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Redactionale
Het uitgebreide artikel over Wst men Pre- historie noemt,dat wij 
onze abonne's hierbij aanbieden is van de hand van de heer M.Ger- 
rits te Ommen,Een anthousiast en toegewijd lid van de Gemienschap 
van 011' Ommer.
De heer Gerrits,oud - hoofd van een lagere school is een liefheb
ber en ook een kenner van geschiedenis,speciaal van de pre-historie» 
We hebben gemeend dat dit artikel te belangrijk was om het in een 
vervolgreeks te publiceren.De stof die de schrijver behandelt,moge 
voor kenners gemakkelijk te begrijpen zijn,het merendeel van onze 
lezers is in deze dingen ongeschoold en dan is de lezing gemakke
lijker als het hele verhaal in énen wordt gepubliceerd en dus ach
ter elkaar kan worden gelezen.
We zijn er van overtuigd dat wij onze lezers met dit artikel een 
dienst doen,die te groter is naarmate zij er tot nog toe minder 
van wisten.
De uiteenzetting van de heer Ggrrits kan dan ook de basis vormen, 
waarop in de toekomst meer gespecialiseerde artikelen kunnen wor
den opgenomen.
Om de actualiteit van dit nummer te vergroten is achterin een 
overzicht opgenomen van wat in de Ommer Oudheidkamer aamsezjgiis 
aan pre—historische vondsten.Voor zover die uit de gemeente Ommen 
afkomstig zijn is de vindplaats vermeld.
Dat ditmaal geen andere copy is opgenomen en de gedichtjes ontbre
ken wordt niet veroorzaakt door opdroging van dichtaders,maar is 
geschied om de eenheid van dit DARDE-KLOKKE-nummer te bewaren.
Wij hopen dat onze lezers aan dit artikel veel genoegen zullen be
leven. X X X X X X X
Helaas zijn wij genoodzaakt nogmaals aan te dringen op betaling der 
abonnementsgelden. U kunt betalen op ï

giro nummer 3043554 t.n.v.DE DARDE KLOKKE 
p/a Jhr.van Nahuysstraat 2 te Ommen, of bij 

de RABO-bank,Bouwstraat 21 Ommen.
Bij vermelden "Voor de Darde Klokke".

Abonne's in de stad Ommen f.3,- , buiten de stad,om de portokosten
* Namens de redactie en administratie commc

M.M„



VOORWOORD
Geachte 011' Ommer en andere lezers en lezeressen van dit stukje 
voorgeschiedenis.
Waarom wij dit geschreven hebben?
Toen wij voor 60 jaar de lagore school bezochten,wist men nog zo 
goed als niets af van de mensen,die in deze streek leefden voor 
de komst van de Romeinen,In het geschiedenisboek stond een plaat
je van een hunebed,maar waar de mensen vandaan kwamen.die het op
gericht hadden en hoe die leefden,daar had men nog geen idee over. 
Door de onderzoekingen van vele vakmensen,waaronder vooral de naam 
van de pas overleden Prof.A.E.Yan Giffen een voorname plaats in
neemt, en niet te vergeten de amateurs,en verder door de ontwikke
ling van de pollen-analyse,en van het C.14 onderzoek,on tot slot 
de vondsten van de veenlijken,hebben we een heel andere kijk op 
de voorgeschiedenis gekregen.
En als wTe dan lezen,dat van zo'n veenlijk de maaginhoud nog on
derzocht kan worden en men nu weet,wat deze persoon het laatst 
genuttigd heeft, en verder,

dat er voor 3000 jaar terug al handelaars waren,die te voet, 
per wagen of per schip verschillende landen afreisden met als 
ruilmiddel de voortbrengselen van de toenmalige techniek,

dan zeggen of denken we toch wel: "Hoe is het mogelijk,wat 
een moed hadden die mensen,het is haast niet te begrijpen!"
In ons verhaal hebben we veel vondsten genoemd,om U een idee te 
geven van de verscheidenheid der voortbrengselen der handwerks
lieden.
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De Prehistorie
Wat is de prehistorie of met een Nederlands woord:de voorgeschie
denis? Dat is de tijd,waarin de loop der gebeurtenissen niet werd 
opgetekend,doordat men de kunst van schrijven in deze streken nog 
niet machtig was;kortweg kunnen we dus zeggen: de tijd der onge
schreven geschiedenis. Die tijd eindigt voor ons land met de 
komst der Romeinen.

I
We beginnen met de oudste sporen van menselijke bewoning in 

Europa.Die tijd noemen we het Oud-Paleolithicum 500 000 - 150 000 
jaar geleden..(palaeo = oud; lithos = steen.Paleolithicum = oude
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s t e e n t i jd ; ) 0Ud'"P a le ° lithiCUm = h et °Udste g ed eelte  Van de oude

Dan komen we te re c h t h i j  de: vondst van Mauer,eén k le in  p la a ts  ie 
in  de onmiddeixjke n ab ijh eid  van E eid eiberg  in  D u itsland . ïn  een 

a afg rav in g  b i j  Mauer werden.vaak f o s s ie le  beenderen gevonden.Zo

tanden^6 V ^  1907 66n ffiensel^ k e  onderkaak met a l l e  16anden en k iezen  er nog in  aan het d a g lich t kwam op een diepte van
aJcheolÓ order ï®* '’eBfme t>rP9rTlak-I)ireI!t Dr.Sohoetensack,een 
« h t r f i  J 1* *  *»am zoeken, gewaarschuwd.Er werden fo to 's
v“ d ïr  gezocht l a v i n g  gemaakt,en door middel van graven
verder gezocht,m aar meer werd van deze mens n ie t  gevonden.In d e -e l f -

v o c r t m e n „ ï ï s T  ÏT lT  41616,1 « S  n ie  t e e ri r ï r : : S o L s !  nbeer en Tooriopers ™

vooDt i ï s “ ef t k i : :E e t n a be f  : ï 4; r:  r ^ r  zuaar
■M-tV Erart •• 1 den wel groot,m aar d u id e li jk  mense
de re s u lta a t^  ^ ° l0g lS ch  onderzoek van de handwortels had h e tz e lf 
de r e s u lta a t ,  van een mens afkom stig .

De ouderdom van de laag,w aarin  deze kaak gevonden i s  wordt 
geschat op SOoOOO ?! finn non , , . ë oiuen is ,w ord t ge-“ . .  .. P ,  è 600 000 ^a a r » h et i s  de oudste vonds t  van oen
m en selijk  sk e le td e e l in  Europa.

H ij le e fd e  in  een warmere periode tussen de 1e en de 2e i j s t i j d -  
dat i s  tussen de Güns- en de M indel- i j s t i j d .

Deze vondst h e e ft  de naam gekregen van de kaakvan_M auer, en de 
mens,waaraan h i j  toehehoorde,noemt men de h o m o - h e i d e l o

r r  "®” “ *  " 61 latijnse^woord

II
: 150 000 to t  55 000 ja re n  teru g .

Duit^l l D̂ ,Fuli;Lrotp:Leraar aan het gymnasium te  E lb e rfe ld  inDuxtsland (thans Wuppertal) in  een steengroeve in  het d al van de
ander b i j  D üsseldorf tussen een a a n ta l sk e le td elen  van p r e ^ s t o r i -
men! ï eren !  beenderen>die h iÓ herkende a ls  afkom stig van een

ens.De voornaamste waren een schedeldak en twee d ijbeenderen 7,e 
werden in  het jr o v in c ia a l  museum in  Bonn bewaard. 1 ',beenderen- Ze 

a e r  z i jn  m  andere landen in  Europa ook m en selijke  beenderen

= d:i ~ r  ~  “  ̂ ktjsssslz
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Ken vindt er overblijfselen van hun maaltijden in de vorm van 
beenderen van de holenbeer,mammoet,bison,muskusos,het reuzen
hert,het oerrund en het rendier.

In de grot te Spy bij Namen in België zijn twee bijna Vollsdi 
ge skeletten van dit mensenras aangetroffen.Hierbij vond men 
ook vuurstenen werktuigen (artefacten), waarmee men lange been
deren kon splijten,om er het merg uit te hglen.

Bij Krapina in Joego-Slavië en ook op andere plaatsen heeft 
men verminkte schedels en gespleten menseliike beenderen, gevon
den. Dxt laatste kan geen dier gedaan hebben,dat heeft de mens 
gedaan.Hieruit blijkt,dat bij de Neandertaler kannibalisme 
'Voorkwam.

Enkele vragen:
a. Kwam-de Neandertaler ook in ons land voor? Dit kan bevesti
gend beantwoord worden.In de winter verbleven ze in grotten in 
de Duitse middelgebergten,beschut tegen de kou:vuurhaarden. In 
de zomer zwierven ze met hun tenten van stokken en huiden op
de toendra rond en kwamen o.a.ook in ons lanp.Ze waren dus no
maden.

In 1939 is bij Gorredijk in Friesland een vuistbijl gevonden: 
een verdedigmgs- en aanvalswapen van de Neandertaler; dit is te 
zien aan de vorm en bewerking van de vuursteen.
En in 1965 vond Tjerk Vermaning bij de televisietoren van Smil- 
de op een aardappelakker twee concentraties van ieder + 40 
werktuigen,vooral vuistbijlen en enkele afslagen

Wat later vond hij er enkele bij Hijken en enige maanden 
geleden weer bij Eemster (bij Dwingelo).Bij Hijken waren de 
stukken vuursteen m  hoofdzaak afslagen en slagsplinter.
Afslagen en slagplinters ontstaan,wanneer een stuk ruwe vuur
steen met een andere steen bewerkt wordt'om uiteindeliik een 
goed werktuig te krijgen. ■ •
b? Waarvan leefden ze? Van de jacht. Men rekent,dat de zware 
dieren,zoals mammoeten en neushoorns,in valkuilen werden ge
vangenen met speren en knotsen werden gedood.Het gemakkelijkst 
kon mep die maken bij een drinkplaats;daar was de kans op suc
ces het grootst.Alle dieren hebben immers water nodig^Op grot- 
tetekemngen in het gebied van de Dordogne in Frankrijk ziet 
men vaak figuren,die waarschijnlijk valkuilen moeten voorstel-

c. Hoe zagen de Neandertalers eruit? Vrij kort vah gestalte,
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i !'60 m^ iePen (ets voorover,met gebogen knieën (is aan de gebogen 
dijbenen te zien),laag,wijkend voorhoofd,boven de ogen zware oogbo- 
gen,geen vooruitstekende kin,zoals de tegenwoordige mens die heeft; 
de kaak stond meer naar voren.
d. Verspreidingsgebied: Heel Europa,Centraal-Szië,geheel Afrika. 
Tegenwoordig zijn de resten vah ± 200 Neandertalers bekend.
+1 aT 6r ï6efden ze? Men rekent van ± 150 000 jaar tot 35 000 jaar 

rug. e weten niet,waar ze gebleven zijn. Zijn ze verdreven? Zijn
kunnenêge^enlen‘ ^  Vragen’WaaroP we tot nu toe geen antwoord

duidamItdL er SteTTVindwlaatS Van dlt raS W°rden deze mensen «a«e-
uid met denaam Homo Neandertalensis^ Doordat ze veel op de mammoet 
jaagden,werden ze ook wel mammoetjagers genoemd.

