwolde
mij evenals op de vorige opmerkzaam had gemaakt — aan een
rustig onderzoek te onderwerpen. Het ongunstige jaargetijde is
echter oorzaak geweest, dat een goede overzichtsfoto van den
ondergrond niet kon worden genomen (Afb. 9—10).
Volgens de geruchten zou een zekere Biesterveld, die nogal wat
op zijn kerfstok gehad schijnt te hebben en die de streek destijds
— thans ongeveer 70 jaren geleden — blijkbaar bepaald onveilig
heeft gemaakt, de oorzaak zijn, dat de heuvel speciaal in het N. O.
kwadrant sterk beschadigd werd (Afb. 7: B, N/Q — 6/8 en Afb.
10). Het bewuste personage zou nl. op, of zoo men wil in den heuvel gehuisd hebben, een daad van moed dus, in den gedachtenspheer van die dagen met hunne spookverhalen van dwaallichten en witte wijvenbulten. Hoe dit zij, een feit is het, dat de heuvel aan de genoemde zijde niet alleen oppervlakkig, doch, zooals
bij de afgraving bleek, ook in de diepte inderdaad de bewijzen opleverde, dat daar een plaggenhut gestaan had. Deze had als
zoodanig duidelijk hare sporen in het heuvellichaam en in den
ondergrond achtergelaten: een moderne hutkom derhalve.
Afgezien van deze en andere ingravingen met de gevolgen
daarvan, bleek de struktuur van den heuvel weinig te hebben geleden; ja, zij was per slot ideaal duidelijk en gaf zelfs nieuwe gezichtspunten. Jammer was alleen, dat het hoofdgraf niet met genoegzame zekerheid kon worden vastgesteld.
De heuvel werd volgens de zgn. sektorenmethode onderzocht
(Afb. 7: A). Ongeveer 1.10 M. hoog, bij circa 18 M. in doorsnede,
bleek hij in de eerste plaats opgetast te zijn van omgekeerd gelegde plaggen, zooals zulks kenmerkend is voor de na-neolithische
grafteekenen. Het ontbreken van een brandlaag en het feit, dat
de heuvelvloer blijkbaar te voren nog afgeplagd, d. w. z. schoon
gemaakt 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 nl. in den ondergrond een
dubbele krans van groote ronde, zwartgerande plekken af, verge-
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lijkbaar met die, welke wij bij tumulus I 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 (Afb. 7, B en Afb. 8—10). Op sommige plaatsen
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 vanden dubbelen
krans, die behalve ter plaatse van de moderne hutkom volkomen gesloten was, varieerde tusschen 12 en 13 M., die van den
onvolkomen enkelvoudigen binnenkrans tusschen 11.20 en 12.20
M. De diameter van de paalgaten zelve bedroeg achtereenvolgens ongeveer 0.35 en circa 0.10 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 ZuidEngeland (Durrington Walls) en in het Hessensche (Bayrischeich).
Ondanks de groote gelijkenis echter, speciaal met de Wessinghuizingsche heuvels I en II — die eveneens een als dubbele palissade geïnterpreteerde tweevoudigen krans van dicht geplaatste,
vrijwel even zware posten bezat, doch bovendien daaromheen
een enkelvoudige van veel zwaardere, zeer ruim geplaatste
palen — vertoonde de Biesterveldheuvel in drieërlei opzicht
verschillen daarmede, t.w.:
1° Het hoofdgraf vormde geen in de zool uitgegraven schachtgraf; slechts op ééne plaats, vrijwel onder het hart van den heuvel, werd eene nauwelijks zichtbare inzinking vastgesteld (Afb.
7: B en Profielen D—G), die ik als afkomstig van een „hoofdgraf in bodenniveau", m. a. w. als zgn. „Bodengrab" meende
te mogen opvatten.
2° De zware buitenpalissade ontbrak hier volkomen.
3° Binnen de met Wessinghuizen overeenkomstige dubbele
palissade constateerden wij hier eene andere van zeer kleine
paaltjes, welke eene doorsnede van circa 10 c.M. hadden. De bedoelde licht gebouwde binnenpalissade vertoonde naast andere
toevallige openingen op één plaats, waar de gemelde dubbele
palissade iets insprong, eene groote, ± 4.5 M. breede en blijkbaar
opzettelijke onderbreking (Afb. 7, B, E—6/9).

