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In 1856 verscheen het boek “Hilversumse Oudheden” van L.J.F Janssen, toenmalig 
conservator van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Het zal niet als verrassing 
komen dat dit boek vanuit archeologisch perspectief  niet helemaal meer up-to-date is. 
Toch is het om verschillende redenen nog steeds een interessant werk. Het historisch 
kader waarin dit boek verscheen speelt daarbij een grote rol. 

In het midden van de 19de eeuw staan we aan de wieg van de archeologie. Tussen 1830 
en 1833 publiceerde Charles Lyell zijn “Principles of  Geology” waarin aannemelijk werd 
gemaakt dat de aarde wel eens véél ouder kon zijn dan dat zij volgens de bijbel was. 
Hoe de mens in dit geheel stond was nog zeer onduidelijk, Charles Darwin zou zijn 
“Origin of  Species” pas 3 jaar later publiceren. Dat de mens meerdere ontwikkelingsfasen 
had doorgemaakt, de steen-, brons- en ijzertijd, was in 1837 door C.J. Thomsen in zijn 
“Leitfaden zur Nordischen Alterthumskunde” duidelijk gemaakt. We bevinden ons dus in 
het tijdvlak waarin de wetenschap nog voor grote raadselen stond en ontwikkelingen 
elkaar snel opvolgden.

De aanleiding voor Janssen om dit boek over Hilversum te publiceren werd gevormd 
door de vondst van zogenaamde “haardsteden”. Dit zouden volgens Janssen 
nederzettingssporen zijn van de hunebedbouwers. Dit was een opzienbarende 
ontdekking want op dat moment waren er nog nauwelijks nederzettingssporen 
onderzocht; het onderzoek had zich tot dan toe vrijwel uitsluitend geconcentreerd op 
graven en grafmonumenten. Janssen meende dat de haardsteden uit de Romeinse tijd 
dateerden en wees op grond hiervan het drie-perioden-systeem af. Ook internationaal 
wekte deze vondst veel interesse. Toen de Duitse archeoloog Heinrich Schliemann, 
tijdens een bezoek aan Leiden, Janssens vondsten zag beschouwde hij die als een 
bevestiging van zijn eigen, tijdens zijn werk in Troje ontstane, twijfel aan het drie-
perioden-systeem.

Het boek is voorzien van prachtige uitvouwbare prenten en geeft een unieke kijk 
op de discussies die gevoerd werden in de periode dat de archeologie nog in de 
kinderschoenen stond. Om deze facsimile-uitgave in een breder historisch kader te 
plaatsen is deze editie bovendien voorzien van een inleiding door Janssen-kenner 
Wout Arentzen. 

HILVERSUMSCHE OUDHEDEN

9 789088 900211

ISBN 978-90-8890-021-1

ISBN: 978-90-8890-021-1

Sidestone Press

69369750

Bestelnummer: SSP40290001





Sidestone Press

HILVERSUMSCHE OUDHEDEN





HILVERSUMSCHE OUDHEDEN
EENE BIJDRAGE TOT DE ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS

DER VROEGSTE EUROPESCHE VOLKEN

 L.J.F. JANSSEN

met een inleiding door Wout Arentzen



© 2009 Sidestone Press, Leiden

ISBN 978-90-8890-021-1

Facsimile op basis van een origineel exemplaar;  
Eerste druk: Arnhem, 1856

Als bijlage opgenomen: Algemeene Konst- en 
Letterbode 68/3, No. 36 (1856), p. 305-308.

Initiatief  en uitvoering: Sidestone Press
www.sidestone.nl 
Sidestone bestelnummer: SSP40290001

Omslagontwerp: K. Wentink, Sidestone Press

Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking 
met het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden



�

Woord vooraf

‘Nanos gigantum humeris insidentes’, zoveel betekenend als ‘staande op de schouders van reuzen’, 
is een bekende westerse metafoor en bij uitstek van toepassing op dit werk en haar auteur L.J.F. 
Janssen. In de uitoefening van ons vak zijn wij als archeologen en museummensen, zeg maar 
gerust liefhebbers van de oudheid, als geen ander schatplichtig aan het verleden. Deze ver-
plichting hebben wij enerzijds tegenover degenen wiens oudheden wij onderzoeken, de ‘volke-
ren’ van weleer, later vaak benoemd als culturen en recentelijk vaak als gemeenschappen, maar 
evenzeer jegens de onderzoekers uit het verleden. De eerste verplichting is ten dele steeds een 
zuivere in die zin dat zij door elke generatie opnieuw vorm gegeven kan worden afhankelijk 
van de conditie van het gevondene en de ter beschikking staande technieken en methoden. 
De tweede is voor een belangrijk deel het artefact van elkaar opvolgende epistemologische 
methoden ingebed in en voortkomend uit de sociaal-politieke en filosofische context van dat 
moment. Dit is meestal een traag en log proces, waarbij nieuwe theorieën vaak eerst verguist 
en daarna argwanend bekeken worden, waarna er al dan niet een innige omarming plaatsvindt. 
In de archeologie en aanverwante wetenschappen kennen we veel van dit soort belangrijke 
momenten, zoals de aanvaarding van het door Lyell algemeen bekend gemaakte actualiteits-
principe en de geologische ouderdom van de aarde, de evolutietheorie van Darwin en de ou-
derdom van het bestaan van de mens, of  bijvoorbeeld het welbekende drie-periodensysteem 
van C.J. Thomsen. Het is naderhand gemakkelijk om degenen die het bij het verkeerde eind 
hadden af  te schilderen als onwetend, eigenwijs of  als onderzoekers met oogkleppen op. Het 
zijn vaak zij die, weliswaar volhardend in hun eigen denkbeelden, juist geraakt worden door 
nieuwe theorieën en ze kritisch proberen te toetsen binnen het eigen onderzoeksveld.

Het boek ‘Hilversumsche Oudheden’, gepubliceerd in 1853, is een boek dat gelezen, of  
eigenlijk herlezen moet worden binnen het perspectief  van haar tijd. Het boek biedt een in-
terpretatie van de kort daarvoor gedane vondsten nabij Hilversum. Dit betrof  stenen werk-
tuigen, aardewerk, maar vooral een spectaculaire haardstede. Deze zou in combinatie met de 
vondsten nieuw licht kunnen werpen op de kennis uit die tijd over ons oudste verleden en 
was zover zonder parallel. De auteur van het boek, L.J.F. Jansen, was sinds 1835 conservator 
van het Rijksmuseum van Oudheden. In tegenstelling tot zijn directeur Leemans was hij het 
onderzoek van de Nederlandse oudheden zeer toegedaan, zowel in het veld als daarbuiten 
(e.g. Bakker 1990; Arentzen 2005; 2006; 2007). Tevens bezocht hij regelmatig internationale 
congressen, maakte buitenlandse reizen en onderhield contacten met gerenommeerde weten-
schappers, zoals Thomsen en Worsaae (Arentzen 2007, 67-77; Verhart 2008, 3). Het was een 
man van wetenschappelijk kaliber. Het enthousiasme waarmee Janssen zich wierp op de ont-
dekkingen nabij Hilversum kan dan ook niet alleen gezien worden vanuit enkel de potentieel 
interessante archeologische waarde, als zijnde een nieuwe ontdekking voor Nederland. Zeker, 
de vondsten waren in de ogen van de onderzoeker en tal van zijn collega’s spectaculair (Verhart 
1995, 25), maar voor Janssen vooral ook omdat ze bijdroegen aan de internationale discussie 
die er op dat moment woedde, met name omtrent de waardering en toepassing van het drie-
periodensysteem (zie Bakker 1990; Arentzen 2008, 111-115). De ondertitel van dit werk windt 
er in deze ook geen doekjes om. Juist daaraan leek hij gepassioneerd een inhoudelijke bijdrage 
te willen leveren. 
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Door zijn interpretaties en keuzes kwam Janssen uiteindelijk in de problemen met betrek-
king tot de toepassing van dit systeem en het voortschrijdend archeologisch inzicht in het 
algemeen, zoals te lezen is in de hierop volgende inleiding van Wout Arentzen. Dit is spijtig, 
maar behoort alleszins tot de gevolgen van een dynamische onderzoeksperiode, in combinatie 
met de toen vaak gebruikelijke gepaste afstand tot ‘het veld’. Janssen was echter onderzoeker 
in een van de spannendste en meest tumultueuze fasen in de geschiedenis van de weten-
schap. Twee jaar na zijn aanstelling verscheen de Duitse vertaling van Thomsen’s ‘Ledetraad til 
Nordisk Oldkyndighed’, die hij overigens voor zijn privé bibliotheek verwierf  (Arentzen 2007, 
227; Verhart 2008, 3) en om een tijdsindicatie te geven, ‘Hilversumsche Oudheden’ verscheen 
zes jaar voor Darwin’s ‘On the origin of  species’. De gevolgen van de grote ontdekkingen en wer-
ken uit deze periode kregen nu pas vorm en waar gehakt wordt vallen spaanders. Die spaan-
ders vielen er in de decennia na 1850 veel, maar waren vooral het gevolg van de passie van vele 
onderzoekers, waaronder Janssen, om die verleden gemeenschappen steeds meer en beter te 
begrijpen. Of  Janssen een reus was, daar valt over te twisten, maar het is wel zeker dat we op 
zijn schouders staan.

In 2018 viert het Rijksmuseum van Oudheden haar tweehonderdjarig bestaan. In de aan-
loop hiernaar houdt het museum haar eigen verleden tegen het licht. Ingebed in de sociaal-
politieke situatie van dat moment, de wetenschappelijke stand van zaken en de alledaagse 
etiquette proberen we zo te komen tot een beter begrip van het ontstaan van onze collectie en 
verleden onderzoek ernaar.

Opgericht door koning Willem I in 1818 heeft het museum in de afgelopen twee eeuwen 
haar sporen in de Nederlandse archeologie verdiend en nagelaten. Na Caspar Reuvens naast 
Leemans en voor Pleyte (1836) en Holwerda (1904), vervulde L.J.F. Jansen een belangrijke 
sleutelpositie in deze, door zijn aanstelling als conservator van 1835 tot 1869. De uitgave die 
voor u ligt is een facsimile van zijn originele uitgave van ‘Hilversumsche Oudheden’ uit 1853. 
Het vormt een uniek tijdsdocument uit een periode waarin de vanzelfsprekendheden van onze 
huidige chronologische indeling nog volledig im Schwung waren. Daarmee is het een mooi 
voorbeeld van de onderzoeksdynamiek die zich in die periode binnen het Rijksmuseum van 
Oudheden aftekende, alsmede van de kennis van de Nederlandse archeologie van dat moment 
in het algemeen. 