III
Het £§te Paleolithioum : ± 35 000 tot 8 000 jaar 

_ _ voor het be^in onzer jaartelling.
Zoals we gezien hobhen.is de Seandertaler verdwcnen.Een ander mensen- 
ras,de Homo papieno (= de met verstand begaafde) doet zijn intrede. 
Misschien is hij uit Afrika afkomsiig.Hij is een heel ander h p e t o  
s n n  voorganger: hoog voorhoofd,geen zware oogwallen.een voorï:tste- 
en e kin,gestrekte knieen,lichaamshouding rechtop,lengte ± 1,80 nn 

en der eerste typen van dit nieuwe ras noemt men Cro Magnonmensfir 
genoemd naar de overhangende rotsen bij Les Eijzies aan de f ê z b r e  
(zijrivier van de Dordogne) in Zuid-Prankrijk,waaronder zeer belang
rijke vondsten van deze mensen zijn gedaan.
. Na het veJdwijnen van de Neandertaler schijnt ons land duizenden 
jaren zo goed als onbewoond te zijn geweest.De oudste vondsten uit 
deze periode zijn van ongeveer 15 000 a 14 000 voor de jaartelling 
,u  was een zeer koude tijd:de gletsjer van de 4e ijstijd,die Wurm- 
ijstijd heet,lag betrekkelijk dicht bij,heeft ons land echter niet 
bereikt.De rand van het ijs ging in zuidelijke richting midden door 
Jutland heen en boog ongeveer op de plaats,waar thans Hamburg ligt, 
naar^het oosten om.Hiermee in verband was het klimaat sub-arctisch’
Ons land was toen een toendra.maar niet zoals in Siberië reen grote 
mosvalkte.In ons land en omgeving had ze steppeachtig karakterset 
~age boomgr.' d van berken en dennen,waarop de rendieren in de korte 
zomer voldoende voedsel in de vorm van gras en bladeren konden vinden 

De mensen maakten hier en in Duitsland jacht op deze dieren.,



Vandaar de naam rendieriagers.
De andere grote jachtdieren van vroeger waren bijna alle verdwe— 
nen,.Rendiervlees was hun voornaamste voedsel.Alles van deze die
ren kon gebruikt worden.Van de huiden werden tenten en kleren ge
maakt, van hoorn en -been maakte men werktuigen en wapens.De werk
tuigen-waarmee ze de jacht uitoefenden,waren vooral werpsperen van 
hout met uit rendiergewei gesneden punten,verder vuurstenen schrap- 
JEers. om de huiden schoon te maken en gevangen vis van de schubben 
te ontdoen.messen, eveneens van vuursteen,om het vlees bij de mond 
te kunnen afsnijden,stekers om do beenderen te splijten voor het 
bemachtigen van het merg,boortjes om gaatjes in de vellen te ma
ken,waarna hier vogeldarmen doorgetrokken werden om het als kle
dingstuk te kunnen gebruiken.

Omtrent onze kennis van dit volk zijn we goed op de hoogte ge
komen door het werk van Alfred Rust,die bij Meiendorf en Stell- 
moor (beide bij Hamburg) in 1934 een veentje ging uitgraven, 
waarbij van alles te voorschijn kwam; grote hoeveelheden ren- 
dierbeenderen en heel “veel speren van dennenhout,tot 80 cm lang, 
voorzien van een vuurstenen punt; in veel schouderbladen zaten 
nog de pijlpunten,die er 15 000 jaar geleden ingeschoten waren.

Ook vond Rust op de bodem van een meer enkele rendieren met 
een zware steen tussen de ribben ingeklemd.Deze dieren hadden 
in het begin van het jachtseizoen als offer van de stam dienst 
gedaan.Dit wijst op een soort godsdienst;de góden gunstig stem
men voor de komende jachttijd.

Ook het bestrooien van overledenen met rode oker (een zachte 
ijzerverbinding) wijst in deze richting*

Door de grote hoeveelheid artefacten (= werktuigen) en vond
sten uit het veen in de onmiddellijke nabijheid van het latere 
Hamburg wordt de cultuur van deze laat—Paleolithische mensen 
HnS^nng—cultuur genoemd.Hiervan zijn op veel plaatsen in Fries
land en Drente vondsten gedaan.

Door de jacht leidden deze mensen nog een zwervend bestaan, 
waren dus nog nomaden.Dit bleef ook nog zo gedurende de volgende 
periode.

IV
Het MegolitMcum breekt aan (meso = midden,dus de middelste 

steentijd); + 8000 tot 3000 voor Christus.
Gedurende de laatste millennia (millennium = een tijdvak van 

1000 jaar)van het late Paleolithicum ging de temperatuur schoks-
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gewijze iets omhoog.Ze steeg van ± 4 graden Celcius tot 8 graden Cr 
juli-temperatuur.
Hierdoor begon het ijs van de gletsjer in Duitsland en Denemarken 
langzaam -af te smelten.Toen dit zich tot in midden—Zweden had "te
ruggetrokken" , konden de koude winden van de ijsvlakten ons land 
niet meer. bereiken en werd het klimaat milder«Hierdoor ontdooide 
ook langzaam de bodem en ontwikkelde zich vanuit het zuiden komend 
een heel nieuw plantendek.

We rekenen,dat het Mesolithicum begint ± 8000 voor Christus,dat 
is de tijd,waarin de temperatuurstijging doorzet.En deze zal gedu
rende dit tijdvak van 5000 jaar door blijven stijgen van 8 graden 
C. aan het begin tot 18 graden C.aan het einde.

Wat zijn de gevolgen van deze klimaatsverbetering?
1. Door het verder afsmelten van het ijs steeg de zeespiegel sedert 
65OO v Christus wel 20 meter.Daardoor overstroomde (eerst bij hoge 
vloeden)de verbinding tussen Engeland en Europa,waardoor Engeland 
een eiland werd.Dit is het ontstaan van het Hauw van Calais:
± 5000 voor Christus.
2. Het westen van ons land werd een waddengebied.
3. Door de getijden (= eb en vloed) en de richting der zeestroming. 
die zich met een kolossale hoeveelheid zand dag-in,dag-uit door het 
Hauw van Galais perste,ontstond aan de boorden een strandwal,die 
later onze duinenrij zou worden.
4. Door de vochtig-warme tijd steeg het grondwater overal en onston
den ook m  de hogere delen van het land grote moerassen,die langzaam 
overgmgen in venen (onze grote Drentse venen).
5. Ook kwamen er grote dichte loofwouden,van warmteminnende bomen, 
waarvan allereerst de hazelaar,en daarna langzamerhand de iep,eik, 
linde en es.In moerassige streken kwam nog de els,Berken en dennen
bossen waren er ook nog vanaf het late paleolithicum.
t' fer rendler>dat het terugtrekkende ijs was gevolgd,was verdwenen.
r kwamen nu andere dieren de bossen bewonen,zoals het oerrund.wiM 

varken,ree,wolf,beer.
7. Door al deze veranderingen in millieu werd ook het voedselpakket 
anders: de mesolithische mens was visser-jager-voedselverzamelaar.
Wat dit laatste betreft,zocht hij in de bossen naar noten en eet
bare wortels.

Verder moet hier genoemd worden de enige 
-oot van Pesse bij Hoogeveen.Bij de aanleg jaren geleden gevonden 

van een nieuwe weg moest
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een veentje worden leeggehaald» Met draglines werd alles er uit ge
schept en in kipkarretjes afgevoerd„Een boom,die met moeite onder 
uit het veen was gehaald,viel tijdens het transport van het karre
tje.Iemand, die nogal eens bij de werkzaamheden kwam kijken,zag hem 
liggen en werd getroffen door het feit,dat beide uiteinden er zo 
afgerond uitzagen en de gehele lengte maar 3 meter bedroeg, Hij 
legde de boom om,om ook de onderzijde eens te bezien en zag toen 
over bijna de volle lengte een ondiepe holte,die er met vuur in
gebrand was» Onmiddellijk belde hij Groningen op van zijn bevin
dingen,men kwam vandaar kijken en zag tot zijn verrassing,dat 
het een kano was.Hij werd in het busje gedragen en in Groningen 
met behulp, van stuifmeelonderzoek en de C14 methode op zijn ou
derdom onderzocht.Die bleek ongeveer 8000 jaar te zijn en de 
boot is dus van + 6000 voor Ch. Die staat nu,goed geconserveerd, 
in een vitrine in het Prov.Museum aan de Brink te Assen en is de 
oudste van West-Europa. Peddels (= roeispaan voor kano's) heeft 
men in Pesse niet gevonden,tenminste niet opgemerkt.In Duitsland 
en Denemarken heeft men er wel enkele gevonden in veen van onge
veer gelijke ouderdom.

Ife artefacten,wTaarvan de mesolithische mens zich bediende, 
waren nog steeds van vuursteen,evenals in de vorige perioden.
In deze tijd had men naast grotere heel veel kleine werktuigen.
Deze laatste noemt men microlithen (micro = klein).Vele hebben 
de vorm van een trapezium,anderen zijn meer driehoekig.
Vraag: Hoe weet men nu,of men met een werktuigje of met een ge
woon stukje vuursteen te doen heeft? Een werktuigje is altijd 
aan een of meer zijden gekarteld net als bij ons de messen van 
tegenwoordig.Deze karteling noemt men retouche en is door de 
menw daarop aangebracht.Zit die retouche er niet aan,dan wordt 
het niet als een werktuig beschouwd.

Bij de bespreking van de boot van Pesse zijn enkele' ouder- 
domsbepalingen genoemd,die voor vele lezers enige toelichting 
vragen» Dat is dan allereerst
1• Het stuifmeelonderzoek (= palynologie)•

Van iedere plantensoort hebben de stuifmeelkorrels een eigen 
vorm en aftekening»Ze zijn omgeven door een zeer harde stof 
(chitine),die in geen duizenden jaren in veengrond vergaat.

De bomen en kruidachtige planten produceren tijdens hun 
bloei miljoenen stuifmeelkorrels.Die zijn zo licht,dat ze door
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de wind over grote afstanden kunnen worden meegevoerd.Een veenmon
ster van enkele kubieke millimeters kan er wel duizend bevatten.

In het laboratorium worden ze door spoélen er uitgehaald en ge
droogd .Met behulp van een microscoop en een fijn pincet worden ze 
gesorteerd.Nu kan men nagaan,welke planten in een bepaalde periode 
leefden.Op grond van deze uitkomst kan de ouderdom van een grond
monster worden vastgesteld,en bovendien van plantaardige en dierlij
ke resten,waarvoor het onderzoek is begonnen.