Wumkes.nl

53

Aangezien wij hier — in weerwil van de onduidelijkheden in
verband met het hoofdgraf — blijkbaar met een grafteeken uit den
ouderen bronstijd te doen hebben, stelt dit evenals de heuvel bij
Fochteloo of een kenotaphion voor of men heeft destijds den
doode zonder eenige bijgave ter hoogte van het bodemniveau,
d. w. z. op de zool neergelegd. In beide gevallen zal men geene
overblijfselen van den begravene ontdekken: in het eerste geval
niet, omdat er geene waren, in het tweede niet, omdat ze, gezien
de bodemverhoudingen te onzent, niet of nauwelijks terug te vinden zijn. Toch geloof ik, dat destijds, gezien de boven vermelde
inzinking (Afb. 7: D), in het midden onder den heuvel een lijk is
bijgezet geworden (Afb. 7, B, J/K—9/10).
Slechts enkele in het heuvellichaam (Afb. 7, E, a—d) gevonden
mikrolithische vuursteenartefakten, zoomede eene zwaar beschadigde eerst later begraven lineair versierde urn, iets noordelijk van het middelpunt van den heuvel (Afb. 7, B, J/8, Profiel
H en E, 20), welke urn m. i. tot de La-Tène-periode gerekend
moet worden, vormden de eenige gevonden oudheden.
Ontmoetten we nu ook overigens in den bewusten grafheuvel
nog af en toe mikrolithische of juister gezegd semimikrolithische
vuursteenen objecten, toch verdient het nadrukkelijk vermeld te
worden, dat daaronder de typisch geometrische vormen der zgn.
Azilien-Tardenoisiencultuur volkomen ontbreken. Dit vereischt
te meer onze oplettendheid, aangezien de laatste in de naburige
zandstuivingen, evenals ook elders in den lande zeer verbreid zijn.
In zooverre is het dus inderdaad gewettigd dezen eene afzonderlijke plaats in te ruimen. Te meer, omdat ze tot nu toe, bij mijn
weten, nimmer in grafheuvels ontdekt werden, noch ook uit de
hunebedden te voorschijn kwamen. Zij zijn dus blijkbaar ouder.
Overigens was de standplaats, evenals die van tumulus I te
Wessinghuizen, vóór den heuvelbouw niet afgeplagd (Afb. 8).
Als daar bestond het oppervlak uit een dun humeus laagje, uitgespreid over eene helder wit gebleekte zandlaag, die op haar
beurt in geel zand overging.
Eene nauwkeurige studie van de oppervlaktestructuren van
den ondergrond en van de heuvelhelling stelde ons nu verder in
staat te constateeren, dat de palissade hier oorspronkelijk niet in,
doch rondom den heuvelvoet heeft gestaan (Afb. 7: Profielen
B, C, E, G—J en Afb. 8 en 9). Dit volgt reeds hieruit, dat zich
iets boven de paalgaten, hoogstens 0.10 M. boven het primaire
terreinoppervlak, eene golflijn afteekende, die blijkbaar de oor-
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spronkelijke helling verbeeldt. Ingezonken, waar de palen verteerden, verkreeg bedoeld niveau aldus een in het dwarse en
tangentiale profiel plaatselijk golvend oppervlak (Afb. 8—9).
De op iets hooger niveau zich afteekenende secundaire hellingen
vertoonden echter nergens ook maar eenig spoor van verdiepingen of inzinkingen boven de paalgaten (Afb. 9 en Afb. 7: profielen B, C, G en J).
We mogen dus met gerustheid daaruit besluiten, dat de heuvel
eerst nà het verdwijnen der palen afgegleden en aangegroeid is.
Alleen zóó is het m. i. verklaarbaar, dat de randpalissade zich
in de profielen niet naar boven afteekende noch afteekenen kon.
In den beginne moet het grafteeken, evenals andere soortgelijke,
dus veel kleiner en tegelijk in evenredigheid hooger zijn geweest.
Oorspronkelijk kan de bewuste heuvel nauwelijks meer dan 12
M. diameter gehad hebben, d. w. z. nauwelijks a / s van dien,
welke hij bij den aanvang van het onderzoek bezat. Hij is derhalve in den loop der tijden heel wat veranderd.
Merkwaardig is overigens nog die zwakke zoo veel lichtere
binnenpalissade door hare onderbreking aan de westzijde (Afb.
7, B, E/F—6/9). De bewuste opening geeft den indruk, wanneer
men het inspringen van de dubbele palissade terzelfder plaatse
mede in aanmerking neemt, alsof daar voorbijgaand een in- of
toegang is geweest, die eerst, toen de heuvel geheel voltooid was,
werd afgesloten. Aannemend dat de andere onderbrekingen aan