Luc Amkreutz
Conservator prehistorie - Rijksmuseum van Oudheden
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L.J.F. Janssen en de Oudheden uit Hilversum

Wout Arentzen

Leonhard Johannes Friedrich Janssen werd in 1806 geboren in Gelderse Herwen, nabij de 
Duitse grens. Hij was voorbestemd om net als zijn vader en grootvader dominee te worden en 
ging in Utrecht theologie studeren. In 1830 werd hij tot predikant te Neerlangbroek beroepen. 
Hij bleek echter niet geschikt voor het dominees ambt. Al binnen een maand raakte hij zwaar 
depressief  en keerde hij terug naar zijn geboortegrond. Om weer wat tot zich zelf  te komen 
ging hij in het Kleefscheland grafheuvels onderzoeken:

Niet slechts, omdat ik, reeds van kindsheid af, steeds eene groote liefde voor elk oudheidkundig 
overblijfsel gevoelde, maar ik en vooral, omdat mijne toenmalige sombere zielsgesteldheid zoo bij-
zonderlijk strookte met die sombere verblijven der dooden, en mij vaak onwillekeurig derwaarts 
voerde. Ik kon toen met regt den oudsten dichter der wereld nazeggen: Ik juich de lijkkenheuvelen 
te gemoet!1

Janssen knapte weer op en schreef  in 1833 zijn eerste archeologische boek, Grafheuvelen der 
oude Germanen. 

Na het overlijden van zijn oom Jacob Christiaan Reuvens (1793-1835),2 in 1835, solliciteer-
de Janssen bij het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Hij werd hier aangesteld als tweede 
conservator en in 1840 bevorderd tot conservator.3 

In zijn rol als conservator verrichtte Jansen ook archeologisch veldwerk. Zo onderzocht 
hij in 1846 een verwoest hunebed bij Emmen (D44a). Hij vond behalve aardewerk van de 
Trechterbekercultuur ook de resten van een ijzeren mes en twee brokken tufsteen. Aangezien 
tufsteen voor het eerst in de Romeinse tijd in Nederland ingevoerd was moest dit hunebed, 
volgens Janssen, uit deze periode stammen.4

In 1853 kreeg de landarbeider Dirk Westbroek (ca. 1800-1877) opdracht om een stuk heide 
bij Hilversum om te spitten. Als bijkomende beloning kreeg hij toestemming om de stenen die 
hij vond te eigen bate te verkopen. De burgemeester van Maartensdijk, Frans Nicolaas Marius 
Eyck van Zuylichem (1806-1876) drukte Westbroek op het hart om uit te kijken naar prehisto-
rische objecten en vertelde hem hoe die eruit zagen. De door Eyck gewenste stenen werktui-
gen doken al snel op. De burgemeester kocht er een paar voor de collectie van het Provinciaal 
Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen en waarschuwde Janssen.

Dat ook Janssen enthousiast raakte over de Hilversumse vondsten kan worden afgeleid 
aan het feit dat hij direct overging tot een voorlopige publicatie5, om slechts enkele jaren later 
gevolgd te worden door de publicatie van zijn Hilversumsche Oudheden. Het is vooral Westbroeks 
ontdekking van een stenen keldertje, een zogenaamde haardstede, die Janssens interesse wekte. 
In deze periode richtte het archeologische onderzoek zich eigenlijk uitsluitend op graven. 

�	 Janssen	�833,	II-III.
�	 Voor	Reuvens	zie:	Brongers	�00�	en	Cordfunke,et al.	�007.
3	 Arentzen	�005.
�	 Janssen	�8�8,	��8-��0.
5	 Nederlandsche	 Staats-Courant	 No.	 �3.	 Zaterdag	 �9	 Februari	 �853,	 Nederlandsche	 Staats-Courant	 No.	 �30.	

Zaterdag	�	Juni	en	Janssen	�853.
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Omdat het hier om daadwerkelijke nederzettingssporen leek te gaan was dit een grote ont-
dekking en Janssen was dan ook erg opgetogen. Dit was een belangrijke vondst en hij werd 
nog belangrijker omdat spoedig daarna nog meer haardsteden gevonden werden. Hilversumsche 
Oudheden is voor het grootste gedeelte aan deze vondst en de implicaties ervan gewijd. 

Het was echter de vraag of  Westbroeks mededelingen wel allemaal betrouwbaar waren. 
In 1854 ontving Albertus Perk (1795-1880), die voor Janssen de werkzaamheden in de gaten 
hield, een scherf  van een potje dat vlak naast een haardstede gevonden zou zijn. Hij begreep 
dat dit van belang was. Westbroek vertelde dat de rest van het potje nog in de omgeving van de 
haardstede moest liggen en Perk zocht eigenhandig langdurig de hele omgeving af  zonder iets 
te vinden. Enige dagen later kwam Perk er achter dat het potje al acht dagen eerder gevonden 
was en dat het door Westbroek en enige andere landarbeiders gebroken en tot poeder gewre-
ven was. Bovendien werd nu ook duidelijk dat het potje op een andere locatie gevonden was. 
Perk begint nu aan Westbroek te twijfelen:

De geheele houding van dezen laatsten [Westbroek] in die zaak komt mij verdacht voor en doet 
mij ook mede reekenen op vroegere verklaringen, want die in staat is bij het liegen nog zoo veel 
vertrouwen te maken als hij heeft gedaan, op dien valt in niets te reekenen.�

Janssen is niet onder de indruk van Perks wantrouwen en houdt het bij de beschrijving van 
Westbroek.

Het opvallende bij de opgravingen van Westbroek is dat hij van te voren kan aankondigen 
wanneer hij iets gaat vinden. Hij kan dit zien aan de “inzakking” van de aarde. Hoewel dit te-
genwoordig een zekere achterdocht zou opwekken bij iedere archeoloog was dit nog niet het 
geval in de tijd van Janssen. De archeologie stond toen immers nog in de kinderschoenen. 

Tot twee keer toe komen er, onder Janssens toezicht, merkwaardige vondsten te voor-
schijn, een modern knoopje en een stuk bewerkt zandsteen. Het knoopje speelt geen rol, maar 
het bewerkte fragment zandsteen zal de Leidse archeologen nog lang achtervolgen. Janssen 
herkent het in eerste instantie als middeleeuws, maar brengt deze datering al snel terug tot de 
Romeinse tijd. Door de uiterst primitieve vorm van de gevonden werktuigen is het duidelijk 
dat dit stuk zandsteen niet door de makers van de haardsteden bewerkt kan zijn. De bouwers 
hiervan moeten het ergens uit een Romeinse ruïne gehaald hebben. Zo ontstond het idee dat 
men hier te maken had met een uiterst primitieve inlandse bevolking die gelijktijdig met de 
Romeinen leefden. De Hilversumse vondsten bevestigen de conclusie die Janssen uit zijn op-
graving van D44a had getrokken, namelijk dat er in de Romeinse tijd nog hunebedbouwers 
in Nederland geleefd hadden. Op basis van deze observatie concludeerde Janssen dat ook de 
haardsteden door de hunebedbouwers gemaakt waren.

Naast de haardsteden onderzochten Janssen en Perk ook nog een aantal grafheuvels in de 
omgeving van Hilversum. Een heuvel, die 32 urnen opleverde, trok Janssens specifieke belang-
stelling. Hij liet de crematieresten onderzoeken door de Amsterdamse medicus Willem Vrolik 
(1801-1865). Janssen had echter zo’n haast met het publiceren van zijn Hilverschumsche Oudheden 
dat hij niet wachtte tot hij de uitslag van dit onderzoek kreeg. Hij werd hierdoor gedwongen 
om dit verslag later dat zelfde jaar, in september 1856, in de Algemeene Konst- en Letterbode te 
publiceren.7

�	 Perk	aan	Janssen	�8	April	�85�.	Arentzen	�007,	9�.
7	 Dit	artikel	is	als	extra	bijlage	opgenomen	achter	in	dit	boek.
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Zoals te zien is aan zijn voorlopige publicatie in Oudheidkundige Verhandelingen en Mededeelingen 
uit 1853 had Janssen van het begin af  aan haast met publiceren.8 Waarom dit zo was is niet 
helemaal duidelijk, maar het zal onder meer te maken gehad hebben met de waarde die Janssen 
aan de Hilversumse vondsten hechtte. Sinds de bioloog Jaspetus Steenstrup (1813-1907) en 
de geoloog Peter Wilhelm Forchhammer (1801-1894) zich in 1827 met het onderzoek van 
de Kjøkkenmøddinger in Denemarken waren begonnen was het oudheidkundigen duide-
lijk geworden dat ze niet alleen op grafvondsten aangewezen waren, maar dat ze ook bewo-
ningssporen konden bestuderen. De belangstelling voor dit onderwerp werd in de winter van 
1853-1854 nog versterkt door de ontdekking van de Pfahlbauten in de Zwitserse meren. Met 
zijn bewoningssporen uit Hilversum had ook Janssen dit nieuwe onderzoeksterrein betreden. 
Bovendien hadden zijn buitenlandse collega’s positief  en geïntrigeerd op zijn voorlopige rap-
port gereageerd.

Doordat Janssen met zijn onderzoek van hunebed D44a, ondersteund door de Hilversumse 
haardsteden, de hunebedbouwers tot in de Romeinse tijd liet voortbestaan kwam hij in de pro-
blemen met het drie-perioden-systeem zoals dat in 1837 door Christian Jürgensen Thomsen 
(1788-1865) was gedefinieerd.9 Janssen bleef  zijn hele verdere carrière met dit systeem wor-
stelen. Hij ontkende niet het bestaan van de drie verschillende culturen, maar moest, omdat 
hij ze niet als tijdsindicator kon gebruiken, op zoek naar een nieuwe betekenis. Uiteindelijk 
besloot hij dat het verschil tussen de diverse materialen alleen etnologisch te verklaren was. 
Steen was gebruikt door de oorspronkelijke bewoners, brons door de Kelten en ijzer door de 
Germanen.

De Hilversumse haardsteden bereiken in 1859 via Willem Jacob Hofdijk’s (1816-1888) Ons 
Voorgeslacht het grote publiek:

Ook zoudt ge hem [den knaap] bezig kunnen vinden aan een taak, hem door zijn vader opge-
legd: slijpende aan een of  ander steenen wapen, op een slijpsteen, met water en zand. Dat zou 
vooral dan kunnen zijn, wanneer er kort te voren een offerfeest aan eenige godheid – ik gis voor 
het naast aan die des vuurs – heeft plaats gehad. Want dan worden, nadat het gewijde dier door 
de vlammen en de offeraars verteerd, en het overgebleven gebeente in den gewijden, door steenen 
wanden gevormden kuil verzameld is, ook jacht- en krijgswapenen geofferd, als het dierbaarst 
wat men heeft aan te bieden. De geofferde, binnen een kringvormigen omtrek by elkander gelegd 
en met zwaardere steenen overdekt, wordt vervolgends met aarde overstelpt, en blijft een pand der 
goden, door de menschen geeerbiedigd, en door de natuur allengs weder met een kleed van heide en 
struikgewas overspreid.10

Willem Pleyte (1836-1903) die Janssen in 1869 opvolgde beschreef  in zijn Nederlandsche 
Oudheden van de vroegste tijden tot op Karel den Groote, dat tussen 1877-1902 verscheen, weliswaar 
het drie-perioden-systeem maar gebruikte het verder nergens bij het ordenen van de vondsten. 
Met de haardsteden hield hij zich slechts oppervlakkig bezig. Wel merkte hij op dat vorm en 
afwerking van de daar gevonden voorwerpen geen parallellen uit andere vondsten kenden.11

In 1874 leidde Pleyte de Duitse archeoloog Heinrich Schliemann (1822-1890) rond door 
het Leidse museum. In brieven aan Charles Thomas Newton (1816-1894) van het British 