Deze manier van onderzoek noemt men stuifmeelonderzook 0f nalvnó- 
logie of met nog een ander woord nollen-analvse (pollen = stuifmeel ; 
analyse = ontleding).Ze is ontwikkeld door de Zweedse Professor 
Lennart van Post en wordt sedert 1929 toegepast, 
en verder
2. De C 14-of radio-carbon-methode.

Dit is een onderzoek op stoffen,die in organen van plant en dier 
gevormd zijn,zoals: hout,houtskool,papier,beenderen.
Men bepaalt de hoeveelheid radio-activiteit,die nog in deza stoffen 
voorkomt en leest met behulp van een tabel de ouderdom af.De uit
komsten komen vrij nauwkeurig overeen met de werkelijkheid.

Een vraag: Hoe weet men dit allemaal? Men heeft proeven genomen 
met hout van bekende ouderdom uit de graven van koning Toet-Ank-Amen 
van Egypte (± 1350 voor Ch.) en van koning Hammoerabi van Babylonië 
(± 1700 v.Ch.),verder op papyrus van de Dode Zeerollen,enz. .
De uitkomsten waren verrassend nauwkeurig.

In Groningen staat een toestel waarmee men deze metingen kan ver
richten. De laatste jaren is de apparatuur zo verfijnd,dat men een ou
derdom van 50 000 jaar kan bepalen. Als men als uitkomst van deze 
proef een ouderdom leest van 3000 + 50 jaar,dan betekent dit,dat de 
ouderdom ligt tussen 3000 + 50 jaar~en 300-50 jaar.

Deze methode is uitgedacht door de Amerikaanse professor Libby 
en wordt sedert 1948 in verschillende Europese landen toegepast.

V
We laten het Neolithicum (neo = nieuw)dus de Nieuwe Steentijd 

voor het noorden van ons land beginnen omstreeks 3600 jaar voor Ch.
In het zuiden van ons land komt het Neolithicum al omstreeks 4000 
v Ch.,zoals we even verder wel zullen zien.

Op de berghellingen in Turkije,Syrië en Iran groeien sedert dui
zenden jaren wilde tarwe- en gerstsoorten.Ongeveer 6000 v Ch.begon 
de mens in de omgeving van Jericho de zaden van deze gewassen te
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verzamelen en ging men zelf proberen ze te verbouwen.Dat gelukte, 
maar gemakkelijk was het niet«Men kende nog geen ploegen en wist 
niets af van bemesten.Maar de zaden moesten in de bodem worden 
gebracht en men zon dus op middelen. Een behakte en van onderen 
geslepen steen werd in hout gevat en dwars aan een steel beves- 
tigcï.Men kreeg dus een soort houweel om de bodem los te maken;

Men ging deze geslepen stenen ook in een stevige stok passen, 
waarin men van te voren een gat had gebrand.Nu had men een bijl, 
waarmee men niet hard kon hakken,maar wel het hout van bomen kon 
kneuzen,net zo lang tot de boom eindelijk geveld was. Enkele Pa- 
poeastammen doen het nog zo.Op deze manier werd bos omgehakt; 
de dikke stammen konden gebruikt worden bij de bouw van huizen 
en schuren;de takken werden verbrand en de as werd door de grond 
gewerkt.Hierin zaaide men het graan dat gedurende enige jaren 
wel een behoorlijke opbrengst gaf.

Men was niet meer afhankelijk van wat jacht en visvangst en 
het zoeken van eetbare plantendelen opleverde,zoals de mesoli— 
thisohe voorouders dit hadden gekend.

Maar dit verbouwen van graan bracht mee,dat men in het bezit 
van akkers geen zwervend bestaan meer kon leiden.
Men ging vaste woonplaatsen bouwen.En omdat men elkaar nodig 
had bij het bouwen van woningen en op andere wijze meer kon be
reiken door samenwerking,ging men in kleine groepen bij elkaar 
wonen.

Doordat het aantal grote dieren in de bossen door de bevol
kingsgroei steeds minder werd,ging men samen op jacht en pro
beerde het oérrund levend te vangen om er mee te fokken of het 
te slachten,wanneer dit nodig was.In de zomer kon het vee (run
deren, schapen, geiten) buiten lopen in een omheinde ruimte,maar 
voor de wintermaanden was een aparte schuur nodig.En er moest 
voedsel verzameld worden:gras voor hooiw inning enz.

‘Deze dieren plantten zich voort,de kalveren werden gezoogd. 
Maar de mens lustte ook wel melk.Er moest iets worden bedacht, 
waarin de melk kon worden opgevangen en weggezet.Zo kwam men 
tot het maken van potten,die van leem gebakken werden.Daarvoor 
moesten ovens gebouwd worden.

Het graan dat men oogstte,werd op platte stenen fijngewreven 
(maalstenenj. Ook had men in stenen een ronde kom gehakt, die 
met vuurstenen van binnen glad werd gemaakt,waarna er ook graan
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Of iets anders in fijn gemalen kon worden.Zo'n steen leek dus op een

Deze mensen verstonden ook reeds de kunst van het weven.Van de - 
wol van hun schapen vervaardigden zij hun eigen kleding.

vH! V e^en Van VlaS en de bereiding daaruit tot linnen,werd later 
ook bekend en zo zien we,dat in het laatst van de Nieuwe Steentijd 
e mens,nog, geheel.onbekend met_metalen gereedschap in staat was

J e S c h a f f e n ! ding ^  TervaardiSen’ en zich P lantaardig  voedsel te

. ¥at hier geschreven is over het Neolithicum is g e e n plotselinge 
M Dzigingmaar een heel geleidelijke ontwikkeling over eni^Th^dlr- 
den jaren.landaar dan ook,dat verschillende onderzoekers over de
e H i n a d V  ™  h i6 r teZ ig Zid” te  ^ - W J v e n ,v e r s = h i l l e S a \ e j i n -
en einddata aangeven. 6

Deze ommekeer,van een zwervend bestaan naar vaste woonplaatsen
ï s \ ne r : : ohouwen a is  de s — e ^ z :

o ï Z u e S e Z  de dulturen u it  het " e o l i t h l -
,a lereerst de oudste die van de bandkeramische landbouwers in 

het zuiden van Limburg. “ers in
De.Bandkeramische cultm^ 4 0 0 0 - 3 500 voor- 

± 4000 voor Ch.kwamen de eerste landbouwers uit"de landen ^  de 
Donau over de lössgronden,die aan de noordzijde van de ! L e n

a a n e ™ I 6 n d e  1 b - b —  a  ^

ons iets van de bouwwijze van deze houten woningen.
ran 60TO iI a r 1l f Ï Ï <i" LimbUrg “  de ” “ den TOn bouwwerken 

stenen van bijzondere k le u r!”166 Strat<>!1 en plelr,en aangegeven door

b l o ^ g d f  ZiJn V8n dSZe m“ SeI1 d9 Plattegronden van 44 woningen

w o r d f d i ^ f 1'ZZr^iTzzzAzt m:^Lmooir r dfi—  enherkom t ook uel^ n o m t — /  ’ °UltUUr he9t d®
Na 3500 v Ch.wordt geen bandkeramiek meer aanvptrn-ff^ w
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Achtereenvolgens komen nu aan de orde de culturen in het noorden 
van ons landt , •

De Swifterbantcultuur + 3600 voor Christus.
De Trechterbekercultuur:landbouwers en veehouders + 3000 v Ch.
De Standvoetbekercultuur:veehouders met enig bouwland + 2300 v Ch.
De Klokbekercultuur:veehouders tevens handelaars + 2000 v Ch.
De. Swif-terbantcultuur;3600 voor Christus 

Deze mensen hebben hier gewoond,toen de zeespiegel minstens 6 a 7 
meter lager was dan thans.Bij Swifterbant in de oostelijke Flevo- 
poider heeft men pas enige jaren geleden in de vaste grond mense
lijke skeletten opgegraven,vuurhaarden met houtskool blootgelegd, 
aardewerk van afwijkende vorm en kleine vuurstenen werktuigen 
tmicrolithen) gevonden.In die tijd was de bodem doorsneden met ri
viertjes met langs de kanten rivierduinen (stjtifheuvels zoals bii 
ons langs Vecht en Regge).

Vanwege de microlithen zou de vondst mesolithisch kunnen zijn, 
maar door het aardewerk van ongewone vorm is het een aparte cul
tuur van het Neolithicum.

Een C 14 onderzoek wees uit : 3600 v Ch.
Het onderzoek in deze vondst wordt voortgezet,vooral ook naar 

de herkomst van deze mensengroep.
Tre^^rbekercu3Jtuurj_*. 3000 - 1300 voor Christus 

± 3000 voor Ch.kwam een landbouwende bevolking,misschien uit 
Poien via West-Duisland ons land binnen. Zoals al eerder gezegd, 
verbouwden ze tarwe en gerst.Ze hadden vaste woonplaatsen.In ons 
land is daarvan nooit iets gevonden,wel in Duitsland (Dümmer- 
lohausenj en in Denemarken.
Hun doden begroeven ze in'een ondiepe kuil in de bodem,waar geen 
heuveltje op aangebracht werd.Men noemt ze vlakgraven. Die wor
den niet anders ontdekt dan bij toeval.Meestal zijn ze dan met- 
een door de ploeg beschadigd*

Later,+ 2500 v Ch.ging men van grote zwerfkeien de hunebed
den oprichten,waarin de afgestorvenen op een stenen vloer werden 
neergelegd.Een Hunebed was een grafkelder,niet voor één persoon 
maar voor de hele groep,zoals die bij elkaar woonde.De doden 
kregen bij hun bijzetting een of meer potjes met spijs mee,de 
mannen bovendien vaak hun wapens:pijlpunten,bijlen en doorboor
de hamers;
de vrouwen -haar sieradembarnstenen kralen uit Noord-Buitsland
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en Denemarken afkomstig,en gitkralen uit Engeland.
Zo zijn uit het hunebed van Havelte + 65O stuks aardewerk te 

voorschijn gekomen,wel een teken dus,dat hier heel wat mensen ter 
ruste zijn gelegd.
. Men deed niet aan lijkverbranding,er zijn tenminste nooit aan

wijzingen in die richting gevonden.Wel werden,wanneer het nodig was, 
de grafkelders geruimd en de beenderen elders in de bodem geborgen/ 

eze wijze van bijzetting heeft ongeveer tot 1500 v Ch.geduurd.
Het hunebed van Havelte,dat dateert van 2300 v Ch.,is inwendig 17 

meter lang en niet veel meer dan l£ meter breed.De hoogte binnenin

& ' i  tf ê te zi3n er thans n°«* ■ sr p—
In Overijssel hebben er,zover bekend is,twee gestaan: een bij 

Mander bij Ootmarsum in Twente en één in Steenwijkerwold. De stenen 
van laatstgenoemde zijn in 1840 aan de Steenwijker Steenhandel ver
kocht, die ze weer doorverkocht voor versterking van de zeeweringen.
loÏsZeinde! 8tuk**fc>pt voor verharding van wegen: een erg roem-