het toeval geweten moeten worden, wat mij als gezegd inderdaad
het geval schijnt te zijn, moet de drievoudige palissade derhalve
tijdelijk hoefijzervormig zijn geweest, en heeft alleen de binnenste haar oorspronkelijk karakter bewaard.
Wij behoeven nu niet veel woorden meer te verliezen. In het
licht van de boven getrokken parallel met Stonehenge en dergl.
is de bouw van den Knoller grafheuvel wel zeer teekenend. We
weten immers, dat ook daarbij binnen den grooten steenring
twee concentrische kransen van betrekkelijk kleine steenen voorkomen: de eene rond, evenwijdig aan de buitenste, de andere
hoefijzervormig, evenwijdig aan de binnenste groote steenzetting.
SLOTOPMERKINGEN.
Wanneer wij thans nog even de verkregen resultaten overzien, dan treffen ons daarbij naast bijzonderheden, die speciaal
voor den aard en verwantschap der praehistorische verschijnselen
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op Friesch territoriaal gebied van eenig belang mogen wezen,
ook enkele andere, die naar mij voorkomt, in het licht van vroegere waarnemingen elders, eene wijdere meer algemeene strekking bezitten.
Wat aangaat het eerste, zoo bleken de boven beschreven, verschillend oude voorhistorische gedenkteekenen niet alleen sommige oudheden, zoowel aarden als steenen voorwerpen, in de primaire en secundaire graven, te bevatten, doch bovendien vertoonden zij eenige kenmerkende eigenaardigheden in hunnen
bouw. Beide bewezen, dat de prae- en protohistorische beschaving van de Friesche zandgronden de grootste gelijkenis vertoont
met die der Nd. W. Overijselsch-Drentsch-Groningsche. Door het
ontbreken van de voor Midden-Nederland zoo typische klokbekers wordt die innerlijke samenhang nog onderstreept. Aldus
zijn wij, mede op grond van dit argumentum ex silentio, gerechtigd
het bedoelde territoir onmiddellijk bij het Noord-Europeesche
cultuurgebied in te lijven.
Bij de oudere gesloten vondsten hadden wij intusschen zonder
uitzondering te doen met representanten van de tweede der
beide hoofdgroepen, d. z. de megalithische massagraven (hunebedden) en de individueele, voor één gestorvene opgerichte tumuligraven, welke het neolithische Noord-Europeesche kultuurgebied doet kennen.
Dit is niet zonder belang:
1° omdat de beschaving van de Noordwest-Europeesche
hunebedbouwers, in het bijzonder het daarvoor kenmerkende
vaatwerk, ook in Oostelijk Friesland niet geheel ontbreekt, ofschoon het laatste daar tot nu toe alleen nog maar in den vorm
van enkele losse vondsten ontdekt werd, en
2° omdat de voor de individueele tumuligraven karakteristieke bekerceramiek in het naburige Drente met het onder 1°
genoemde zgn. diepsteekaardewerk wèl in gesloten verband, bijv.
in de hunebedden zelve, werd vastgesteld, zij het ook als een
daarin betrekkelijk zeer kleine en blijkbaar eenigszins latere en
in het bedoelde milieu als het ware vreemde vormgroep.
Wij hebben hier dus blijkbaar opnieuw eene aanwijzing leeren
kennen, die pleit voor het geheel verschillende karakter der betreffende bevolkingselementen.
Overigens bracht de nadere bestudeering der onderzochte individueele tumuligraven ons in aanraking met een ook van elders min of meer bekenden palissadenbouw. Aanvankelijk meer
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centraal, later meer peripheer stelt hij nauwe betrekkingen met
de jongste over 't geheel radiair-symetrische gedenkteekenen
der West-Europeesche megalithcultuur duidelijk in het licht.
Toch zij daarmede echter volstrekt niet gezegd, dat de ronde
vorm der West-Europeesche „cromlechs" en „stonehenges" den
bouwers der palissadenheuvels ten voorbeeld gestrekt heeft,
m. a. w. dat de „stonehenges" de prototypen der „woodhenges"
(palissaden-grafheuvels) zouden wezen. Bij den tegenwoordigen
stand onzer kennis lijkt het veeleer waarschijnlijk, dat we bij den
palissadenbouw eerder met West- of Midden-Europeesche invloeden te doen hebben, dan met Noord-Europeesche.
Wat aangaat de bijzonderheden, welke eene m. i. wijdere