8	 Janssen	�853,	�37-��0.
9	 Thomsen	�837.	Thomsen	liet	enig	metaal	toe	in	de	steentijd.	Pas	in	Worsaae	�859	vond	het	drie-perioden-systeem	

zijn	huidige	vorm.
�0	 Hofdijk	�873,	��.
��	 Pleyte	�90�.
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Museum12 en Jean Gaspard Félix Ravaisson-Mollien (1813–1900) van het Louvre13 beschreef  
deze uitgebreid de Hilversumse vondsten. Schliemann had tijdens zijn werk in Troje het gevoel 
gekregen dat het drie-perioden-systeem niet klopte en meende een bevestiging van dit vermoe-
den in de Hilversumse vondsten gevonden te hebben.14

In 1904 werd Pleyte, die in 1891 directeur van het Rijksmuseum van Oudheden was gewor-
den, in zijn functie als conservator opgevolgd door Jan Hendrik Holwerda (1873-1951). Ook 
Holwerda verwierp, ondermeer op grond van de Hilversumse vondsten, het drie-perioden-sy-
steem. In 1904 twijfelde Holwerda even over de echtheid van de Hilversumse vondsten, maar 
besloot uiteindelijk dat daar geen reden toe was.15 Op grond van het bewerkte stuk zandsteen 
dat Janssen gevonden had kwam Holwerda in 1918 tot de volgende conclusie:

Hier is geen uitweg mogelijk: het vloertje, waartoe die steen is gebruikt, moet dus eerst in de vroege 
middeleeuwen zijn geconstrueerd en de inhoud van de haardstede, die steenen instrumenten, die 
men zoo gaarne aan een vroegen voortijd toeschreef, behoort dus ook in de vroege middeleeuwen 
thuis. Hier was dus een armelijke bevolking, laat ons zeggen omstreeks 1000 na Chr., nog in het 
bezit van een steenkultuur.1�

De ware aard van de Hilversumse haardsteden en de bijbehorende vondsten werd pas in 
1932 door de amateur archeoloog H.J. Popping (1885-1950) vastgesteld. De hele vondst bleek 
een vervalsing te zijn.17 Janssen en zijn vrienden waren door Westbroek bij de neus genomen. 
De Hilversumse vondsten verdwenen vervolgens geruisloos uit de vitrines van het museum 
en uit de literatuur. Janssens grote vondst verhuisde naar de vuilnisbak van de geschiedenis en 
Hilversumsche Oudheden verdween uit de openbare bibliotheken.18 

In 1990 bracht Jan Albert Bakker in zijn Views on the Stone Age, 1848-193119 Janssens 
Hilversumse Oudheden op nieuw onder de aandacht, nu niet om zijn archeologische, maar om de 
hiervóór geschetste historische waarde.

��	 Meyer	�953,	�8�-�8�.	Deze	brief	werd	voor	het	eerst	gepubliceerd	als	Schliemann	�875,	�7�.
�3	 Meyer	�953,	�8�-�87.
��	 Schliemann	�875a,	���-��3.	 In	zijn	 latere	 leven	gebruikte	Schliemann	het	drie-perioden-systeem	wel,	maar	hij	

sprak	er	zich	nooit	meer	over	uit.	Zie	ook:	Arentzen	�00�.
�5	 Bakker	�00�,	���.
��	 Holwerda	�9�8,	�.
�7	 Bakker	�00�,	�5�.
�8	 Bakker	�00�,	��.
�9	 Bakker	�990.
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V O O R R E D E .  

h onze jongste berigten over de merkwaardige ontdekking op de hilversum~ 
sche heide (zie Oadheidk. verhundelingen e% mededeeliqe7z, I ,  137),  werd de 
toezegging gegeven, dat daarover na afloop der vergravingen een uitvoeriger 
verslag zou worden uitgebragt. Aan die toezegging gaan wij thans voldoen. 
De vergravingen op die plek gronds zijn afgeloopen, en afschoon de werk- 
zaamheden ter ontginning dier heide nog geruimen tijd kunnen voortdilren, 
en liet dus mogelijk is, dat er in de toekomst nog soortgelijke ontdekkingen 
gedaan worden, - zelfs zulke, die opheldering over deze konden versprei- 
den - meenen wij toch een verslag, dat aan den omvang der reeds gedane 
ontdekkingen geëvenredigd is, niet langer t e  mogen achterhouden. Moge al  
over de oudheid, de afkomst en zelfs ovcr de bestemming van sommige dier 
overblijfselen nog niet die opheldering kunnen gegeven worden, die wij wenschen 
zouden, de groote zeldzaamheid van het ontdekte geeft aanspraak op eene 
even spoedige als uitgebreide bekendmaking. E n  dit te  meer, omdat daardoor 
aan vele wetenschappelijke mannen, die niet in de gelegenheid zijn de oorspron- 
kelijke overblijfselen te onderzoeken, gelegenheid gegeven wordt er met kennis 
vnn zaken over te oordeelen en,  voorgelicht door rijker ervaring dan de mijce, 
er mogelijk beter licht over te verspreiden, dan waartoe ik  mij in staat heb 
gevoeld. IIicr hebben wij niet enkel vaderlandsche oudheidkundigen op Iiet 
003 ; want de bouwstoflen, door de opgravingen aan Iiet licht gebragt, beliooren 
tot de algemeene archaeologie der europesche, vóór - romeinsche volken. Daarom 
slaan ons vooral ook buitenlandsclie oudheidkundigen voor den geest, met name zij , 
nier studiën zich voornamelijk op de monumentele oudheden van Duitschland, 
Scafidinavie, Brittannië en Frankrijk gerigt hebben, en wier ervaring door veel- 
jarige onderzoekingen, opgravingen en vergelijkingen gerijpt is. Reeds is mij 
gebleken, dat sommigen van deze met bijzondere belangstelling van de ontdek- 
kingen kelinis namen en een uitvoerig verslag er over met verlangen te gemoet 
zien, ja, dat enkelen zelfs nu reeds een bepaald gevoelen over de oorspronkelijke 
bestemmirig liebben uitgesproken, Een en ander was het gevolg van onze boven- 

* 
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genoemde beknopte berigten, en daarom mogen wij hopen, dat een uitvoeriger 
verslag die belangstelling nog verhoogen, althans vermeerderen zal. Als inleiding 
weten wij niets gepaster mede te deelen, dan de berigten dezer buitenlandsche oud- 
heidkundigen, voor zoo ver zij tot onze kennis gekomen zijn. Vrij mogen ver- 
trouwen, dat daardoor ook bij ons te lande het gewigt dier ontdekkingen meer 
erkend , de arbeid aan hunnc bekendmaking en opheldering besteed, geregtvaar- 
digd, de uitgave niet als ontijdig of ongemotiveerd bescliouwd zal worden. De 
noordsche oudheidvorscher WORSAA~, te Copenhagen, wien zijne geniale werken 
over noordsche en aanverwante oudheden eene eerste stem verzekeren bij ontdekkin- 
gen van steenen overblijfselen gelijk de hilversumsche , schreef mij (21 Febr. 1854) 
het navolgende: D Door uwe verhandeling over de hilversumsche oudheden 
hebt gij mij - zeer verblijd. Voorheen had men, gelijk bekend is, bijna enkel 
grafheuvels en grafkamers uit de steenperiode aangetroffen ; nu echter begint men 
gelukkigerwijs ook getuigenissen over het huiselijke en gezellige leven der vroegste 
bewoners van Europa te vinden. Het kan voorzeker niet betwijfeld worden, dat 
zulke getuigenissen door u op de hilversumsche heide gevonden zijn. Daar ik  
de aldaar ontdekte brandplaatsen zelf niet gezien heb, mag ik er natuurlijk, en 
bijzonder tegenover u ,  geen bepaald gevoelen over uitspreken. Het komt mij 
echter zeer waarschijnlijk voor, dat de vroegste bewoners, in de steenperiode, 
op voornoemde heide eene verblijfplaats gehad hebben, althans gedurende den 
jagttijd, en dat de genoemde. brandplaatsen overblijfsels dier verblijfplaatsen zijn. 
Hier te lande (Denemarken) heeft men, zoo ver mij bekend i s ,  nog niets soort- 
gelijks gevonden ; uwe ontdekkingen zijn de eerste van dien aard; maar wij hebben, 
in de laatste jaren, op de kusten van Denemarken, groote zamenhoopingen (Ansamm- 
lungen) gevonden van schelpen van de Oatrea edulis, Cardìum edule I;., MyJika 
eclulis L., Litorinffi Iz'torea L., en tusschen deze schelpen eene menigte visch- en 
dierenbeenderen , waarvan de laatsten allen zorgvuldig gespleten waren, klaarblij- 
kelijk om er het merg uit te kunnen riemen. Midden tusschen deze schelpen en 
beenderen hebben wij altijd asch en kolen gevonden, benevens scherven van potten, 
ook zeer vele ruwbewerke aksen, hamers en pijlpunten van vuursteen en van 
dierenbeenderen, alsmede allerlei gereedschap van vuursteen en been enz. I n  ons 
museum van noordsche oudheden bezitten wij thans de uitkomsten van dertig 
tot veertig van zulke vondsten, uit de meest verscliillende streken van Dene- 
marken. In  vereeniging met de natuurkundigen Prof. ~+'OHCAHAM;IZER en Prof. 
STEENSTRUP, heb ik zclf vele dier zamenhoopingen onderzocht, en wij zijn alle 
drie van gevoelen, dat het overblijfsels zijn van maaltijden uit de steenperiode. 
Het is hoogst merkwaardig, dat men thans geheel gelijksoortige zamenhoopingeli 
gevonden heeft op de kust van Amerika, waar geheel dezelfde verschijnselen 
voorkomen. De bekende engelsche geoloog Sir CE. LYELL, beschrijft in zijne 
tweede reis in Amerika zulk een plaats op een eiland bij Georgië, en hij houdt 
er zich eveneens van overtuigd, dat hij daar overblijfselen van maaltijden aange- 
troffen heeft. De steenen aksen, die wij in Denemarken in deze ~amenl ioo~in~en  
gevonden hebben, vertoonen eene tameIi,jke overeenkomst inct de uwen van de 
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liilversumsclie heide. Tot dus ver hebben wij nog geene afbeeldingen van 
voormelde oudheden uitgeseven; wij hebben er slechts eenige in  't deensch 
gestelde berigten over gegeven, in de zittingen van de koninklijke Academie der 
wetenschappen; ik hoop u echter bij gelegenheid eenige dier afbeeldingen te  
kunnen toezenden." De heer LISCII, te 8chwerin, die zich door veelvuldige 
opgravingen in Mecklenburg, door voorbeeldige berigten daarover, en door nasuw- 
gezette kritiek sedert jaren de grootste verdiensten omtrent de germaansche oud- 
Iieidkunde verworven heeft, schreef mij (dd. 26 Nov. 1853) het navolgende: . Ik  
dnnk u voor de toezending van het stuk waarin de nasporingen voorkomen over 
woonplaatsen uit de steenperiode, die in der daad belangrijk zijn, wanneer de 
ontdekking zich werkelijk zoo heeft toegedragen als gij meldt. Bij zulke naspo- 
ringen moet men zich op de omziqtigheid en liet doorzigt van den navorscher 
ver late^. Bij ons te Iatide zijn zulke woonplaatsen, die uit steenen huizen bestaan, 
nimmer ontdekt ; ook heb ik  van soortgelijke nooit gehoord. Fabriekplaatsen, 
waar ontelbare splinters en enkele gebroken gereedschappen van vuursteen gevon- 
den worden, komen bij ons dikwerf voor (1). I n  Denemarken heeft men in de 
laatste jaren verschillende plaatsen gevonden , waar in de steenperiode groote 
maaltijden van oesters enz. gehouden zijn - liet is t e  hopen, dat de Denen op 
uwe nasporingen de opmerkzaamheid zullen vestigen." D G O ~  het bovengemelde 
berigt var1 IVossa,ië heeft men daarvan nu reeds de zekerheid. 