Enige jaren geleden heeft Profaan Giffen een van onze hunebedden 
HYT * e^ r00t ê!d»nltu ln ZlJn oorsPronkelijke staat terug gebracht, 
oord Ïn Drente! PaPeloze Ke^ "  en is gelegen dicht bij. Schoon-'
. Waar kon/ dle naam vandaan? Ve weten,dat in 1517 de Kerkhervor- 

ming begon.Keizer Karei V bestreed deze nieuw godsdienst mat alle
TeilllTll l T hang!rS Van de ni6UWe 1Ser gillgen nu buiten °P een 
veilige plaats hun godsdienstoefeningen houden., die men hageorekon

komsfYhndebed/ r / Ch0° r 0rd WaS Z°’n PUnt Van ke^elijke samen
komst. Yandaar,dat deze plaats,"kerk" genoemd werd. De eerste voorgan
ger moest echter al gauw verdwijnen.Als fcij gepakt werd,wachtte hem 
de brandstapel.Maar de "kerk" zat nu zonder paap (= zonder priester) 
Vandaar de naam Papeloze Kerk,

Zoals in het begin van hoofdstuk 17 al is gezegd,was het klimaat 
aa e e m  e van het Mesolithicum mild: warm en vochtig. Dit was 
i°or de mensen,die zich vooral in de hogere delen van Drente (Honds
rug) hadden gevestigd,zeer gunstig.Ze waren landbouwers met enig vee 
maar doordat ze roofbouw pleegden,verarmde de bodem zeer en werd Z  
zuur,dat er niet veel meer op wilde groeien.Alleen de heide,HoMlr

ande aan het begin van Heolithicum sporadisch voorkwam,kon zich
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op de reeds lang verlaten akkers uitbreiden
en zo zijn deze eerste landbouwers de oorzaak van het ontstaan 
der heidevelden» Daar vinden we tegenwoordig de hunebedden,die 
oorspronkelijk op akkerland en bosgrond gezet zijn.Als dit ver
teld wordt,zal men hiervan wel opkijken,want men is zo vertrouwd 
geraakt met het idee,dat ze altijd op heidevelden gestaan hebben. 
En zo is het dus niet.

Het vaatwerk van deze eerste aardewerkfabricerende bewoners in 
het noorden van ons land,is het mooiste dat wij kennen,sierlijk 
gevormde potten in de vorm van een trechter,prachtige kommen, 
terrinevormige schalen,steilwandige emmers,kraaghalsflesjes,dit 
alles versierd met groeven en lijnen.De inkervingen aan de bui- 
tenkijde werden gevuld met een witte stof,bereid uit fijngemaak
te ,gebrande beenderen.Naar de trechtervorm van een gedeelte van 
dit keukengereedschap noemt men deze cultuur:trechterbekercul— 
tuur.Naar de diepe inkervingen noemt men deze kommen en potten 
diepsteekaardewerk. Een heel mooie pot van deze mensen is in 
Hardenberg bij Baalder gevonden.

In ons land zijn van dit volk nooit sporen van woningen ge
vonden.In Duitsland heeft men in Oldenburg dén nederzetting 
blootgelegd.van + 40 kleine houten huizen.De afmetingen hiervan 
waren ongeveer 5 bij 7 meter.De wanden bestonden uit palen met 
vlechtwerk,dat met leem was dichtgesmeerd.Thans treft men pan 
schuren in boerenstreken in West-Duitsland nog wel zulke wanden 
aan.

Het standvoetbekervolk ± 2300 - 1500 voor Christus
Dit volk ontleent zijn naam aan de sierlijke slanke bekers 

met duidelijke voet.
Omstreeks 2300 v Ch.kwam een herdersvolk uit Zuid-Rusland 

Drente binnen.Men was op zoek naar nieuwe weidegebieden voor 
het vee.Dat ze vanwege hun vele heen en weer trekken nog al 
eens in conflict zouden komen,was te voorzien. Ze wapenden zich 
met een stevige stok,waaraan een doorboorde stenen hamer beves
tigd was,die ze,zo nodig,zouden kunnen gebruiken om te slaan of 
er mee te werpen.Vandaar ook de naam stri.idhamervolk.

In de lagere delen van Drente vonden *e een geschikte plaats. 
Hier was genoeg ruimte om te wonen,en langs de riviertjes groei
de genoeg gras voor het vee.

Daar we van huizenbouw bij deze mensen nooit iets duidelijks 
gevonden hebben,weten we het meeste over hen door vondsten in
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hun graven. Ze gingen geen hunebedden oprichten.De dode werd in een 
kuil of op de vlakke grond neergelegd,meestal op zij met opgetrokken 
knieën,(= hurkhouding,slaaphouding) de man op de rechterzijde met 
het hoofd in het westen,de vrouw op de linkerzijde met het hoofd in 
het oosten.Beiden hadden dus de blik naar het zuiden:een rituele 
handeling.

Een man kreeg,zo mogelijk,een beker met mondvoorraad,zijn strijd
hamer een bijl en een vuurstenen mes mee-.Dit is een volledige graf- 
gift. De vrouw kreeg eveneens een beker en een kleiner mes mee.
Daarna werd over het lijk een heuvel opgeworpen van. ongeveer 1 meter 
hoogte.Zo'n grafheuvel was een individueel graf.Men noemt dit een 
tumulus (meervoud tumuli).

Zoals we ze ool^hebben leren kennen bij de trechterbekercultuur, 
kwamen bij deze groep ook vlakgraven voor.Die werden echter bijna 
nooit ontdekt,omdat ze bij ontginning meestal ongemerkt verloren gaan.

Bij grafonderzoek vindt men bij voorzichtig afschaven van de bo
dem van een tumulus een silhouet van de dode ( = lijkschaduw) in het 
zand afgetekend. Bij Spier in Drente,waar ook zo'n lijkschaduw zicht
baar werd, heeft Prof Van Giffen deze met lak overspoten en na op- 
roging opgetrokken,daarna na reiniging in een lijst gezet.Deze staat 

nu te bezichtigen in het Prov.Museum te Assen.
Uit het eind van de Trechterbeker- en het begin van de Standvoet- 

Zljn nog vee.Gbruggen bekend: ± 1700 v Ch. Bomen werden 
gekapt,de stammen alle op een lengte van 3 a 3.50 m gebracht (en dat 
alles.met vuurstenen bijlen.want men ker£e_ngg_.gggn metaal! .Oen in
ennde1Latc,ïe\ Veew-gelef ,!en heeft 28 gevonden Valthe,Drouwen 
en de laatste bij Nieuw—Dordrecht.

Die van Valthe is de jongste: men denkt van 300 v Ch.Maar die is 
reeds in 1818 opgegraven.Ze lag van Valthe tot dicht bij Tor Apel 
een afstand van 12 km. J p X’

Bij het blootleggen bleek.dat aan de bovenzijde van de bomen, 
door het lopen of rijden met wagens de schors voor een gedeelte ver
dwenen was,maar aan de onderzijde nog intact.Ook heeft men bruggen
gevonden,waarvan de bomen zodanig met een dissel warén behakt d^t zo een vlak geheel vormden. °enakt,dat ze

De veehouders van de Zwarte Zee waren de eersten in ons land die 
wagens hadden.Het wiel was dus 2000 v Ch.al uitgevonden. Een gewel
dige prestatie: één der grootste uitvindingen aller tijdenG 
Hoe kreeg men deze wielen?
Niet zoals bij een boom aan stukken zagen;de wielen werden uit de
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lengte van de boom gekapt.Bat is duidelijk te zien. De vaatbun— 
dels lopen er in de lengte overheen.Later ging men sch'ijfwielen 
maken met inzetstukken.Die waren sterker. .. '
Een bijzondere vondst bij de veenbrug van Nieuw—Dordrecht is,dat 
bij het opgraven een dissel met een steel van taxushout te 
i’oorschijn kwam. (waarschijnlijk een bouwoffer) .Ook is bij het 
stuifmeelonderzoek pollen van de maretak gevonden. En het 
merkwaardigste is: taxus komt hier niet meer in het wild voor, 
en de maretak alleen nog in het uiterste zuiden van Limburg en 
verder in België en Frankrijk.Dit wijst er op,dat de temperatuur 
hier 2000 v Ch.lager was dan thans.
Opmerking : Taxus is een giftige conifeer met rode besjes.Staat
hier en daar als sierheester.

En de maretak of vogellijm zet zich gaarne vast op een tak 
van de populier en de appelboom en dringt met zijn zuigwortels 
tot in de takken door en zuigt de sappen er uit,waaraan de 
boom tenslotte dood gaat.

De Klokbekercultuur 2000 — 1500 voor Christus
Handelaar-handwerksman-veehouder-landbouwer. Deze mensen 

kwamen omstreeks 2000 v Ch. ons land binnen.Ze trokken langs de 
Atlantische kust en velen er van streken hier neer.Ze hebben 
zich over een reusachtig gebied verspreid: van Spanje tot aan 
Denemarken langs de kusten van de Atlantische Oceaan en de 
Noordzee;zelfs de oostkust van Engeland en een gedeelte van 
de Middellandse Zeekust werden door hen bevolkt.In al deze ge
bieden vindt men hun graven met hetzelfde soort vaatwerk wat 
vorm en versieringsmotieven betreft.

Het vaatwerk had oorspronkelijk een S vorm.De versiering 
was er vóór het bakken op aan gebracht met behulp van touw. 
Hierdoor kwamen er horizontale ringen op deze "touwbekers". 
Tussen deze ringen werden gedeelten uitgespaard,die in latere 
tijden opgeguld werden met allerlei figuren:zigzaglijnen,ver
ticale arcering e.a..

We weten,dat er in ons land enkele concentraties van dit 
volk geweest zijn, n.1. op de Veluwe en in Drente.Verder 
woonde men zeer verspreid.

Ze hadden wel vaste woonplaatsen,maar,evenals van de vori
ge groepen,is er weinig van terug gevonden.

De handelaar trok met zijn beladen lastdieren van de ene 
nederzetting naar de andere.Dikwijls moest hij op reis. om
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nieuwe voorraden te halen of met kooplieden uit andere landen op be
paalde plaatsen te ruilen. Zo kon hij aanbieden;barnstenen kralen 
uit de Oostzeelanden (barnsteen is fossiel hars van thans niet meer 
bestaande naaldbomen) koneren voorwerpen uit Spanje. (daar waren kper— 
mijnen en woonden de kopersmeden), tin en git uit Engeland.vuurstenen 
dolken uit Frankrijk.

Hoe weten we dit? Door vondsten in de graven.
Men denkt,dat ook zout uit Portugal in die tijd al een belangrijk 

ruilobject was.Dit kunnen we echter niet bewijzen,omdat zout een ar
tikel is,dat in het bodemwater oplost en dus verdwijnt.

De graven werden net zo opgebouwd als bij het' strijdhamervolk, De 
overledenen werden niet verbrand.Wel ging men vaak een greppel rondom 
de dode graven,en het uitgegraven zand gebruiken bij het opwerpen van 
een tumulus.In de loop der jaren stoof de greppel weer vol.En als men 
nu zo'n grafheuvel gaat afgraven,vindt men de greppel terug,maar die 
is door de humus van het ingestoven zand donkerder gekleurd dan het 
gele zand van de ondergrond.