strekking bezitten en meer algemeene gezichtspunten openen,
zij het volgende naar voren gebracht.
In de eerste plaats bleek het, dat geen van de onderzochte individueele graven echte, d. w. z. geometrische, mikrolithische voorwerpen bevatte. Deze negatieve bijzonderheid der Friesche tumuli, gesteund door eene andere, dat de echte mikrolithica veelal
geheel op zich zelf *), zonder begeleidend vaatwerk voorkomen,
mag, voorzoover mijne ervaring reikt, gegeneraliseerd worden ten
aanzien van alle, zoowel individueele als massagraven, die ik tot
nu toe in den loop der jaren bij ons te lande, onderzocht heb of
kennen leerde. Daarbij heeft men te bedenken, wat waarnemingen elders omtrent de geometrische miniatuur-artefacten van
vuursteen hebben doen zien. Eenerzijds brengen zij ons in aanraking met oudere cultuurlagen in Noord-Europa. Speciaal in
Denemarken (Mullerup, Maglemose en Svaerborg) en NoordDuitschland (Dobbertin, Mecklenburg) optredend als gidsvormen
in gesloten vondstengroepen, typeeren ze daar met name de aan
de KJ0kkenm0ddinger voorafgaande protomesolithische, zgn.
Dobbertiner beschaving. Daarvoor, dat de bedoelde beschavingssporen inderdaad een vóórstadium der KJ0kkenm0ddinger in
het Oostzeegebied vertolken, pleiten, behalve redenen van archaeologischen aard, ook geologische, zoowel als palaeobiologische en stratigrafische argumenten. Anderzijds betreffen die
waarnemingen eene epipalaeolithische d. i. eene onmiddelijk na
den ouderen steentijd volgende Azilien-Tardenoisien cultuur in
West- en Zuidwest-Europa, die door volkomen gelijksoortige
werktuigjes gekarakteriseerd wordt.
x
) o. a. bij Appelsga en plaatselijk ook bij Bakkeveen in het Z.O. van Friesland. Zie het artikel van den heer Popping in deze aflevering.
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Een en ander tezamen heeft mij de overtuiging geschonken,
dat mikrolithica met geometrische vormen ook te onzent inderdaad eene eigene, epipalaeolithische of zoo men wil miolithische beschaving kenmerken.
Het zijn deze cultuuroverblijfselen, die naar mij thans voorkomt de oudste verbindingen tusschen de bewuste over en weer
gelijksoortige West- en Noord-Europeesche vaatwerklooze beschavingen in den lateren zgn. Ancylustijd, gedurende de droogwarme boreale phase (Blytt-Sernander) der postglaciale periode
vertolken. De meer volledige sporen dier cultuur mogen wij echter slechts in de oudste veenlagen, diep onder de kleistreken, in
de Wadden en de Noordzee tot ver Noordelijk van de eilandenreeks vermoeden en verwachten. Deze onderstelling vindt meer
en meer steun in sporadisch gevonden Kj0kkenm0ddinger- en
daarbij aansluitende gidsvormen op groote diepte in de kleistreken, zoowel in ons land als in Noordwest-Duitschland en in
de langzamerhand duidelijker wordende geschiedenis van de
kustveranderingen langs de Noordzee. Het zou mij te ver voeren
hierop dieper in te gaan. Genoeg zij het er in dit verband de aandacht op te hebben gevestigd, dat zich op enkele plaatsen in de
kleistreken langs de Noordzee — bij Emden in het Eems- en bij
Brake in het Wesermondingsgebied — een circa 12M. onderden
zeespiegel gelegen niveau schijnt te bevinden, waarop mesolithische, voor de Kj0kkenm0ddingercultuur typische cultuurobjecten zijn aangetroffen, terwijl ook te onzent, bijv. bij Hoorn
in Noord-Holland, een tot nu toe in gesloten vondsten nog niet
aangetroffen walsvormige bijl op groote diepte zou zijn gevonden.
Zoo schijnt het inderdaad langzamerhand meer en meer waarschijnlijker te worden, dat ook on ze bodem nog oudere dan de
door hunebedden en individueele grafheuvels geboden overblijfselen van lang vervlogen beschavingen bewaard heeft; ja,
zelfs nog oudere dan die, welke reeds door Âberg werden vermoed.
Een tweede verschijnsel, dat m. i. meer algemeene gezichtspunten opent, hangt samen met de boven onderstreepte waarneming, dat de tumuli met grafgiften, die voor de jongere steencultuur kenmerkend zijn, bleken te zijn opgeworpen uit zuiver zand,