De liannoversclie oudheidkundige G. O. C. Baron VON ESTORBE, die een 
groot gedeelte van zijn leven aan de beoefening der germaansche, vooral monu- 
mentele oudheden gewijd heeft, en nog steeds met ijver blijft mijden, en wiens 
plaatwerk over de uelzen'sche oudheden van evenveel ervaring als oordeel 
getuigenis geeft, schreef mij o. a. liet volgende: n Hoewel het te wenschen is, dat 
uit verdere opgravingen en oiiderzoekingen te Hilversum, waarop door u hoop 
gegeven wordt, nieuwe bouwstoffen zullen gewonnen worden, over mier resultaat 
ik dankbaar de beloofde nadere berigten te gemoet zie, laat zich toch nu reeds 
veel positiefs vaststellen, en ik  kan n in het algemeen zeggen, dat ik  in  
menigen opzigtc met uwe beschouwing er over instem, in sommipen echter van 
u verschil. I k  houd die ontdekking voor de vaderlandsche arehaeologie zeer 
gewigtig, daar mij zoodanige gedenkstukken uit den vroegsten tijd nergens 
elders zijn bekend geworden." 

I n  de ZeZkdr2ft jiir deeutscae MytBoZogie utzcl Stttetzka~de, van den ook met 
Nederlands oudheid zoo zeer bekenden, maar thans helaas reeds overleden 
J. W. WOI,F, wordt (B. 1 Heft 3 ,  S. 365, Oötting. 1854) naar aanleiding van 
mijn bovengemeld berigt een belangwekkend verslag gegeven van de hilversuni- 
sehe overblijfselen, en ten slotte verzekerd , dat het uitvoeriger geschrift, na 

[ I )  De schijver heeft daarover o. a. Iterigten gegeven iii de door hem geredigeerde Jahrldcher 
«ad Jakreslcrichle des I'crcind j i lr  ,~lec/ilenl. Gesch. ufid Altherth., cn wei iii Jalttl .  lx ,  362,  X 9 

262 ,  X1, 345 en Jaltrl. 111, 41 , 64,  66, VII ,  46. 
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afloop der vergravingen toegezegd, met gespannen verwachting wordt te gemoet 
gezien. Terzelfder plaats komt een aanbevelend verslag voor van het werk van 
KIRCHNER , Thor'8 Bontzerkeil (Neu - Strelitz , 1853),  en daarin wordt reeds uit 
de hilversumsclie steengereedschappen eene bedenking ontleend tegen het beweren 
van dien schrijver, dat steenen gereedschappen niet ouder dan metalen en niet 
zonder metalen bewerkt zouden zijn. 

Mnsr Iiet nitvoerigst heeft de geleerde WII.HEI,NI , te  Sinsheim, de aandadi t 
op die overblijfselen gevestigd, in de Heidelherger JuBrb. 1854 No. 37 S. 582 
- 555. Het is dezelfde WILHELMI, die reeds voor 25 jaren de germaansehe 
oudheidkunde door een voortreffelijk geschrift over sinsheimsche grafheuvels 
verpligtte en sedert niet opgehouden beeft haar door geleerde nasporingen te 
dienen en te verrijken. Nadat de schrijver t. a. p. opgave heeft gedaan van de 
plaats en wijze der ontdekking en van den aard van Iiet ontdekte, knoopt hij 
er eene heschouwing aan, waarbij hij tevens zijn gevoelen uitspreekt over de 
oorspronkelijke bestemming; die beschouwing moge hier in haar geheel volgen, 
daar wij e r ,  als gedeeltelijk ons eigen gevoelen bevattende, beneden op hebben 
terug te komen. Vooraf echter de opmerking, dat deze geleerde zich reeds in 
een afzonderlijk sclirijven aan mij (dd. 1 4  Maart 1855),  over de hooge zeldzaam- 
heid dier overblijfselen verklaard had,  toen hij zich aldus uitte: ))De liilversumsche 
oudlieden hebben mij veel bezig gehouden, en ofschoon ik op het gebied der 
europesclie oudheidkunde niet onbekend ben, is mij in der daad een gelijk, 
of slechts gelijksoortig verschijnsel niet voorgekomen. Zij worden door mij als 
eenig in hunne soort beschouwd. Iiitusschen heb i k  beproefd er eene verklaring 
van te geven in de Wei(ZeZ6erg. JaArO." enz. Deze verklaring luidt: )) Het 
is duidelijk, dat van binnen , op den bodem dezer heilige plaatsen, vuren ont- 
stoken en dierlijk gebeente geheel tot ascli en kleine kolen verbrand is geworden. 
Op de nog heete brandplaatsen waren de sleenen gereedschappen in eene zekere 
orde nedergelegd, zoodat men aan deze de sparen van brand en kolen nog 
duidelijk ziet, eri de gereedschappen waren met eene steerieri plaat toegedekt. 
Even duidelijk is het, dat de menschen waarvan deze heilige plaatsen afkomstig 
:<ijn, op een nog zeer lagen trap van mensclielijke bescliavirig stonden, daar zij 
nog slechts deze zoo onvolkomen steengereedscliappen, en iiog in 't geheel geene 
rnetalcn, hadden. Wij hebben zelve vele opgravingen en in zeer verschillendc 
streken gedaan, en nergens dan bij !iet badische dorp ELufi'eiiliart, bij Neckar- 
bisschofsheim , enkel zulke steenen gereedschappen, zonder eenige sporen van metaal, 
in grafheuvels gevonden (zie mijn Jah~es6ericht, X ,  S. 54 ff. an die iKiiglietJeer 
deler Sinsheimer a.ntigualerischen Gesellschaft). Maar waartoe dienden alle deze door 
ons besclireven heilige plaatsen? Wij ontlionden ons hier van de door den heer 
JANSSEN uitgesproken verklaringen , en spreken slechts ons eigen vermoeden uit. 
Deze lieilige plaatsen dienden zeker slechts tot godsdienstig gebruik, en de 
steenen gereedschappen werden gebruikt bij het dooden, onthuiden en stuk snijdeii 
van kleine dieren, van geiten, kalveren , runderen enz. , die men aan de goden 
offerde. De zware steenen ballen zullen gediend hebben, om deze dieren dood 
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te slaan. Maar met deze offers hadden gelijktijdig feesten en gemeenschappelijke 
maaltijden plaats. De goden erlangden niet de geheele dieren; de betere, eetbare 
deelen werden verteerd door het volk, dat tevens dronk en den goden plengde. 
Slechts bepaalde stukken moesten aan de goden gewijd en zoo veel mogelijk tot 
ascli en kolen verbrand worden. IIet waren brandoffers. Waren deze afgeloopen, 
dan werden ook de steenen oíïergereedschappen op de heilige plaatsen, in liet 
gewijde boscli of woud, nedergelegd en met een' platten steen overdekt. Hier 
bleven zij liggen, tot men weder een feest vierde en daartoe die gereedschappen 
weder gebruikte ; het zij dat elke familie des volks voor zich zulk cene heilige 
plaats had, of dat men bij elk nieuw feest voor de geheelc kleine vo1i:sgemeen- 
scIiap zulk eene nienne heilige plaats inrjgtte, altijd en voor altoos werden de 
bij Iiet eii'zr gebruikte steenen gereedschappen, die vervolgens niet neder bij een 
and:r oíT,:r mogten gebruikt worden, op de heilige plaatsen, onder een steenen 
deksel nedergelegd. Dcze zoo merkwaardige steenen gereeclschapperi zijn wel Iiet 
oudste, wat men van de eerste en vroegste het metaal nog ontberende bewoners 
van Nederland overig heeft." 

Tn Iioe ver deze bescltouwiiigen van buitenlaodsche oudheidvrjenden door ons 
wcr~len, zal in den loop van dit geschrift met de vereischte gronden 

worden aangetoond. I k  mag echter niet onvermeld laten, dat de rijkere bouw- 
stoff'en, die thans door ons over die ondekkingen worden aangeboden, ook aan 
hen gelegenheid zullen sclienken , hun oordeel er over beter voor te liclite~i, dan 
door de vroegere mededeelingen mogelijk was. Nadat de heer WI~HELIIII verno- 
men had, dat door mij een uitvoeriger geschrift over dit onderwerp zou wordeii 
uitgegeven, schreef hij m[j o. a. nog het volgende: n de zaak is tot dus ver eenig 
in  hare soort, en gij doet n721 haar in een afzonderlijk geschrift te behandelen, 
Dan kunnen de geleerden er hunne krachten aan beproeven. I k  ben zeer verlan. 
p n d e  naar dat geschrift, en zal dan .zoo mogelijk het geheele onderwerp nogmaals 
onder handen nemen." 

Deze belangstelling van uitstekende mannen op het gebied der germaanscIze 
en voor - germaansche oudheidkunde, hun eenparig oordeel over de zeldzaamlieid 
der ontdekkingen, en hunne onderlinge afwijking tevens in de bepaling van de 
oorspronkelijke bestemming, strekten zeker tot meer spoorslag om dit uitvoeriger 
geschrift, zoo spoedig liet mij zonder achterstelling van grondigheid mogelijk 
was, te voltooijen. En daar in dezelfde gemeente ook nog andere merkwaar- 
dige gedenkstukken uit den vroegsten tijd gevonden worden, heb ik gemeend, 
die, voor zoo ver zij mij bekend geworden waren, bij deze gelegenheid tevens 
t e  moeten vermelden. Bovendien heb ik mij veroorloofd, ook oudheden uit belende 
gemeenten, soms zelfs uit verder afgelegen oorden, aan te voeren of te beschrij- 
ven, wanneer zij mij toeschenen tot opheldering der hilversumsclie iets te 
kunnen bijdragen, of in de toekomst opheldering te zullen beloven. Voor deze 
en andere kleine toegiften zullen wij wel te minder verschooning behoeven te  
vragen, daar wij met bescheidenlieid vertrouwen, dat zij liet archaeologisch 
materieel wezenlijk verrijken. 



Eindelijk kan ik niet nalaten nog met erkentelijkheid te melden, dat de 
uitgave van dit werk aleen mogelijk geworden is door eene gunstige beschikking 
van edel groot achtbare heeren Curatoren dezer Hoogeschool, ter bekostiging 
van de noodzakelijkste platen. - Dat de heer HOOIBERG, door zijne lithograpbie, 
vooral van de haardsteden, waarbij de teekeningen, naar de natuur, van de heeren 
kunstschilders DE RTJK zijn nagebootst, zijn gevestigden naam op nieuw heeft 
gehandhaafd , zal onze opzettelijke herinnering naauwelijks behoeven. 