Nog wel moet vermeld worden,dat uit deze tijd enkele tumuli- ontgra
ven zijn,die op akkerland waren geplaatst.De afgestorvene wilde zeker 
°P zijn eigen land worden bijgezet.

Hoe we dit weten? Omdat men onder de zool van grafheuvels meerma
len ploegsporen aangetroffen heeft.Dit zijn evenwijdige lijntjes,die 
door de ploeg" getrokken zijn in de lichtgekleurde ondergrond.

We spreken hier wel van een ploeg,maar het is het oudste type hier 
van: — eergetouw. Als ploegschaar diende een puntig stuk eikenhout; 
dat de bodem alleen losscheurde maar niet omlegde.Soms werd hiervoor" 
ook «rel een puntig gedeelte van een gewei gebruikt of een stenen bijl,. 
In de Ijzertijd werd dit eikenhout van een ijzeren schoen voorzien, 
wat al een hele verbetering betekende.Maar aan de Kelten komt de eer 
toe,dat zij het eergetouw van wielen voorzagen en met ploegijzer en 
strijkbord uitrustten (100 j.v Ch.),waardoor de zode niet alleen ge
scheurd,maar tevens gekeerd werd.

Voor ons is dit alles een aanwijzing,dat men ongeveer 1500 voor Ch. 
m  het laatst van de Klokbekertijd al de eenvoudigste manier van 
grondbewerking voor het zaaien toepaste.

Ook zijn hier en daar uit graven en als losse vondsten ook recht
hoekige platte stukjes steen van 10 h 12 bij 3 a 5 cm te voorschijn 
gekomen met gaatjes in de hoeken.Hierdoor werd een leren riempje ge
stoken en op de pols vastgebonden of met een speldje vastgemaakt.
Dit steentje diende om de arm van de boogschutter te beschermen te-
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gen de klap van de pees van de boog.
Dit laatste weten we,doordat in een Klokbekergraf in Engeland 

een dergelijk steentje werd aangetroffen op het polsgewricht van 
een manlijk skelet.Onder de beenderen van de pols lag een bron
zen speld,die kennelijk gediend heeft voor het vastmaken van de 
riem.

Het Neolithicum loopt ten einde: + 1500 v Ch. Door het on
derlinge verkeer tussen de bekervolken hebben deze elkander in 
de loop der eeuwen zo beïnvloed,dat de culturen niet meer te 
onderscheiden zijn.Zo gaan we dan de Bronstijd in.

VI
Dg—Brons tl ,1d 1500 - 650 voor Christus

Dit zi'jn de jaartallen,die Prof Van Giffen indertijd aangaf 
voor het*begin en het einde van de Bronstijd.

Zoals we al weten,was door de landbouwers van het Neolithi
cum door onbekendheid met bemesting der landerijen roofbouw ge
pleegd.De bodem verarmde zeer.Daardoor was men genoodzaakt steeds 
opnieuw bos te kappen.Op het oude akkerland liet men het vee lo
pen,maar dit at met het gras ook opschot van vroeger bos op.Dit 
kon zich dus niet herstellen en daardoor kreeg men de ontwikke
ling van grote heidevelden,waardoor hier langzamerhand een be
trekkelijke armoede ontstond.

In de Klokbekertijd kwamen de kooplieden met koperen en even 
later ook met bronzen sieraden en werktuigen,vooral uit Spanje 
en Frankrijk.Brons is een legering van 90% koper en J[Q>% tin; is 
veel harder dan koper en slijt niet zo hard.Vandaar dat koper 
al gauw door brons vervangen werd.

Maar in de Bronstijd verschenen overal bronsgieterijen: Mid
den Europa (= Midden-Duitsland en Tsjecho Slowakije),in Bretag- 
ne,in Ierland,in Engeland,ja zelfs 25 km bij Emmen over de grens 
in Duitsland.Daar was de SÖgeler bronsgieterij (genoemd naar de 
plaats Sogel in de HUmmling),waar zwaarden werden vervaardigd. 
Daarvan^zijn er in Drente nogal wat gevonden. Vroege Bronstijd:

Ook wijzelf in ons land hebben waarschijnlijk een bronsgie- 
terij gehad in de late Bronstijd ± 700 v Ch.,en wel de Hunze- 

.Drons^eteriJ^ hoewel we er tot nog toe nooit iets van 
hebben gevonden,zelfs geen koperslakken.Misschien was het wel 
een rondtrekkende bronsgieter met baren brons en gietvormen
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bij zich.We denken hierbij aan onze prachtige late Bronstijd-koker- 
bijlen met rijk geprofileerde mond en de bronzen'messen.Die zijn niet 
in Sgel gegoten,want daar fabriceerde men een bijzonder soort van 
bijlen van heel andere vorm,bronzen dolken en de reeds genoemde gro
te zwaarden.

Hoe weet men,dat bij S’ögel een bronsgieterij was? Doordat men 
daarvan in de bodem allerlei afval (vooral koperslakken en roodver
brande leem en gietvormen) heeft gevonden.Rondtrekkende kooplieden 
trachtten de gefabriceerde voorwerpen aan de man te brengen.Soms heb
ben die wel eens een voorraad tijdelijk in het veen verborgen met de 
bedoeling die later bij terugkomst te verhandelen.Daar kwam echter 
altijd niet van,bijv.bij overlijden,of niet terug kunnen vinden.

men bij toeval zo'n voorraad,dan spreken we van een denotvondst.
Een bijzondere Bronstijd-depotvondst werd in ± 1890 gedaan in Om- 

merschans.Daar werd in het veen op een onderlaag van berkestammetjes 
een groot massief bronzen zwaard aangetroffens 68 cm lang,gewicht 
meer dan 4 ponfi.Waarschijnlijk afkomstig uit Bretagne (Frankrijk) en 
gegoten door een rondtrekkende bronssmid,gezien het bijkomstig mate
riaal, dat tot de vondst behoorde.

Op de platte zijde van het zwaard lagen enige bronzen bijlen en 
een bronzen els,enkele kleine stenen met afgeslepen zijden,waarmee 
men kon schuren of wetten,en een bronzen armband.

Hierbij behoort ook nog een bronzen scheermes met een tweesnijdend 
lemmet van 13 cm lengte van een type,dat alleen voorkomt in het Mid
dellandse Zeegebied.

Deze vondst is daar verstopt of geofferd ongeveer 1100 jaar v Ch. 
dus 3000 jaar geleden. Zo'n offer in het veen werd in die tijd nog 
veelvuldig gebracht.Dat was om de góden gunstig te stemmen.De ren- 
dierjagers bij Meiendorf offerden in het voorjaar immers ook al in 
de hoop op een goed jachtseizoen.

De eigenaar van de grond waarop deze vondst gedaan is,was de heer 
Lüps uit Duitsland,die ook veel eigendommen had in Junne.

Dg heer K.Seemann,zoon van de vroegere rentmeester over deze ge
bieden,deelde ons,daarnaar gevraagd,mede,dat de gevonden voorwerpen 
later meegenomen zijn naar München,waar de familie van de heer Lüps 
woont.Gelukkig zijn er in het Museum van Oudheden te Leiden,wel fo
to's van gemaakt.

Maar weet U,wat nu zo toevallig is? Laat men nu later op witharen 
dat niet ver van Ommerschans verwijderd is,een bronzen speerpunt vin—



-  20 -

den,ook van een vorm,die alleen in B-retange gevonden wordt'.!
Het kan haast niet anders,dan dat die tot de voorraad van onze 

smid behoord heeft,maar onderweg verloren is geraakt.Hij wordt 
thans bewaard in het Rijksmuseum te Enschede.

Van alles hadden deze kooplieden aan te bieden: nog steeds 
voorwerpen van barnsteen,git,tin en brons,maar ook gouden 
sierraden uit Ierland.

Wie wat rijker was,kon zich de weelde van een metalen wapen, 
werktuig of toiletartikel veroorloven.Wat dit laatste betreft, 
dateren de eerste bronzen scheermessen uit deze periode. Stelt IJ 
zich eens voor: 1000 jaar v Ch. al een scheermes!Wat konden die 
brons-en goudsmeden toch al wat maken» En met hun eenvoudige 
hulpmiddelen.En dan dat vervoer over land en zee,terwijl er nog 
geen behoorlijke wegen waren.

Een van de beroemste vondsten uit de Bronstijd is het in 1881 
gevonden kralensnoer van Exlo op de Hondsrug.Be samenstellende 
onderdelen komen uit alle windstreken.Aan dit snoer,dat in As
sen in het Prov.Museum ligt,zitten 25 kralen van tin uit Enge- 
land,14 barnstenen kralen uit de Oostzeelanden en 4 fayencekra— 
len uit Egypte.Het snoer kan vastgemaakt worden met een bron
zen slot.

Andere bijzondere bronstijd vondsten zijn:een bronzen gor— 
deltas uit een depot te Drouwen,een gouden Ierse halskraag (in 
België gevonden),gouden armbanden(gev.te Lunteren en Smilde),4 
bronzen omegaiarmbanden uit de 8e eeuw voor Ch.ook gevonden te 
Brouwen.

Verder kwamen bij het turfsteken in de Brentse venen nog te 
voorschijn: 2 dikke haarvlechten (omgeving Stadskanaal: 800 voor 
Ch.) en een kluwen wol bij Roswinkel van ongeveer 1000 v Ch.

Beze opsomming is niet bedoeld om te onthouden,maar om U een 
beeld te geven tot welke prestaties onze voorouders van 3000 
jaar terug in staat waren.

Hoe waren deze mensen gekleed? Daarvoor moeten we weten,wat 
in Denemarken bij het vervenen werd gevonden en waarvan de ou
derdom pollen-analytisch is vastgesteld op + 1000 jaar v Ch • 
veel kledingstukken en zelfs geheel gaaf gebleven lijken.Door' 
het looizuur,dat in het veenwater voorkomt,zijn ze zo goed ge
conserveerd. Looizuur wordt o.a.gebruikt bij het looien van 
huiden tot leer.We kennen allen waarschijnlijk wel het plaat
je uit de krant,waarop het hoofd van de man van Tollund staat
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afgebeeld.Dit is wel uit een veel later stadium (begin jaartelling) 
maar^de uitdrukking van zijn gezicht is goed'bewaard gebleven. Het 
lijkt,alsof hij heel. rustig ligt te slapen.

Nu dan,wat de vondsten ons te vertellen hebben.
De gewone kleding van een man was: een kiel' met .een gordel om 

waaraan de wapens of werktuigen konden worden opgehangen;een wijde 
mantel,die op de schouder met een bronzen speld werd vastgestoken; 
leren schoeisel,en een muts op het hoofd.