op een ondergrond zonder oer- en schierzandvorming, zulks in
tegenstelling met de zgn. plaggenheuvels. In weerwil van het
ontbreken van bijgaven, rekende ik de plaggenheuvels (Fochteloo en de Knol), om redenen van stratigrafischen en archaeologischen aard bij overeenkomstige tumuli elders, tot de bronscul-
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tuur. Overigens zijn zij, behalve door hunnen opbouw uit plaggen, gekenmerkt door een ondergrond, die overeenkomstig hunnen ouderdom, meer of minder door vegetatie is gewijzigd. Welnu, ook deze waarneming blijkt, zooals ik weldra elders in een
wat ruimer verband nader hoop toe te lichten, voor onze praehistorische grafteekenen gegeneraliseerd te kunnen worden, terwijl zulke met bijgaven, welke voor de klokbekercultures karakteristiek zijn, als het ware een overgang vormen. Heb ik vroeger
uit de bedoelde structuurbijzonderheden een organischen samenhang in de praehistorische grafritualistiek meenen te mogen afleiden en speciaal daarop den nadruk gelegd, thans geloof ik, na
eene herbewerking van alle in de laatste 12 jaren verrichte tumulien andere onderzoekingen, dat hieruit nog iets meer besloten mag
worden. Eene nauwkeurige bestudeering van den bouw onzer
grafheuvels, zoowel van hunne samenstelling als van de verschillende ondergrondsverhoudingen en windwerkingsverschijnselen,
welke zich daarbij voordoen, zoomede eene nadere beschouwing
van de plaatsen, waar latere sedert verdwenen nederzettingen
op hooge onvruchtbare heidevelden, of omgekeerd in diepere,
nadien volkomen overgroeide of overslibde veen- resp. kleilagen
voorkomen, hebben mij de overtuiging geschonken, dat zich in
alle die verschijnselen verschuivingen van den (grondwaterstand, m. a. w. klimatologische en geologische factoren weerspiegelen. Zoomeen ik, dat het wit-zandige karaktervan desteentijdheuvels, in tegenstelling met den plaggenbouw der latere
grafteekenen er in de eerste plaats op wijst, dat de heidevelden,
waarop wij die heuvels thans ontmoeten, in den jongeren steentijd
nog niet bestonden, en de ontwikkeling daarvan eerst sinds denzgn.
klokbekertijd, d. w. z. in den vroegsten metaaltijd haar beslag
kreeg. Een en ander wijst m. i. op eene natuurlijke i. c. klimatologische verandering in dat cultuurstadium.
Zonder nu dieper in te gaan op eene nauwkeurige aequivaleering met de elders in Europa zoo minitieus bestudeerde en zoo
veelzijdig gedocumenteerde postglaciale en alluviale klimatologische schommelingen (Gams en Nordhagen), meen ik hier voorloopig te mogen volstaan met het constateeren van de boven in
het licht gestelde meer algemeene geldigheid eener kenmerkende
bijzonderheid in den bouw onzer — en voorzoover ik kan nagaan
ook van de Noordwest-Duitsche en Jutlandsche — oudere grafheuvels. Immers, indien onze conclusie juist is, dan geeft reeds de
grove structuur der bewuste praehistorische heuvels ons niet al-
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leen een eenvoudig middel aan de hand deze onmiddellijk in twee
groepen te splitsen en relatief te dateeren, doch tevens om ze,
door vergelijking met de overeenkomstige eigenaardigheden elders, chronologisch ook absoluut te bepalen. Van hoe groot belang een en ander is voor de zoo verschillend beoordeelde tijdsverschillen, welke mogelijkerwijze tusschen het optreden van
gelijksoortige cultuurverschijnselen in een haard- en randgebied
kunnen bestaan, behoeft geen betoog. Intusschen, hoe dit ook
zij, ons wil het voorkomen, dat de algemeenheid van het bewuste,
overigens grove structuurverschijnsel er op wijst, dat wij onze
steen- en metaalcultures niet alleen min of meer scherp kunnen
.scheiden, doch ze bovendien chronologisch met die in Middeni n Noordeuropa mogen gelijkstellen. M. a. w., wij mogen ook onze
steentijdheuvels, en dus ook de Oosterwoldsche, in het licht van
de elders gedane tijdsbepalingen, thans met eenig meerder recht
dan vroeger minstens op de eerste eeuwen van het tweede vóórchristelijke millennium dateeren.
VERKLARING DER AFBEELDINGEN 1 ).
AFB.