Leyden , den 28 Eovember 
1855. 



B ; E S C I I I E D E N I S  D E R  O N T D E K K I N G  E N  B E S C H R I J V I N G  

D E R  O N T D E K T E  R A A R D S T E D E X ,  & I E T  Dl3  D A A R I N  

G E V O N D E N  G E R E E D S C I I A P P E S .  

D e  ontdekkingsplaats is geiegen op den afstand van 45 minuten z. o. ten z. van 
rle kom des dorps Hilversum en maakt een klein gedeelte uit der heide, die vroeger 
bekend nas onder den naam van het Gooische bosch. Dat bosch besloeg eens 
tiitgestrektlieid van tneelionderd bunders en prijkte vóo'r de zestiende eeuw met zware 
beu!;cnboomen , waarvan thans geen spoor meer overig is ; het is enkel kale heide, met 
uitzondering van de gedeelten die, vooral sedert het jaar 1837 ,  door partikilliere 
r.ineiiaren gecultiveerd zijn (1). De vindingsplaats maakt dus een gedeelte uit van 
dat oude Gooiland, hetnelk eertijds als graafschap Naardinclant bekend s a s  en onder 
dien naam liet eerst teil jare 968 voorkomt (2). Het verdient allezins opmerking, dat 
de zandige, heuvelachtige bodem zeer overeenkomt met den bodem van het zuidwestelijk 
gedeelte vali Friesland, dat den naam van Gaasterland draagt, eene overeenkomst, 
die Iiierdoor verklaard nordt,  dat vóór de uitbreiding der Zuiderzee de heuvelen vali 
Gooiland de voortzetting zullen geneest zijn van liet Roorle Klif en den hoogen grond 
\au Gaasterland", zoodat Gooiland in de vroegste tijden met Gaasterland, even als rnet 
liet eiland Urk , vereenigd \ras, eer de aandrang des waters het duin, dat als een 
dijk door de natuur om de Zuiderzee r a s  opgeworpen, verbroken en dien plas met 
de Noordzee vereenigd had (3). Voor dien alouden zamenhang van Gooiland met 
Friesland pleit ook nog de bijzondere overeenkomst van namen, zeden en ge~oonten 
in beide gewesten , welke overeenkomst op een' frieschen , niet saksischen , oorsprong 
der vroegste beaoners van Gooiland wijst (4). Hierbij mag ook nog aangevoerd , 
dat oude overblijfselen en gerecdschappen van steen in Gaasterland gevonden , overeen- 
komst hebben met soortgelijke als op de Hilversumsclie heide gevonden zijn en ons 
thans bezig houden (5). 

( 1 )  Zie ( A .  PERK),  Berig t  omtrent den oerkoop van heidegronden enz., o p  den 10 NOV. 1837.  
te Hilversum. 

( 2 )  Zie den giftbrief van keizer Otto I ,  aan de abdij van Elten bij B O ~ D A B I  I ,  No. 5 3 ,  LACOBBLET 

I ,  No. 110. Tiet was eene fraiikische gouw; vergei. VAN nEN BRBGII, liliddeln. Geogr. bi. 124, 196. 
(3) Zie Iiier over A .  PERK,  Verslag omtrent den oorsprong en den aard  der galruikregten op d6 

heiden cn weiden van Gooiland. Arnhem, IS. IN. N I J R O ~ F ,  1842, 40. bi. 4. 

(4) Zie de hewijzen bij PERK, t. a. pl. Ll. 5. 

(5) De Gansterlaridsche overblijfselen zijn door ons beschreven in De J'rije F r i e s ,  deel V en TI, 
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De bepaalde plek van Gooiland, tvaar onze haardsteden gevonden zijn, is eeile klein( 
strook heidegrond die ten zuiden aan de grensscheiding der provincie Utrecht belendl , 
en eene lengte (o. w.) van 300 ,  eene breedte (Z. n.) van 100 ellen heeft. Zij is op 
de kadastrale kaart van I l i lversm gemerkt onder sectie D. NO. 444 (1) en behoort 
in eigendom aan den heer Mr. J. H. C. vAX HENGST te Utrecht; zie die strook 
gronds, volgens voormelde kaart, op PI. VILT. fig. 16. De bodem is aan de zuidzijde 
afhellende, en daardoor is die plek eenigzins gedekt tegen de noordelijke, noordoostelijke 
en noordwestelijke winden. De grond is er bijzonder steenachtig, terwijl zuidmaarts 
lage en meer veenachtige bodem gevonden wordt. Men vindt hier, gelijk i n  't algemeen 
op de Hilversumsche heiden , een onnoemelijk getal kleine en grootere rolsteenen, van 
allerlei soort, die, nu eens op de oppervlakte, dan even onder de heideschors, 
dan aanmerkelijk dieper, soms in lagen of schachten, gevonden worden. Onder die 
steenen bevinden zich allerlei soorten van granieten en kwartsen , waaronder ook 
vuursteenen ; voorts roode , graauwe en gele zandsteen, schiefer, thonstcen , kalltsteeri 
en zelfs enkele brokjes tufsteen. Wegens dien rijkm voorraad van steenen worden dan ook 
sedert jaren op de Hilversumsche heidevelden met goed gevolg steenen gezocht e11 
opgegraven, naarvau de grootsten voor onze zeeweringen, de kleineren voor negen 
bestemd en met winst verkocht worden. Eene groeve van grootere steenen zag ik op 
de heide van mevrouw SINKEL; deze leverde het merkwaardige schoiiwspel OL> vali 
eene twee tot drie el onder dcn beganen grond gelegen, massa groote steencn . die rifs 

cyclopisch m u u r ~ e r k  op en door elkander lagen, maar zoodanig sloten, als of zij 
door menschsnhanden gevlijd waren ; die steenen hadden gemiddeld een ha!re el middellijn. 
Deze eigenaardige, steenachtige toestand van den bodem maakt het meer verkIaarba,ir, 
dat op deze heide zoo vele overblijfselen en kunstmatig bewerkte gcreedscliappeii vati 

steen gevonden zijn. De beschavende menschenhand had de bouwtoffen niet vzr te 
zoeken; zij lagen hier als voor deli voet, en i n  menigen rolsteen was zelfs de t i p ~  
voor gereedschappen aangewezen, die slechts even bijgeslepen behoefden te nordeii , orn 

tot nuttige eindea gebruikt te  kunnen norden. 
Het  Kas ten jare 1852 ,  dat op voormelde strook gronds de eerste ontdekkingen grd,:,iil 

aerden. De eigenaar, tot beplanting er van besloten hebbende, liet haar omspitten dooi 
een' nabij wonenden werkman uit het dorp Maartensdijk (2), en deze vond gediwende 
die ~verkzaamheid , in den winter van het jaar 1852,  ter diepte van p. m. i el ocder 
den beganen grond, onderscheidene van houtskolen voorziene haardsteden , tiiu tilt 

losse, scms vnj  groote keien opgezet waren. Deze ontdekking nas hem, gelijk hij 
mij Inter heeft medegedeeld, zeer vreemd voorgekomen; hij besloot er u i t ,  dat di(; 
haardsteden door mensclieiihanden gemaakt waren, en gaf er daarom bij gelegenheid 
berigt van aan den eigenaar des lands en aan den burgemeester van zijne woonplaats, 
Mr. XIJCK VAN ZUILICLIBJI (3). Teru-ijl de eigenaar des lands zijn verzoek inaiiligc!v, 

( I )  Op het kaartje, gevoegd hij het voornoemde Berigr omtrent den verkoop ?ar! f i~ i iyrv~i i i ' r . : ,  

enz. ,  is dczc streek heide gemerkt met Xo. 24. 
(.2) Zijn naam is \vEsTnaosu. 

(3) Deze is dezelfde, die zijne oudheidkundige nasporingen eerst op onzen raderland~clien herkbuii-- 
rigtti: en het eerst een belangrijk overzigt over zijne geschiedenis gaf, hetwelk onlangs achtervolg<! 
is door zin Kort ovrruigt van de oude voersterkii~en enz. in ons land; Xontfoort 1 8 5 5 ,  8". 



om de door hem gevonden steenen in zijn voordeel te verkoopen, bragt de heer EIJCK 
hem onder de aandacht, om bij verdere opgravingen toe te zien, of er in  of bij die 
haardsteden niet misschien gereedschappen van steen gevonden nerden, naartoe hij hen1 
eenige kenmerken opgaf, aan welke hij die gereedschappen zou kunnen onderscheiderl. 
Niet lang daarna vond de zoon van voormelden werkman bij zulk eene haardstede 
in der daad eenige bewerkte gereedschappen van steen :en bragt die den heer 
EIJCK, die er een tiental van aankocht (het waren wiggen en pijlspitsen), om 
ze later aan de verzameling van oudheden van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap 
over te doen (l); de overigen liet hij hem behouden, zoodat ik claardoor later, bij 
mijne overkomst te dier plaats , in de gelegenheid aas  die voor het Museum van 
Oudheden aan te koopen. Gemelde ontdekking gaf aanleiding tot alle volgenden, 
bepaaldelijk tot die ,  welke het gevolg maren van opgravingen opzettelijk door mij 
voor rekening van den lande bestierd, en wier uitkomsten ons thans onledig houden. 
Korten tijd na de gemelde ontdekking, had de heer EIJCK er mij kennis van gegeven (z ) ,  
en mij tevens gemeld, dat de vinder nog eene plek gronds op het oog had,  waar hij 
wederom eene soortgelijke haardstede hoopte te vinden (3). Ten gevolge van die berigten 
begaf ik mij zoo spoedig mogelijk naar de ontdekkingsplaats en reeds op den 1 
Februnrij 1853 werd de lokaliteit opgenomen, terwijl nog op denzelfden dag schikkingen 
getroZen werden, om tegen den volgenden eene opgraving te beginnen. Gelijktijdig 
nerden alle steenen gereedschappen, die de werkman nog bezat, ten getale van omstreeks 
dertig stuks door mij van hem aangekocht. Aan deze zeer tijdige kennisgeving van den 
Lieer EIJCK heb ik het ook dank te weten, dat mij, eerst door zijne bemiddeling, 
later door die van den heer A. PERK te Hilversum, en daarna onmiddellijk door den 
eigenaar des lands, den heer VAN HENGST, vergunning gegeven werd, om bij uitsluiting 
op dien grond opgravingen te ben-erkstelligen en de te vinden voorwerpen voor 's r iks  
verzameling van oudheden te behouden; eene vergunning, waardoor de belangen der 
wetenschap onbekrompen werden behartigd en waardoor vooral de heer VAN HENGST 
duurzame aanspraak heeft op den dank van allen, die de vaderlandsche oudheidkunde 
op prijs stellen. 