De vrouw droeg een lijfje en een lange rok met om het middel even
eens een gordel,waarop een gordeldoos kon worden bevestigd;verder 
barnstenen.kralen,bronzen armbanden (zie hiervoor bij de vondsten)

Nu er zoveel bronzen voorwerpen kwamen,zijn we geneigd te denken 
dat het stenen materiaal afgedaan had,maar dat is niet zo .Nog lang 
zijn stenen naast bronzen werktuigen gebruikt.Vuurstenen sikkels b.v 
voor het maaien van het graan werden in de Ijzertijd,die hierna komt
gewoon doorgebruikt.Alleen werden ze in latere tijden niet meeï z o ’ 
secuur bewerkt. . J nieT neGr 20

Wat de woningen betreft: In de laatste jaren heeft men E onstiid- 
hnrsen blootgelegd,die een lengte hadden van 40 meter en meer? Ee 
breedte was over het algemeen een meter of zes,meer niet.

n da^ere bronstijd ging men van begraving langzamerhand over
ïanledïead °Ierledenen*Er kw^ e n  hier immigranten uit Enge
land, die deze gewoonte hadden.De crematieresten werden in een pot
verzameld,waarover een plaggenheuvel werd opgeworpen,meestal 1 a  1-fr 
meter hoog.Zo n tumulus werd vaak omgeven door een greppeltje of door 
én of meer kransen van palen.Dat blijkt altijd bij het ontgraven: de 
ergane palen laten in de bodem een donkere verkleuring na.

W6rden meermalen Urnen bijgezet in de rand van een bestaande 
In !’r T 7 en later.Dan spreekt men van eep meereeilodenheuvel. 
In de Bronstijd werden bijna geen grafgiften meer mee gegeven.

Vrijwel algemeen worden alle gebakken potten uit de prehistorie 
met de naam van urnen aangeduid.Maar dat is onjuist. Alleen een Pot 
aarm crematieresten voorkomends een urn,ander vaatwerk niet.
Een verbranding,waarbij de beenderen niet in een urn worden verza

meld, noemt men een losse cramtim. V6iZa

en t o e f d f ï f  T - ï aIÜ *1 inhe,ense bevolking deze grafgebruiken over en toen de Ijzertijd aanbrak (± 650 v Ch.),was bij crematie bijzet
ting m  urnen algemeen geworden en ontstonden de urnenvelden.
Zo n urnenveld is in 1937 door Prof Van Giffen te Vledder (Dr.) bloot- 

gelegd.Dit grafveld is gebruikt Van + 1100 - 500 v Ch.dus 600 jaar.
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Een ander grafveld te Wgpse bij Diever was 200 meter lang en on
geveer 20 meter breed.Dit werd gebruikt van + 900 - 4-00 voor Ch. en 
bevatte + 250 kringgreppels,waarvan 89 met urn en de rest losse 
crematies.Hier zijn dus minstens 250 mensen ter aarde besteld.

Als we niet weten,hoelang zo'n urnenveld gebruikt is,denken we 
al gauw: wat zijn er daar veel begraven,wat hebben daar veel men
sen gewoond.

Stelt U zich eens voor: 3 gezinnen,die elkaar bij het werk kun
nen helpen,vormen een kleine nederzetting.Idder gezin telt onge
veer 3 kinderen,en bestaat dus uit 5 personen.Hierbij moeten we i 
bedenken,dat de kindersterfte in die tijd zeer hoog was,en de ge
middelde leeftijd niet hoger dan 30 jaar.(in 1875 was dat nog niet 
hoger dan 40 jaar).

Over 30 jaar zijn practisch alle mensen van dit groepje dus 
overleden. 250 = 17 x 15. Na 17 x 30 = ruim 500 jaar telt zo'n 
grafveld dan 275 graven.Deze heel eenvoudige berekening laat ons 
zien,dat zo'n nederzetting vaak maar klein was.

De kringgreppels van het Wapser urnenveld hadden een doorsnee 
van 1 - 5 meter;de meeste waren echter tussen 2 en 3 meter.

De urnenvelden van Vledder,tfapse en Sleen zijn mee van de 
grootste van ons land. Een gedeelte van de bijzettingen is nog 
uit de Bronstijd de overige uit de Ijzertijd.

VII
De Ijzertijd vanaf 650 v Christus 
tot na de komst van de Romeinen 

. Na ongeveer 800 v Ch.,dus voor ons land nog in de Bronstijd 
begonnen in Europa grote volksverhuizingen.Ook in onze streken 
drongen nieuwe bewoners binnen.Het waren Germaanse volksstammen 
van de Beneden-Rijn,die zich vooral ten noorden van de grote Ri
vieren vestigden. Ze waren vreedzame landbouwers en veehouders.In 
de gebieden vanwaar zij kwamen,was het brons al lang bekend,maar 
werd het als metaal gedeeltelijk verdrongen door ijzer.IJzer is 
harder dan brons en kan gemakkelijk geslepen worden.Dit is een 
voordeel,dat vooral voor werktuigen en wapens geldt.Een nadeel 
is echter,dat het gemakkelijk roest en zelfs helemaal weg kan 
roesten.Daardoor bleven de meeste sierraden van brons.

Met deze mensen begon voor ons land de Ijzertijd.
Prof Van Giffen heeft dit jaartal genomen,omdat toen het ij

zer vrij algemeen in gebruik was.Sprekend over dg ÏJgertijd 
komt men steeds de woorden Hallstatt - krijger® en Hallstatt -
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cultuur tegen.
Halls’tatt was een belangrijke zoutstad in Oostenrijk, en ook vond 

men m  die omgeving rijke ijzerertslagen,waardoor daar een rijke 
zout- en ijzerindustrie ontstond.Grote zwaarden (met een lemmet van 
ongeveer 1 n.),dolken en ander materiaal,werden gesmeed,en prachti
ge bronzen sierraden en mooi versierd aardewerk vervaardigd.Hieruit 
ontstond de Hallstatt-oultuur.Die rijke cultuur is niet of zeer wei
nig tot de Germanen van onze streken doorgedrongen.Het woord Hall- 
statt heeft voor ons land alleen een cronologische’betekenis.Wij zou
den eigenlijk beter kunnen spreken van de ürnenveldentijd.“

Andere Germaanse stammen,de Kelten,die in meer zuidelijk gelegen 
streken van Duitsland en Oostenrijk woonden in de omgeving van het 
eerder genoemde Hallstatt,kwamen in de 5e eeuw v Ch. in beweging en 
belandden vooral in België en Frankrijk.Hun zwaar gewapende'aanvoer- 
ers met hun grote zwaarden en strijdwagens waren de Hallstattkrij- 

gers,die de inheemse bevolking van die landstreken al spoedig onder 
hun gezag brachten. s

Van hen zijn overgebleven veel kollossale grafheuvels,soms met 
een doorsnee van 50 meter of meer,vor_stengraven, genoemd,niet vanwege 
hun grootte,maar wel wat de inhoud betreft.In het noordelijk randge
bied van hun rijk liggen enkele van die grafheuvels binnen onze gren
zen,n.l.eén te Wijchen (bij Kijmegen),één te Oss in Noordbrabant en 
een bij Venlo: de Hamert.

In die van Wijchen vond men o.a.vier bronzen doppen van wagenas- 
sen,waaraan bronzen ringen hingen,die tijdens het rijden een rinke- 
end geluid veroorzaakten,twee paardebitten (de strijdwagen werd met 

2 paarden bespannen) en de resten van ijzeren velgen,verder veel 
lemebronzen en verroeste ijzeren voorwerpen.Dit was een wagengraf 

van ongeveer 500 v Christus. — ~
Uit een dergelijk graf van Oss kwamen een bronzen emmer met ere- 

matieresten,een groo't ritueel gebogen slagzwaard met een prachtig 
bewerkte handgreep te voorschijn.

In de graven van de vrouwen van Hallstatt-krijgers vinden we 
prachtig bewerkte bronzen vaten uit Italië en Griekenland,barnstenen 
halssnoeren en andere sierraden.

In de tweede periode van de Ijzertijd,die La Tène-tijd wordt ge- 
noemd,hebben de Kelten onder aanvoering van hun krijgszuchtige heer 
sess bijna heel Zuid-Europa en Engeland veroverd:Spanje,Italië en dc 
Balkan.In Turkije hebben ze zelfs een rijk gesticht,dat Galatië 
heette en dat bekendheid heeft gekregen door een zer^(j|3rj_G:f Y^y dc
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apostel Paulus aan de ehristelijke gemeenten in dat land.
De Romeinen hebben aan al deze Keltische rijken een eind gemaakt.
De akkers waren in de Ijzertijd ongeveer vierkant;35 bij 35 n. 

of 50 bij 50 m. Hierop werd tarwe,gerst en hier en daar vlas ver
bouwd, die werden gemaaid met de ons uit de Bronstijd reeds beken
de vuurstenen en bronzen sikkels.

Stenen,onkruit en stobbetjes werden langs de randen van de vel
den neergelegd.Langzamerhand ontstond hieruit zoiets als een wal
letje .Zo werd ieders land meteen afgebakend: begin van eigendom. 
Maar als tengevolge van de roofbouw,die nog steeds gepleegd werd, 
of onvoldoende bemesting,na een aantal jaren het land uitgeput 
raakte,liet men het liggen en nam verderop een nieuw stuk in ge
bruik. Zo treft men stukken grond aan + 75 ha voor een nederzet
ting van 15 è. 20 personen.En het was één groot netwerk van lage 
wallen.
Deze wijze verbouwen is zo in gebruik geweest van 600 v Ch. tot 
200-300 na Ch.Hierna kreeg men de essenbouw,die we thans nog heb
ben.

In Drente,Overijssel en G0lderland waren zulke stukken land in 
de vorige eeuw hier en daar nog te onderscheiden,maar niemand 
wist,waar de figuratie vandaan kwam.

In de tijd,waarin Dr.Picardt (waar do Picardtroute naar ge
noemd is) dokter en dominéé in Coevorden was (± 1660),waren de 
wallen op de oude akkers nog duidelijk te zien.Hij wist ook niet 
wat dit voor moest stellen,maar hij noemde ze: "Heidense leger
plaatsen". En bij de hunebedden en grafheuvels spookte het 
s nachts,daar waren nog de "witte wieven" en wat al niet meer.

Hij wist ook niet,dat gewone mensen die steenmassa's hadden op
gericht,maar hij vond,dat dit verschrikkelijke lieden hadden ge
daan. "Grauw-same wrede reuzen" noemde hij ze.En in de Baller- 
kuil kwam volgens hem "de duivel met de Heidenen praten".

Hieruit ziet U wel,dat 300 jaar geleden het bijgeloof nog we
lig tierde. Is het nu al helemaal verdwenen?

In 1923 Hebben de Engelsen voor deze prehistorische akkers,die 
ook in Jutland en Engeland voorkomen,de naam "Celtic-fields" in
gevoerd, die thans algemeen gebruikt wordt.