1. De neolithische palissadenheuvel met ringgracht, tumulus I bij Langedijk, Opgravingskaart:
A. Hoogtelijnenkaart met aanduiding van de geteekende profielen en van het gespaard gebleven heuvelgedeelte.
B. Plattegrond met hoofdgraf, paalgatenkrans en ten deele trapsgewijze uitgegraven ringgracht.
A—B. Het W—O en N—Z profiel.
1—\c. De later bijgezette urn en groote dekscherf, zoomede de
op de lijkbrandresten in de urn gevonden bronzen bijgaven.
4—9. De bijgaven uit het hoofdgraf.
C—D. Kadastraal extract en oriënteeringskaartje (C. is een detail
van D. op grooter schaal).
,ÂFB. 2. Idem: Gezicht op het hoofdgraf, waarvan de rand door kruisjes aangeduid is, en op het midden- en Zuidelijke gedeelte van profiel B, gezien uit het Westen. In het profiel het door een kruisje aangegeven
gat, waaruit de later bijgezette urn te voorschijn kwam.
,AFB. 3. Tumulus II: Opgravingsstadium, toonend de O—W proefgrep met
het door een breed standspoor omgeven hoofdgraf in het midden
links en twee zwarte boomgaten met veel houtskool meer op den
voorgrond, een en ander gezien uit het Oosten.
A F B . 4. De twee neolithische graf heuvels, tumuli II en III bij Langedijk,
Opgravingskaart:
III. Links. Hoogtelijnenkaart van tumulus III met aanduiding van
de geteekende profielen zoomede de plattegrond der afgegraven heuveldeelen, waarin het hoofdgraf.
A—C.
De geteekende profielen.
III l4 - 17 c. De bijgaven uit het hoofdgraf onder bodemniveau.
l
) De bovenkant der plattegronden is naar het Noorden gericht. De vondsten
gullen worden overgedragen aan het Friesch Museum te Leeuwarden.
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AFB.