Van den heer PERK,  wiens kennis van gewestelijke geschiedenis slechts geëvenaard 
rjordt door zijn ijver om al wat daarop betrekking heeft te bevorderen, nas het te 
veronderstellen, dat hij levendig deel zou nemen in deze ontdekkingen en verdere 
onderzoekingen, en hij stond mij dan ook, van de eerste opgraving af, met de meest 
vriendschappelijke welwillendheid ter zijde. Hieraan is het ook toe te schrijven, dat geene 
belangrijke bijzonderheid mij onbekend bleef, wanneer ik somwijlen bij eene opgraving 
niet tegen~oordig zijn kon. Dit laatste gebeurde wel eens , wanneer de werkman . 
toevallig eene haardstede ontdekt hebbende, niet tot mijne overkomst met de opgraving 
ixilde wichten, maar ~illekeurig die werkzaamheid voortzette. I n  zulke gevallen was 

de heer PERK tegenn-oordig , wanneer hij namelijk vooraf van de ontdekking berigt 
nittvarigeri had, Ook aan tsee kunstschilders uit Hilversum, de heereii DE XIJK,  
vader en zoon, hebben u-ij hulde te brengen, daar zij, uit belangstelling gedreven - 

(1) Volgens een' hrief van den heer BIJCK aan mij, d. d. 25 Jan, 1853. 
(2) Bij den oveiigemelden brief. 

:3) In een' brief van den 28 Jan. 1853. 
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herhaaldelijk aan mijn verzoek voldeden , door versch ontdekte haardsteden op de 1~laats aclii: 

te schetsen en daarvan hoogstnaauwkeurige teekeningen te vervaardigen. Van deze \\.er(\ 
er reeds eene uitgegeven in onze OdAeidkundige vwAandelingen enz. stuk I; de overige!, 
zie thans op Pl. I, 111, IV-\'I. Bij de opgravingen waren soms ook andere personen uit 1 1 ~ -  

bijgelegen streken tegenwoordig , zoodat velen zich van de wijze dier ontdekkiiigeii ltubbeti 
kunnen overtuigen. Onder deze behoort, behalve de Iieeren EIJCK, PERK en VAN IIENGST, 
ook de heer J. P. SIX VAN HILLEGOX uit Amsterdam, die zelfs eens, bij mijne 
afwezigheid, maar in tegenwoordigheid van den heer PERK, eene haardstede heeft 
opgraven en haar daarna doen overplaatsen op zijne nabij gelegen landhoeve Kievitsdal. 
Iets dergelijks had eenigen tijd vroeger phats gevonden met eene onder mijn toezigt 
opgegravene haardstede , die , door de zorg van den heer PERK en onder medewerking 
van den heer DE RIJK, nerd overgeplaatst op de gemeentelijke heide, digt bij het 
nabijgelegen tolhek , en daar, door palissaden beschermd, voor ieder zigtbaar is. ~k 
mag niet verzwijgen, dat meermalen gedurende de opgravingen het denkbeeld mij voor 
den geest kwam vzn het gewenschte, dat aiie haardsteden, na ontbloot te zijn, ter 
zelfder plaats en in ongeschonden toestand voor het nageslacht bewaard bleven. ;\laar 
het ondoenlijke hiervan bleek gedurende de vereischte o~iderzoekin~en ; immers, 01n 
naauwkeurig onderzocht te worden, behoorden ze geheel opgebroken te  orden , zelfs 
de bodem er onder en rondom moest worden omgewoeld. Wanneer dus oolc al de 
eigenaar van den grond tot de kosten had kunnen besluiten van eene geheele omhei- 
ning en afsluiting van dien akker (waaraan eigenaardige bezwaren verbonden naren), 
zou men de haardsteden toch nimmer ongeschonden en in haren oorsprolikelijken 
toestand hebben kunnen bemaren, wanneer namelijk het wctenschappelijk onderzoek niet 
zou gestaakt of belemmerd worden. De t ree bovengenoemde en elders overgeplaatste 
haardsteden , voord echter de thans door ons uitgegeven af beeldingen, zullen , naar \\.ij 
vertrouwen, aan het nagslacht een juist denkbeeld. van die merkwaardige overblijfselen 
achterlaten, 

Ten aaiizien van het getal der in voormelden grond ontdekte haardsteden is op te 
merken, dat het zich niet bepaalt tot de zeventien, die er sedert den aanvang van 
het jaar 1853  (toen ik van die ontdekkingen het eerst onderrigt werd) gevoiiden zijn , maar 
dat er reeds vroeger , volgens verzekering van voormelden arbeider , omstreeks twintig stuks 
door hem waren uitgegraven, waarvan hij de steenen verkocht had. Zoo cuiien er dan over 
het geheel ongeveer veertig haardsteden op dien akker gevonden zijn, en &ar onze 
zeventien haardsteden binnen een bestek van 100 el lengte en 50 el breedte werden 
opgegraven, mag de vermoedelijke uitgestrektheid gronds, naar die veertig haardstede11 
ontdekt zijn, op p. m. 200 el lengte en 100 el breedte geschat worden. Deze, betrekkelijk 
kleine, uitgestrektheid verdient in het oog gehouden te norden, vooral, omdat meli 
op de belende heide tot dus ver nog g e n e  benrijzen gevonden Iieeït , dat ook dattr 
soortgehjke haardsteden in den grond zouden verborgen zijn. De plaatren naar dc 
haardstedcn gevonden zijn, kenmerkten zich op de oppervlakte van den grond door 
i,i.:erdere laagte van den grond ; die laagte a a s  kennelijk veroorzaakt door hct zakketi, 
i i i  den loop der tijden, van het zand, waarmede zij overdekt waren. Dat zalid was meestal 
zuiver , weinig met kiezels vermengd , terwijl de overige grond meer kiezelachtig ma$ ; hicr- 
uit meende ik vroeger te mogen afleiden, dat hvt zand cr door dcn ni l~d o~)gestorun, ct! 

er niet opzettelijk door merischenhnnderi opgebragt, aas. Dit is ons echter later mili(l.-.. 



aannemelijk voorgekomen. Bij ééne haardstede vond men in het zand, hetwelk er boven 
op zat,  drie bcwerkte steenen ballen, en van deze is niet aannemelijk dat zij er mct 
het stuifzand door den wind op gerold, maar veeleer, dat zij er door menschcuhandcn 
opzettelijk in gelegd zijn, 

I n  onze volgende beschrijving der ontdekte haardsteden, met de daarin gevonden 
gereedschappen, zullen wij ons eerst bepalen bij die, welke onder aetenschappelijk toezigt 
en meestendeels onder mijne persoonlijke leiding zijn opgegraren; daarna bij die ,  
naarovcr ik sleclits uit mededeelingen van den vinder - aerkman berigt kan geven. 

1. Op den 2 Febrnarij 1853 bestierde ik de opgraving eener haardstede , gemerkt op 
Bet sitaatieplan Pl. VIII. fig. 16 No. 1. De bovengrond vertoonde eene laagte van 
20 duim diepte en 1 el middellijn. Nadat de heideschors, ter dikte van 10 duim, was 
afgegraven en daarna het zand, ter dikte van 30 duim, uitgeworpen was, vertoonde zich 
eene vierkante bevloering van kei-, zand- en granietsteenen, onregelmatig naast elkaar 
in den zandbodem gevlijd, en waarvan de grootste 30 duim middellijn had. De 
bevloering n-as lang (zuid - noord) 60 duim , en breed (oost - west) 40 duim , en was , 
rnet uitzondering van de zuidzijde, door een muiutje omgeven, dat gemiddeld 20 duim 
hoogte en 10 tot 20 duim dikte had. Ook dit muurtje was uit soortgelijke steenen , 
als de bevloering bevatte, opgezet ; liet aas  aan de oostzijde niet volledig, noch immer 
\olledig gen-eest. De vloer was bedekt en aan de ingangszijde omgeven met znarte 
hiimusaclitige aarde en houtsltolen , die ten bewijze strekten , dat er op gestookt moest 
zijn, Zuidelijk van de bevloering strekten zich de hoiitskolen en de humusaarde nog 
verder ui t ,  zoodat zij over 't geheel genomen over eene oppervlakte van cene vierkante 
t.1 verspreid waren. Digt op de steenen der bevloering bevond zich witte asch , en in deze, 
zoomel als in de lioiitskolen, soms ook tusschen de vloerstecnen, naar het scheen, vond 
ik zes steenen gereedschappen, naarvan er &én door het vuur z ~ a r t  gebrand Kas. 

Deze gereedschappen naren : tnee wiggetjes van k~vartsiet en graiiiet , een mesje van 
kwartsiet en drie pijlspitsen van kwartsiet. De niggetjes hadden de lengte van 41 tot 7 
duim; hlin vorm komt overeen met Pl. 11, No. 3;  het zijn iiatuurlijke steentjes , die 

sleclits aan é6n einde ecn weinig bijgeslepen zijn, aaardoor echter de snede niet scherp 
geworden, maar tamelijk stomp gebleven is , gelijk b. v. fig. 3 onzcr Odheidkun&ge 
~~rlia7zdeliwgen en ~~zededeeli~gen; zij vcrtooncn gcene sporen van brand. Het mesje, 
Iiiiig 4 duim , is ecn natuurlijk plat - rond rolsteentje, dat sleclits aan &én einde door 
slijping ccne snede erlangd heeft: zie de sifbceldirig Pl. V I I ,  No. 18 ; ook dit mesje 
vertoont geeiic sporen v;rti brnntl. De pijlspitsen zijn 3 tot 5 duim lang; twee van haar 
hel~ben overceiikomst met Pl. Ir, Xo. 12 , en t ~ ~ e e  zijn, even als het mesje , na~uurlijke 
rolateciitjes , die slechts aan &én eiiide tot eerie punt bijgeslepe11 , doch niet ?pits rijn ; 
ook deze vertoonen geenc sporen van brand. 

De gevonden hoiitskolen , voor zoo ver zij niet,  gelijk de meesten , tot stofgriiis 
rerhrarid Karen, werden tot onderzoek ter hand gestcld üan den heer DE VRIESE, 
lioogleeraar in de kriiidlunde alhier; deze heeft verklaard, dat zij 11 met de meeste 
rraarscliijiilijkheid van elzenhout afkomstig" waren. De in deze haardstede gevo~den 
gereedschappen zijn i i i  het Miiseum van Oiidheden gcmerkt EI I. 3 enz. 

Nog is bij deze haardstede opmerkelijk, dat op den rloer , tiissrhen de ascb , rc.11 
\~it,te becncn knoop gevoiiden \vei.d. die voorzicn nas vali een dooibooid stiftie. 11-aardooi. 



hij aan eenig gewaad kon vastgehecht worden, en die volkoineii overeenkomstig Ka? 
inet hedendaagsche knoopen, bij landlieden in gebruik ; slechts door langdurig liggeii 
i n  de asch, aas  hij een weinig grijs geworden. Zeer kennelijk op eene draaibank 
gedraaid en glad gepolijst, is hij zeker van veel later tijd dan de steenen gereed- 
xhappen, en ofschoon de haardstede ongerept aas  , moct men toch veronderstellen, 
dat de knoop, dien ik zelf het eerst tusschen de asch ontdekte, er toevallig later 
ingekomen is. 

Het komt mij niet ongepast voor, bij deze gelegenheid nog een paar andere voorbeelden 
onder de aandacht te brengen van tamelijk jeligdige overblijfselen, die iievens en 
gelijktijdig met zeer oude gevonden zijn, omdat zij tot behoedzaainheid nopen i11 
liet bsoordeelen van den ouderdom van gevonden voornerpen, enkel naar hetgeen 
er bij of naast gevonden wordt, en zonder behoorlijk acht te slaan op hun eigen stijl, 
toestand en karakter. 