Door ontginning van de laatste halve eeuw zijn ze zo vervlakt, 
dat wij ze niet meer opmerken.Toevallig zijn er enkele overgeble
ven, die nu van overheidswege beschermd worden.Op luchtfoto's zijn
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ze het best nog te zien.Overdag zijn ze moeilijk te onderscheidene
Niet alleen door ontginning verdwenen de Celtic-fields,ook door 

oversturfring.Reeds tijdens de Bronstijd begon er verandering in het 
klimaat te.konen.Enige duizenden jaren lang was het warm en vochtig 
geweest.Maar nu begon de temperatuur iets te dalen en er brak een 
drogere tijd aan. Niet plotseling,naar heel geleidelijk.Dit had tot 
gevolg,dat zich heidevelden ,waarover we reeds schreven bij het Ne- 
oliihicum,gingen ontwikkelen,natuurlijk het genakkelijkst op de ver' 
laten akkers.

Ook ontstonden op vele plaatsen zandverstuivingen,zo ergj dat de 
bevolking genoodzaakt was,andere woonplaatsen te zoeken.Dit is het 
geval geweest b.v. bij Havelte en in het noorden van Drente.

Op sommige plaatsen is de opgestoven laag stuifzand wel ± a 1 m ; 
dik. Als we nu bij graafwerken voor woningbouw of anderszins gaan 
kijken,dan zien we soms onder het witte zand onder de bouwvoor nog 
een donkere humeuze laag. Dat kan akkerland zijn geweest van enige 
duizenden jaren geleden. Krabt men met een vorkje of schepje in zo'n 
laag,dan komen er soms stukjes aardewerk of vuursteen uit,afkomstig 
van vroegere bewoners.

Ziet U een bouwvoorlaag van + 1 meter dikte (die komen genoeg 
voor),dan betekent dat voor de archeoloog 1000 jaar van bewerking. 
Dan bestaat dus de mogelijkheid,dat onder in die laag vondsten ge
daan kunnen worden van mensen,die omstreeks 900 | 1000 leefden»
Dan doet U goed door het Gemeentehuis of ons hiervan op de hoogte 
te stellen en er zelf niet te veel aan te doen.Dan kan het doorgege
ven worden aan het Rijks Oudheidkundig Bodemonderzoek (= R.O.B.) te 
Amersfoort. Dat kan erg belangrijk zijn.

Uit deze periode is in Stegeren enige jaren geleden een prachtig 
getekende urn te voorschijn gekomen.Die was aan stukken,naar kon 
goed gerestaureerd worden en staat nu in een vitrine in de kelder 
van het Prov.Museum op de Melkmarkt te Zwolle,waar hij te bezichti
gen is. Hij is van ± 70Q v Ch.,dat is uit de overgangstijd van 
Brons- naar Ijzertijd.

ïïit de sleuven van de Gasunie zijn in Varsen ook enkele potten te 
voorschijn gekomen,en enkele vuurstenen werktuigen.

In de buurtschap Zeesse,waar de weg zich afbuigt van de 01de Yeg- 
te,is in 1912 een stukje grond afgegraven voor wegaanleg,waaruit 2 
bronzen schalen uit de Laat-Romeinse tijd (+ 300 na Ch.) te voor
schijn kwamen. Die staan thans in het Rijksmuseum voor Oudheden te 
Leiden,
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Waar thans in de Wolfskuil de boerderij van landbouwer-veehou^ 
der Bliknan staat,heeft men indertijd veel grond moeten afgraven. 
Hier werden in bepaalde grondlagen honderden vuurstenen werktuigen 
en afslagen gevonden;,enkele uit het Palaeolithicum,maar verreweg 
de meeste uit het Meso— en Neolithicum,van mensen,die hier voor 
tuinduizend jaar en ook in latere tijden woonden aan de oevers van 
de toenmalige Regge.Hun woonplaatsen zijn later ondergestoven. 
Evenzo zijn de "belten" in Besthnen,Junne,Beerze,Stegeren en Var— 
sen op kortere en grotere afstanden van de Vecht allemaal stuif- 
heuvels,waaronder nog veel uit langvervlogen tijden verborgen kan 
liggen.

Ook de heer W.Timmerman te Mari'ênberg heeft op zijn akkers,e- 
ven buiten de gemeentegrens van Ommen,en niet ver verwijderd van 
de Vecht,honderden vuurstenen werktuigen gevonden uit Paleo-,Me
so- en Neolithicun,dus ook al een bewoning van minstens tiendui
zend jaar.

De heer Freke te Beerze heeft lang geleden in zijn omgeving 
langs de Vecht ook veel grtefacten gevonden,zogenaamde microli— 
then uit het Mesolithicum,micro = klein; artefacten komt van ars 
— kunst,en factum is gemaakt,dus kunstig bewerkte stenen.

Be heer Freke heeft er thans niet neer.naar de heren Bliknan 
en Timmerman zijn bereid U hun verzamelingen te laten zien.
Gaarne na afspraak.Beiden zijn telefonisch aangesloten.

In Noord—Duitsland en Denemarken en ook in Drente zijn bij 
het afgraven van veen veel veenlijken gevonden,waarbij er ver
schillende zijn,die daar volgens stuifneelonderzoek in het be
gin der jaartelling zijn geofferd of terechtgesteld.Ieder kent 
uit de krant wel de foto en het artikel over de man van Tollund, 
die ongeveer 1-950 onder een 2 meter dikke laag veen gevonden 
werd en waarvan het hoofd met de leren nuts er op thans te zien 
is in het museum van Silkeborg in Jutland,Denemarken.De man had 
een leren riem on de hals,is dus opgehangen geweest voor hij in 
het veen werd neergelegd.Men meent te weten,dat de dood door op
hanging tondertijd niet onterend was,vooral als het iemand be
trof,die geofferd noest worden.Hoewel de man daar 2.000 jaar ge
legen heeft,is zijn gezicht nog zeer gaaf.De rest van zijn li
chaam is voor onderzoek gebruikt.De maaginhoud is onderzocht.
Uit dezelfde tijd dateert de man van Grauballe,dat dicht bij 
Tollund ligt.Deze is te zien in het museum van Aarhuushet groot
ste museum van Denemarken.Hoe gaaf deze man geconserveerd is,
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blijkt uit het feit,dat men vingerafdrukken heeft gemaakt,die pre
cies overeenstemmen net die van de thans levende mensen. ' •

In 1948 werd bij het turfsteken het lijk van een meisje (14 è. 15 
jaarj ontdekt.Men had haar een blinddoek voor de ogen gebonden: het 
haar was afgesneden,'naar lag er dicht bij; een wollen rokje lag er 
naast evenals een schoudermanteltje uit vier zeevellen vervaardigd.

be huid was door het looizuur van het veenwater in leer veranderd 
en was gaaf,behoudens enkele beschadigingen door de werktuigen der 
veenarbeiders.,Pollen-analyse heeft uitgewezen,dat deze jonge vrouw 
aar begraven is ongeveer 50 jaar na Ch.,dus 1900 jaar geleden. Lin

nen ondergoed is niet aangetroffen bij het lichaam,dit vergaat in 
het veen.

In het korte wollen rokjo hoeft oen bij het onderzoeken verschil
lende weefpatronen kunnen ontdekken.De kledingvondsten zijn alle be- 
Hamburg1 ** nageweven in het ■textielmuseum te Neumünster dicht bij

Het manteltje heeft men ook onderzocht=Men is hierbij tot de con- 
c usie gekomen,dat het niet zomaar vier vellen aan elkaar gezet zijn,, 
neen,de vellen waren,voordat het meisje het dragen kon,behandeld door 
iemand,die de kunst van bontwerken verstondoDit blijkt ook duidelijk 
uit de snitcDe onderdelen waren aan elkaar gezet net lange smalle 
stroken,uit de lengte van een darm gesneden.

De mannen droegen een kiel met gordel voor wapens,een broek,hozen 
(lang of kort),leren schoenen uit één stuk.En daar overheen een man
tel.Deze bestond uit een groot rechthoekig weefsel.Dit werd on het 
lichaam geslagen en op de rechterschouder net een fibula (= grote 
veiligheidsspeld) vastgestoken.Deze kledingstukken werden door de 
vrouwen geweven.Men verstond ook reeds de kunst on kleurstoffen uit 
plantensappen te bereiden.De meest gebruikte kleuren voor de heren
mantels waren blauw en geel.

De vrouwen en meisjes droegen lange gewaden tot aan de voeten,cp 
de schouders gesloten.Sons een onderblouse met mouwen.Op het hoofd 
een doek aan weerszijden boven de oren met een speld vastgenaakt. En 
schoenen aan de voeten.

Iolgens Tacitus,de Romeinse, geschiedschrijver droegen de vrouwen 
over hun lange gewaden nog iets van linnen net roodbonte borduursels 
versierd.De hoofddoeken en versieringen zijn in het veen niet aange
troffen: vergaan. ë
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De Romeinen hadden de gewoonte de overwonnen volkeren op zui
len uit te beelden.Op de zuil van Marcus Aurelius te Rome zijn de 
Germanen uitgebeeld in een spiraalvornige reliefbanQ^shrouw en kin
deren.De man komt daarop voor met zijn haardos in een knoop op de 
rechterzijde van zijn hoofd.De kinderen als hun ouders gekleed.

De haarknoop van de nan en ook de kleding van de vrouw op deze 
zuil konen overeen met wat wij uit de veenvondsten kunnen recont? 
strueren.

Een vraags Waardoor zijn in ons land niet zoveel veenvondsten 
als in Denenarken en Duitsland? Omdat in ons land de meeste venen 
al waren afgegraven,voordat men hierop ging letten. Men had er nog 
niet zoveel idee over.Door de ontwikkeling van de palynologie ia 
dit onderwerp meer in de belangstelling gekomen.

Is er in onze omgeving gedurende de Ijzertijd veel ijzer gedol
ven en gesmolten? Zeker,maar niet in grote hoeveelheden.

In Varsen heeft Prof.Van Giffen lang geleden een lenen ijzer- 
oven ontdekt bij de woning van landbouwer J.H.Schuttert.In zo'n 
oven werd ijzeroer gesmolten in een houtskoolvuur en tot smeed
ijzer verwerkt.Jammer genoeg is ons niet bekend of hier ook veel 
ijzerslakken gevonden zijn,.

Bij de aanleg van de Prov.weg door Varsen werd door de graaf
machine opnieuw een smeltoven aangesneden.Hier werden vrij veel 
slakken aangetroffen.

Hetzelfde is het geval vlak bij de Vecht in de buurtschap Wel- 
sum te Oudleusen.

Alleen op de Veluwe zijn bij Apeldoorn enkele grote slakken
hopen aangetroffen,waarvan de grootste ongeveer 200 m3 was.

Behalve voor ijzerfabmkatie zijn brokken ijzeroer ook wel ge
bruikt als bouwmateriaal.In de muren,steunberen enf.undanenten 
van de Ned.Hervormde Kerk alhier (= Ommen) zitten heel veel kol- 
lossale,keurig behakte stukken.

In recente tijd (+ 50 jaar geleden )z5 j ; .in het Laarse bos wa
gens vol ijzeroer gedolven en naar ijzerfabrieken vervoerd.