5.

AFB.

6.

AFB.

7.

AFB.

8.

AFB.

9.

AFB. 10.

II. Rechts. Hoogtelijnenkaart van tumulus II met aanduiding
van de geteekende profielen, zoomede de plattegrond van de
afgegraven heuveldeelen, waarin het hoofdgraf met standspoor en eenige boomgaten.
A—D. De geteekende profielen.
II10-11. De bijgaven uit het hoofdgraf in of boven bodemniveau.
a—c. Losse vondsten uit het heuvellichaam.
a—b. Situatiekaartjes.
Idem, Tumulus III bij Langedijk:
Het hoofdgraf met lijksilhouet in liggende hurkende houding en
bijgaven in situ, gezien uit het Noordnoordoosten. Opname, gemaakt tijdens de afgraving in het bijzijn van de Heeren Bestuurders van het Friesch Genootschap.
Twee bronstij d-plaggenheuvels bij Fochteloo, opgravingskaart:
a. Plattegronden der tumuli I en II.
b. Kadastraal extract met hoogtelijnen.
c. De omgeving van Oosterwolde met aanduiding van de verschillende, onderzochte gedenkteekenen der oudheid: Qalgeberg,
kringgrepurnenveld, tumuli 1—3 bij Langedijkster klokkehuis,
heuvels I—II bij Fochteloo, de vindplaats bij Jardinga en de
Biesterveldheuvel bij de Knol(le).
Ai—Bi. Profielen van heuvel I.
Cn—£11.Profielen van heuvel II.
a—c. Losse vondsten bij de heuvels I en II: a. scherf van aardewerk van nog onzekeren ouderdom; b—c. werktuigjes van
vuursteen.
De vroege bronstijd-palissadenheuvel, de zgn. Biesterveldheuvel te
de Knolle bij Weper, opgravingskaart:
A. Hoogtelijnenkaart met aanduiding der geteekende Profielen
A-J.
B. Plattegrond met paalgaten en aanduiding van het hoofdgraf
en de nabijzetting (No. 20).
C. Kadastraal extract (vergroot detail van D.).
D. Situatieplan.
E. De vondsten: a—d losse vondsten (werktuigjes van vuursteen) uit het heuvellichaam, 20 de later bijgezette urn.
Idem:
Afgravingsstadium van het zuidwestelijke heuvelgedeelte met
de uitgespaarde Zd—Nd. resp. W—O radiairprofielen en het Zd. W.
tangentiaalprofiel door de assen van de periphere dubbele palissade,
gezien uit het Zuidoosten. Links gezicht op profiel B.
Idem:
Alsvoren, doch gezien uit het Zuidwesten. Het gespaarde ZdW.
walletje met profiel C doet duidelijk uitkomen het ten gevolge der
aanwezige paalgaten golfvormige primaire en het daardoor niet
gestoorde, waterpas liggende, secundaire oppervlak, achtereenvolgens aan den voet van den oorspronkelijken en in de randhelling
van den later uitgezakten en daardoor vergrooten heuvel.
Idem:
De heuvelzool met hare paalgatenkransen, en eene moderne hutkom op den voorgrond, gezien uit het Noordoosten.
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AFB. 2. Hoofdgraf, omstreeks 2000 vóór Chr., tumulus I Langedijk; x x x x grafrand..
Daarboven x latere bijzetting: vindplaats urn no. 1.
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AFB. 3. Late steentijd-tumulus (II) bij Langedijk. O.-W. proefgrep, gezien uit het
Oosten. Geheel links, in het midden, het hoofdgraf met standspoor.
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AFB. 5. Late steentijd-tumulus (III) bij Langedijk. Hoofdgraf met silhouet van een geheel vergaan lijk in liggende, hurkende
houding met bijgaven. Omstreeks 2000 v. C.

Afb. 6.
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AFB. 8 (boven) en 9. Vroege bronstijd-palissaden-heuvel bij De Knolle, tijdens de afgraving.
Uitgespaard walletje met profiel, waarin paalgaten en dubbele humuslaag.
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A F B . 10. Vroege bronstiid-üalissaden-heuvel bii de Knolle na hlnntlpsr^inDr van HP hpnvpi»nni mst vi-ancpn wan