I n  het gehucht de Valkt (provincie Gelderland, gemeente Ede) , vond ik , bij eene 
opgraving in een' ouden kuil op de heide, ter diepte van 4 el in het zand, vele 
scherven van oud - germaansch aardewerk, vermengd met houtskolen en brokken zwaar 
geoxydeerd ijzer , waartusschen eenige overblijfsels van spijkcrs maren ; tusschen deze 
zeer oude voorwerpen bevond zich de kop van een aangerookt tabakspijpje, waarop zich, 
a i s  fabrijkmerk , een zeilend schip bevond, uit nelks vorm inen besluiten kon dat het 
pijpje nog geene honderd jaren oud was. 

01) een akker (woerd) te Herveld (provincie Gelderland) werden voor eenige jareii 
onder mijn toezigt verscheidene oud - germaansche overblijfselen, als potten, spinsteentjer, 
en kralen opgegraven, terwijl zich daarbij zelfs enkele gereedschappen van steen bevonden . 
lioedanige gewoonlijk tot de hoogste oudheid gebragt worclen. Op diezelfde plaats, 
inaar aanmerkelijk dieper dan de evengenoemde overblijfselen, ontdekte men een bruin 
aarden potje, van deksel voorzien en gelieel met schimmel overtogen, tern-ijl daar boven 
gerniaansche scherven gevondei1 naren. Dit potje geopend zijnde , vertoonde de 
st,inkende overblijfselen van een foetus, misschien nog eerst sedert eenige weken of 
iuaanden daar bijgezet. 

Te Kiiik (provincie Noord - Brabandj vond men voor eenige jaren, in den tuin var, 

den predikant HAMELBERG , vele romeiiische overblijfselen , als : urnen , lampen, schalerl t 
kruiken, flesschen , munten enz. , gelijk die ook nu nog zoomel dáár , als in (lt: 
!)elende akkers, tot in de kom des dorps, gevondeii )!-orden. Men groef toen eeiit 
romeinsche urn op ,  van graaulve gebakken aarde, waarin een metalen dol!< inct (!c 

sl~its benedenwaarts bevestigd zat. Deze dolk n.as eene indisclie kris, gelijk die hcdeiL 
ten dage nog door de indianen gebruikt wurclen. Zeker s a s  dit napen niet uit 
romeinscheii t i jd, maar eerst in later tijd, door toeval, in die urn vastgerankt,. H!:; 
berigt daarover, beneveris cene afbeelding der kris, door den heer Mr. PAPE bezorgd, 
zie iil de IlandeUr~gen van &el  ,Voo~cZ - B ~ a b a n ~ s c h  Genootsckn;) aal1 fitnsteíl r n  i'Yrt~..c- 
schappelz van het jaar 1542. 

Van de vele voorbeelden , die uit liet biiitenlaiid zoudeii kiinr~cn aangevoerd n.»rda:i. 

herinneren we hier slechts aan de tnee rood - aarden, ciiiiieesclic theepotjes, bij Xk;ite:i. 
tusschen romeinsche voorwerpen gevonden en afgebeeld in het bekende Antipz~a~iuci~ 
cati den heer HOUBEX, Taf. XT7I , No. 7 ,  8. Na de door ons uit Nederlarid aangevoerde 
$-oorbeelden zal men nel niet, met den geachten schrijver van dat ~ e r k ,  pof .  FIEULEY. 



(BnWpuarìun~ S. 48.), behoeven te stellen, dat gemeld chineesch aardewerk reeds teli 
tijde der romeinen door handel aan den Nederrhijn gekomen is. - Wij keeren na dezen 
uitstap tot onze haardsteden terug. 

2. Op den 2 1  Maart 1853 werd door mij de haardstede ontbloot, gemerkt op 
Pl. VIII ,  fig. 16 , No. 2. Zij r a s  reeds op den 1 6  dier maand door den arbeider 
sevonden en zelfs voor cen klein gedeelte ontbloot geworden. Tegenwoordig nareii de 
heeren VAN HENGST, EIJCIC V A S  ZUILICHEM en PERK. De bevloering lag ongeveer 
een el onder den beganen grond en vormde een langwerpig vierkant, waarvan de noord-, 
zuid- en westzijde van een muurtje omgeven waren, terwijl de oostzijde , als ingang, 
open was. Bevloering en muurtje waren zamengesteld als de vorigen; de bevloering 
was lang (oost - n-est) 1 el, en breed (zuid - noord) 62 duim ; het muurtje had de 
gemiddelde hoogte van 40 en de dikte van 1 6  duim. Midden voor den ingang zat 
een brok steen in den grond, dat p. m. 30 duim boven den vloer uitstak en een 
iveinig geïsoleerd stond; het was een granietblok van 30 duim middellijn, boven plat 
en onder puntig, 30 duim boven en 30 duim in den grond gezeten, en dat een' 
indruk maakte als of het tot zitbankje, of wel voor een tafeltje of outaa~tje gediend 
had, b. v. om er eene offerande op neder te leggen, vóór dat deze aan het vuur, Kaarvan 
de bevloering vele sporen droeg, neïd prijs gegeven. Ook scheen het als of de bovenzijde 
van dien steen door gebruik een wenig glad geworden \ms. Onder dezen steen werd 
tiiet.3 gevonden, maar op de bevloering zelve lagen fragmenten van verbrande beendertjes, 
die echter te klein maren , om de afkomst te kunnen bepalen. Tegen het uiteinde vali 
het zuidelijke muurtje lri~ een platte steen , gelijkvloers en ter middellijn van 22 

duim, en onder dien steen vond men 6 wiggetjes en 1 3  speer- en pijlpunten. Deze 
gereedschappen lagen op en tusschen asch, houtskolen ei1 verbrande beendertjes , in 
ccn kuiltje , dat benedelivaarts trechtervormig bijliep, de diepte van 50 duim had , en 
opzettelijk in den zandbodem was uitgeschept. De wiggetjes , van kwarts en kwartsiet, 
en lang 3 tot 6 duim, waren in vorm overeenkomstig met Pl. VI I ,  10  - 11 ; de 
1:;ns- en pijlpnnteri , van Bnriitsiet cn kiezelschiefer , zijn lang 3 tot 9 duim ; de pisll- 
piinten komen overeen met Pl. 11, 1 2  - 1 4 ,  1 6  ,. er1 de Innspnnt is in i.intuurlijkc! 
grootte afgebeeld, Pl. V111 , 1 ; liet is eeii natuurlijke rolsteen, die slechts aan E6:i 
(:inde, lu'er en daar, tot eene punt bijgeslepen is. Ook tusschen de overige stecneri 
gereedschappen Iievonden er zich, die slecllts even bijgeslepen waren, maar de meesteti 
clroegen blijltcn van aan liet vuiv blootgesteld gelveest te zijn. De verbraude beendarijei. 
I~ij die gereedschappen gevonden, waren wederom zeer fragmentarisch. Dr. SCSILEGEL 
Conservator voor de hoogere dierenklasen bij 's Rijks 39usezim voor Nat. Historie alhier, 
~ , o n d  Cr een tussdicn, dat I, verrriuedelijk liet onderste gedeelte van het os cano?: 
v:in cen kiilf IL-ÙS." Opmerking': verdicnt bij deze haardstede nog, dat eene der 
steenen van het muurtje , een blok zandsteen, de bijzondere lioogte had van 38 de 
1:rc.edte ran 28 en de dikte van l 6  duim, en dat (Ie geheele bevloering slechts i i i l  

1 0  steeneii besiond. 
De gí:von<len gerwc1sch::ppen zijn in het Museum van Oiidhaden gekeninerkt JI i. .5l enz. 

3. Op dcnzelfdcil &ig werd onder mijne leiding eene haardstede opgegraven, geiuerl;l 
LI) 1 1 4  : l ; I*17/irr~,:n Y! ,  TTJTL , fiq. 1 4  No. 3. Zij \>;as vierkant eii liad den ingang te!i iioosdeii, 



t e r ~ i j l  de drie overige zi,jdcn b~sloten waren door een muurtje van 5 5  duim hoogte eii 
1 5  tot 20 duim dikte. De bevloering zelve had slechts de middellijn van 50 duim en was 
inet het muurtje op dezelfde wijze zamengesteld als de voriye. Op de bevloering 
lagen fragmenten van houtskolrn vermengd met verbrande beendertjes, en bij hct 
opbreken der steenen bleek, dat er ook nog eenige fragmenten beendertjes onder den vloer 
lagen. Bij het afbreken van het muurtje werden tusschen de steenen drie pijlpunten van 
steen gevonden , die echter bij vergissing tusschen andere Hilversumsche gereedschappen 
geraakten , en, ofschoon in het 3Zuseum ingelijfd , daardoor niet meer met zekerheid 
onderkend en beschreven kunnen norden. Voorts werd in deze haarstede niets gevonden. 
Houtskolen en beendertjes naren te fragmentarisch om bepaald te kunrien morden. De 
beendertjes, die onder den vloer gevonden werden, schenen er niet bij toeval tusschen 
geraakt te zijn, maar daar reeds gelegen te hebben vóór dat de vloer zamengesteld werd. 

4. Op den 2 April 1553 ~ e r d  eene haardstede opgegraven, waarbij de heer A. PERK 
en de kunstschilder J. DE RIJK tegenwoordig naren, en waarvan de laatstgemelde eene 
afbeelding vervaardigde, die Pl. I is medegedeeld. De haardstede is gemerkt op Pl. 
T'III, fig. 1 6  No. 4. Zij bestond, gelijk de vorige, uit eene steenen bevloering er! 
een muurtje, eveneens uit steenen opgezet, hetnelk die bevloering bijna als een halve 
cirkel omgaf. Het  opene, niet door 't muurtje bezette gedeelte lag nagenoeg tegen het 
westen. De lengte der bevloering (oost -nest) nas 1 el 90 duim , de breedte (zuid- noord) 
90 duim ; het muurtje was 70 duim hoog en gemiddeld 40 duim dik, en de bevloering lag cene 
el die11 onder den beganen grond. Op de bevloering, die even als het muurtje uit 
onbewerkte rolsteenen zonder k d k  of cement zamengesteld was, bevond zich eene dunne , 
ixiaar vaste asclilaag, ten bewijze dat er gestookt was. E r  werden echter weinig of 
geene overblijfsels van houtskolen gevonden, zoodat men mag veronderstellen, dat deze 
cr vooraf uitgelezcn weren, of dat men er zeer dun hout, heide, g a s  of dergelijke , 
die bij verbranding geene bepaalde houtskolen achterlaten, op gebrand hebbe. Op deeeii 
\loer lagen twee rum bewerkte ballen van graniet, de een van 1 0  duim, de andere vaii 31 
duim middellijn, en digt daarbij stond, schuins in den vloer bevestigd, een slijpsteen 
van mica- schiefer, lang~~erpig vierkant van vorm, door gebruik zeer afgesleten en 
door vuur atrngebraiid; het was cen dier portatieve slijpsteenen, die men aan ecn riem 
om het lijf zal gedragen en bij het stomp worden der steenen gereedschappeil tot scher13ing 
zal gebruikt hebben; zie de afbeelding in onzc Oudheidk. verfiandelinye~z en njecledeeZiwen, 
fig. 20 , en zijn oorspronkelijken stand, nevens de ballen, op PI. 11, 23 - 25. Links 
voor den iiigaiig dezer haardstede lag een steen, waaronder vier steenen wiggen eu drie 
pijlpunten gevonden werden; de wiggen waren van 3; tot 14: duim lengte, de pijlpunten 
van 3 tot 6 d~iim ei1 de steensoort aas  kwarts en toetssteen. Eeze gereedschappen lagen 
op l~outskolen, asch en verbrande beendertjes. De lioutskolen werden aediroin nar, dpri  