Hiermee zijn we langzamerhand aangeland in de tijd,waarin de 
Romeinen ons land komen bezetten.Hun veldheer .JuliusjCaeg.ar.die 
alles aantekende,zelfs ook zijn zeer wrede handelingen tegenover 
de Germanen,en de schrijvers Plinius-Major en Tactiuw hebben veel 
ijgedragen tot onze kennis van de bewoners van onze streken en 
Germanièi . (Plinius-Major was ± 50 na Ch.cavalerie o,ff.in het Ro
meinse leger ; u Germanië).



Uit de Prehistorie is in de Oudheidkamer te Ommen uit alle perioden 
wel iets te zien. De vondsten uit Ommen zelf zijn door een kruisje 
aangegeven.
ffi-jdperk .Voorwerp; . Beschrijving;
De Oude 
Steentijd
(neer dan 
10 000 jr 

oud)

x 2 Schrappers. van vuursteen gevonden in de Achteres te 
KsEiën.Ze werden gebruikt bij het schoon- 
krabben van de rendiervellen en bij ont- 
schubben van gevangen vis.
Beide zijn prachtig bewerkt.

vuurstenen net afgesprongen splinters,tengevolge van 
hard krabben op beenderen(=gebruiksre—

. V 4., touche).
1 prachtkern,^ van vuursteen.Hier zijn vele lange spanen 
stuk: of nucletus afgeslagen,die verder bewerkt zullen wor

den tot messen,schrappers,stekers,pijlpun-

van een jonge hond,gevonden bij kanalisa- 
tie van de Steenwijker A:de tanden verton
nen nog geen tekenen van slijtage.Het gla
zuur zit er nog op en glŷ -fc nog .Het veen 
heeft voor goede conservering gezorgd.

1.kaak 

kop

van.een oude hond,Tanden en kiezen zijn 
meei afgesleten,overigens ook geconser—
van een steppenwisent. voerde

gewei
dijbeen

Middelste ^
Steentijd
Mesolithicum

vuurstenen
pijlspits

8000 -  3000 
voor Ch.

1 kernstuk 
1 schrapper van 
vuursteen

van een reuzenhert.
met heupknobbel van een mammoet. De laat
ste zijn bij baggerwerken te voorschijn

gekomen.met een punt als een naaid.Aan twee zij_
den gekarteld.Dit laatste is een bewijs, 
dat dit voorwerp door mensenhanden be
handeld is.
Die karteling kan de natuur niet doen.-

■—hle werktuigen uit Oude en Middelste 
Steentijd zijn van vuursteen.
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Tijdperk;
Jonge 
Steëntiid
Neolithi- 
cun 3000- 

1500

Voorwerp;
2 maalstenen

1 s chuursteen

Beschrijving;
van graniet,waarvan één met twee 
naalkonmen.
van zandsteen,voor het aan de binnen— 
zijde glad schuren van het aardewerk.

1
2

gebroken vuurstenen hunebedbijltje.
scherven van hunebedaardewerk met fraaie diep- 

steekfiguren.Dit aardewerk werd gebak
ken van leem,dat verschraald was net 
grof zand of steengruis.

1 hunebedspitsje

3 klopstenen

x 1 wrijfsteentje

Bronstijd
1 500 - 1 grote kraal
650 voor C.

1 stukje 
1 bronzen

van vuursteen.Pijlpunt van zeer bij
zondere vorm,alleen gebruikt tijdens 
Neolithicum.
Aan twee zijden geretoucheerd (ge-

k£ rteld).
van kwartsiet,net zelfgemaakte 
kuiltjes voor het handig vasthouden, 
gebruikt bij het aanbrengen van re
touche of on anderszins iets bij te 
werken, x Eén ervan is uit Beerze.
voor het fijnmaken van zaden of krui— 
den,gevonden te Varsen.

van barnsteen.Dit is versteend hars 
van naaldbomen van enige niljoenen 
jaren terug.Grote en kleinere stukken 
konen bij baggerwerken in de Oostzee 
boven.In de IJstijd is het ook wel 
naar ons land getransporteerd. Men 
vindt er wel eens wat in de grintaf- 
gravingen.
ruwe barnsteen
kokerbijl uit de late Bronstijd 
± 700 voor Ch.

2 stukjes aardewerk versierd net nagelindruk- 
ken en figuren aangebracht net

wieltje.
een
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Tijdperk:

IJr.erti.id
650 v Ch. 
tot komst 
van de 
Romeinen

Romeinse
ti.id en 
later

Voorwerp: Beschrijving:
1  1 gewichtsteen van zandsteen uit Varsen.

x bijlen

x messen

x pijlspitsen

x schrappers

van vuursteen en ander gesteente gevon
den te Beerze,Beerzerhaar,Arriërveld en 
Smslando
van vuursteen (sommige prachtig gere
toucheerd) uit Junne,Besthmenj,Avereest.
van vuursteen,waarvan twee net schacht- 
d o o m  (om in houtgedeelte vast te maken) 
uit Varsen,Beerze,Stegeren en van de 
Lemelerberg,

van vuursteen uit Stegeren
x priem of e}.s van been uit Arriën.

x mooie klopsteen uit Beerze.

x 1 vitrine net afslagsplinters uit de gemeente
Ommen.

2 bijlen ' van diabaas,nog niet afgewerkt.

1 votiefbijl als grafgift.

1 sikkel gekarteld en afslag over de hele opper
vlakte. Gebruikt om graan te maaien. 
Vertoont op de snede een hoogglans.

1 netverzwaring
1 slijpsteen voor wetten van de zeis.

inheems zwart aardewerk uit de Laat Rom.tijd 200 h  300 na C 
Badorf aardewerk 800 na C.

Enkele Romeinse potscherven zogenaamde Terra Sigelata.
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'k Mag graag denken an't verleden, 
meer dan vieftig jaor terug, 
toen er haost gien auto's reden 
op de smalle holten brug.
Toen in straoten en in stegen 
aoveral de stilte hong, 
en gien mense kwaamp oe tegen 
a!s de dag zien slaoplied zung. 

Kinder zag ie op de straoten 
elke dag naor schoele gaon;
't Aolde volk stund mangs te praoten 
over wat ze hadden 'gdaon. 
in de now vervleugen dagen;
Jao,ziej hadden zo 'ewarkt, 
dat z'allien menare zagen 
in de karke en op de markt.

As de zunne gung verdwienen 
in een rosé schemervlek 
zag ie Arendsen verschienen 
met de ledder op de nek. 
um lanteems an te steken, 
ok al gaven ze haost gien licht, 
want as dat oons zol ontbreken, 
waor bleef dan het stadsgezicht? 

En de nachtwacht mos maor waken 
veur de rust van't slaopend volk;
Hij mos heel wat ronties maken 
veur de boer zien koeien molk.
Hij liet zien geklepper heuren 
met de klokslag van de nacht, 
en gien stadspomp was bevreuren:
Dieks van Steven hü.ld de wacht.

't Is toch mooi,a'j' in't verleden 
't aole stattien 'ebt 'ekend, 
toen men vrumden bij 't betreden 
anhüld veur een brugtol-cent.
Toen was't karig toebedeelde 
nog met stille vreê vermengd;
't Is de vraog of al die weelde 
Oos ok rust en vrede brengt.

E.H.Timmerman.



BIJOUD-OMMERS MET

NIEUWE WENSEN R  j  S c h u d d e

ZIJN VAN HARTE WELKOM Dr. van Raaltestraat - Ommen

VOOR
KONFEKTIE

TEXTIEL
WONINGINRICHTING

Makelaarskantoor
J. v. Ittersum
bemiddeling bij 
aan- en verkoop van

★ onroerende 
goederen

★ taxaties
Bar. v. F ridaghstraat 20

Telefoon
2186

Huishoudelijke artikelen

Bemboom
Bouwstraat 7 Ommen, tel. 1383

Voor al uw

* SCHOENEN en

* SPORTARTIKELEN

W. van Kesteren
K erkplein 6-7 — Ommen

Denkt m en aan 
KLEURENTELEVISIE 
en
STEREO-INSTALLATIE
dan denkt men aan

Westerman
Dagelijks demonstratie

G asthuisstraat 3 - Ommen - Tel. 1406

.sDüt,

Schildersbedrijf Fa. JOH. VAN ELBURG
Tel. 1 828-Schurinkstraat 24-Ommen

voor Schilder- en behangwerk, in nieuwbouw en 
onderhoud. Verder in onze zaak een grote sor
tering Behang - Saus - Glas - Verf en alles
voor de Doe-het-zelver

Fa. B. J. Bosscher
Gediplomeerd
drogist

Brugstraat

m DROGISTERU
UB > Q » | l l H » U B C u

Telefoon 1414.

't Giet ow goed bij al walj doet

oco LUNCHROOM - IJSBEDRIJF
Brugstraat 1 6 
Telefoon 1429

Inkoop ANTIEK Verkoop
Speciaal voor koperen voorwerpen o a. Tevens het adres voor
LAMPEN - DOOFPOTTEN - KANDELAARS POLIJSTEN EN REPAREREN van Uw kope- 
ENZ. ENZ. ren voorwerpen.
H. H. K E R V E R  S ME D E R I J  Middenstraat 17, Tel. 0 5 2 9 1 -1 7 6 4 , OMMEN



SLIJTERIJ EN WIJNHANDEL

, V A N  DER B EEK
in het Wapen van Om m en 

Sinds 1 8 5 4  slijter

Eigen import sherry en notenlikeur

A U T O B E D R I J F  MAKKI NGA
V o o r Service en Ve rkoop

O P E L

B.K. L.P.G . inbouwstation

Schu rinks traa t 3 6 , O m m en , Telef. 0 5 2 9 1 - 1  3 0 5

Voor al U w  reizen

s  *  u *

«  ie c

K ER KSTR A A T 7 O M M E N  T EL E F O O N  2294

RABOBANK
Bouwstraat 20-21 — Brugstraat 1 1

DE SPAARBANK
W Ê m k  VAN OMMEN
f  a lle rle i spaarvorm en

verde r a lle  bankzaken  - effecten

vreem d geld  - re isdeviezen 

ve rzo rg ing  van vakan tie re izen  enz.

safeverhuur - nachtk lu is

AUTOBEDRIJF
J. SCH O UTEN  b.v.
H am m erw eg  3-5, O m m en , Tel 1 1 4 0  

A lgem een onderhoud, C o n tro le  Koelsysteem, 

M o to r Tune-up, Rem m en service, W ie len  u itlijnen, 

W ie len  Balanceren, Kop lam pen contro le, contro le 

en V e rko o p  Banden, She ll Service

Onderhoud van Bumper tot Bumper
met Ultra moderne apparatuur

PACTON B.V.
O M M E N

★ AANHANGWAGENS
★  O PLEG G ERS
★ CONTAINERS

Voor al uw Bouwwerken: V V

Weelink's Bouwbedrijf B.V. Ommen ^
Kantooradres: Schu rinks traa t 21 - W erkp laa ts : Strangeweg 24

Telefoon 0 5 2 9 1 - 1 8 8 5 - 1  1 9 6