lioogleeraar DE VBIEYE tot onderzoek ter hand gesteld; deze vond er tusscheii 
Ian den pinus silvestris; de overigen waren te fragmentarisch om de afkomst 
te kunnen bepalen. Ook de beendertjes waren zeer fragmentarisch; Dr. SCHLEGEL, 
(lic zich met het onderzoek er van belastte, vond er tusschen ,J het onderste gedeelte 
van het os calzon van een herkaau\l7end dier, hoogstwaarschijnlijk een rund." Regts 
aan den ingang lag eveneens een steen, en daaronder bevonden zich 4 wiggetjes, 1 0  
pglpunten en 1 mesje; het musje, van schiefer, is nfgebeeld Pl. 11, 22,  vergel. oak 



onze Oudheidh. verhundetingen en ~ellodeeeelingen, fig. 10 ,  bi. 143 , 159 (l); het is 
een natuurlijk plat rolsteentje, waarvan slechts Béne zijde tot snede geslepen is. De 
wiggetjes zijn in  natuurlijke grootte afgebeeld op PI. 11, 9 - 21. De gereedschappen , 
in deze haardstede gevonden, zijn in  het Museum van Oudheden gemerkt H i. 79 enz. 

5 .  Nog in dezelfde maand April, naar ik meen, werd de hanrdstede ontdekt, die 
op het sitziatiephn Pl. V I I I ,  16 , No. 5 gemerkt is. Bij de ontblooting varen 
tegenwoordig de heeren A. PERK en een der heeren DE RIJK. De steenen bevloering. 
overeenkomstig met de vroeger beschrevene, lag ongeveer 80 duim onder den beganen 
grond en had nagenoeg de gedaante van een halfrond, waarvan de boog door een 
mirurtje besloten was. Dit muurtje aas  50 duim hoog en bestond uit acht m e  brokken 
van zandsteen. De vloer bestond uit twaalf steenen, en de ingang was tegen 't zuiden. 
De lengte van den vloer (zuid - noord) bedroeg 5 7 duim , de breedte (oost -west) 66 ; 
zie de afieelding Pl. 111, naar de ter plaats vervaardigde teekening van den heer DE RIJK. 
Vóór den vloer, aan elk der beide uiteinden van het muurtje, lag een steen, en onder 
elken van die steenen werden gereedschappen gevonden. Onder den steen ten westen van 
den ingang, lagen vijf kleine, en onder dien tenoosten van den ingang twintig groote en 
kleine wiggen en pijlpnnten, alsmede twee mesjes (het eene van vuursteen, het andert: 
van kwartsiet). Het getal der wiggen te zamen is tien, dat der pijlpunten vijftien. De 
grootste mig is 19 ,  de kleinste slechts 3) duim lang. De wiggen zijn van kwartsiet , 
kwartsschiefer en toetssteen, en zijn er i n  natuurlijke grootte afgebeeld op Pl. VII ,  5-6, 
en in de Oudfieidk. verhande1i"gen en mededeetingen, fig. 5. De overigen komen in vorm 
meest overeen met Pl. V I I ,  4 ,  6 en 10. De pijlpunten , van kwarts en k~rartsiet, 
komen het meest overeen met Pl. 11, 11 en 1 4 ,  en Pl. VIII ,  7 ,  8 ,  1 0 ;  ééne , clip 
echter een onbewerkte, natuurlijke rolsteen scheen te zijn, was in vorm overeenkomstig 
inet Pl. 11, 9. Het  mesje van vuursteen is afgebeeld Pl. V1I , l 5  ; vergel. Oudheidk. 
reerihand. en medecMingen fig. 11 ; het mesje van kwartsiet is een natuurlijk , plat 
.teentje, Faarvan een einde tot eene scherpe snede geslepen i s ;  zie Pl. V11 , 19. 

Volgens opgave der getuigen die bij de ontblooting tegennoordig naren, zijn er in 
tieze haardstede geeiie beendertjes gevonden ; zeker is echter, dat onderscheidene der 

gercedsehappen door het vuur zijn aangedaan, en het is allezins te vermoedeii, 
?at zij, even als vele der vroeger gevondenen, t~sschen of 01) houtskolen zullen gelegen 
Iicbben, die misschien azn het oog der omstanders ontsnapt zijn. De steenen gererd- 
.t li,ippen zij11 in het Museiim gemerkt I1 i. 126 enz. 

i;. Op den 15 Mei 1833 bestierde ik de opgraving eener haardstede , gemeiht op 
Iret sitf~atieplan Pl. VIII, 1 6 ,  Xo. 6. Tegenwoordig Traren de heeren A. PERK ( 1 1  

DE HIJK Jun. De steenen bevloering, zomengesteld als die der vorige haardstedeli. 
Ing 1 cl 1 0  duim onder den beganen grond, en had den vorm van een halfrond, 
iinarkan de boog omgeven was door een muurtje, dat 50 duim hoog en 20 dik en zameii- 
gesteld nap als de muurtjes der overige haardsteden. De opening of ingang nas tegeil 

( 1 )  Aldaar werd echter op bl. 143 hij vergissing gemeld, dat de wiggeijes en de pGlspitsen, 
d k e  soort afzonderlijk, onder een' steen gevonden waren. 
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het zuiden, waar de haardstede 60 duim breedte had; hare lengte (oost -nest) bedro~? 
een el. Digt tegen het uiteinde van het miiiirtje , aan elke zijde van den ingang, lag exli 
steen en onder elk dier steenen vond men gereedschappen. Oiider den steen links lage,) 
iiegeil wiggetjes, t\vintig lans- en pijlpunten, een slijpsteen en een mesje. De \viggetje~, 
van kmartsiet en thonsteen , hadden de lengte van 3 tot 6 duim en ]raren deels onbc- 
n-erkte, deels weinig bijgeslepen rolsteentjes , en kwamen in vorm o. a. overeen met 
PI. 11, 6 , 8 , V I I ,  8. De lans- en pijlpunten ,'.eveneens van knartsiet en thonsteen 
en van 2 tot 12; duim lengte, waren in vorm o. a. overeenkomstig met Pl. 11, 11,  21 
en Pl. V111 , 7 ; vergel. Oudheidk. tierhandeliugen en mededeelingen, fig. 12 en 18. De 
slijpsteen nas een onbewerkte toetssteen van 82 duim lengte en min of meer langwerpig 
vierkant. Het mesje, van graniet, Kas 2% duim lang en in vorm overeenkomstig 
met Pl. V I I ,  1 6 ,  17. Dit mesje zou ligt als een toevallig spaandertje van graniet 
kunnen beschoii~vd worden , nanneer niet soortgelijke kleine 1ne5jes van vuursteen 
meermalen gevonden en zeer bekend Karen. 

Noch tusschen, noch onder deze gereedschappen  erde den houtskolen of beendertjv 
gevonden, en zij droegen ook, met uitzondrïing van e'bn , geene kenmerken Ian in 
het vuur geweest te zijn. Daarentegen vond ik onder den steen regts van den ingang 
enkel verbrande beendertjes, zonder gereedschappen ; die beendertjes naren echter te 
fra,gmentarisch, om de afkomst te kunnen bepalen. Dat zich op de bevloering dezer 
haardstede, asch en houtskolen bevonden hebben, even als op de vloeren der overige 
haardsteden, is zeer   vaar schijn lijk; ik heb echter verziiiind daarvan aantcekening te 
houden, en kan mij z~ilks thans niet meer herinneren. Zie deze haardstede op 
Pl. IV. De gevonden gereedschappen zijn in het AIilseum gemerkt H i. 1 5 3  enz. 

7. Op den 18 Mei deszelfden jaars ~verd onder mijne leiding en in  tegenwoordigheid 
van de heeren kiinstschilders DE RIJX en den heer h. P E R K ,  de haardstede opgegraven, 
clie op het situatieplan Pl. VIII, 1 6  No. 7 is aangeduid. Zij R-as in vorni el, 
inrigting zeer overeenkomstig met de evenbeschrevene (NO. 6) en had eveneens haren 
ingang tegen 't zciden. De vloer lag 1 el onder den beganen grond en was 7 3  diiini 
Iairg (zuid - noord) en 36 breed (oost -mest). Het miiiirtje Tvas 50 duim hoog en 1 5  

dik. DP vloer 11-as bedekt met een dun laagje graauwe ascli, hier en daar met Zioiits- 
kolen vermengd, e:i de steenen van het muurtje vertoonden aan de binnenzijdc sporen 
van door vuur aangebrand te zijn. Op den vloer, nabij het iniiurtje, tegen liet oosteu . 
bgen twee wiggen van knartsiet ; de eene was een natuurlijke rolsteen, aan 6th einde 
een neinig bijgeslepen , had 1 3  duim lengte en 6 dikie (aan het dikste eiiiclo), en kn-ani 
in gedaante overeen met fig. 2 der Oz~dheidkundige eerhnndetingen en mededeelingelr ; cl,: 
andere, meer belverkt en scherper van snede, aas  van onderen plat en van bol-en bol : 
zie hanr in iiatiiurlijke grootte t. a. 111. fig. 6. Vóbr den vloer, juist in liet niiddt:n, 
Jnig een platte zandsteen van p, m. 26  duim lengte en 12 breedte, en onder dezen stci . :~ 

\.niid ik drie en dertig stuks steeiicii gereedscliappen naast elkander gevlijd, docli zonti6~:- 
lioutskoleii of verbrande beeiidertjes. IIet Karen : vijf wiggen, vier en twintig pijlpiinteri , ei,it 

ines<ie , een slijpsteentje en tnee ballen. De r~iggen , van knartsiet , ccliiefer cii toetsstec~~ , 
Iang 2;- tot 1 2 9  duim, varen iri voriil meest ct.ereenkomstig met PI. 11, S ,  VTI. 3 ,  

vc~gel. fig. 6 dcr O?~dhetic?k. rerhazd. en rnededecii?zgnr-;z ; oen dier miggcn is afgct>eeld (,p 
Pl. VIT, 7 .  D% pijlplll~ten, van knnrtuiet, Iang 2 f  tot 8;- diiini, n-aren in vorm riii30:t 



overeenkomstig met die van Pl. VIII, 7 en met fig. 12-18 der evengemelde Oudhidk. 
verhandelingen. Het mesje van vuursteen aas aan ééne zijde fijn uitgetakt als een 
zaagje ; zie de afbeelding PI. VII ,  16. Zulke tûttakkingen komen bij grootere vuursteeneii 
gereedscltappen meermalen voor, hetzij die voor zaag, voor mes of voor lanspunt 
gediend hebben, maar bij zeer kleine vuursteenen gereedschappen zijn ze zeldzaam. Eene 
vuursteenen pijlspits, onlangs te Roekel op de Veluwe gevonden en in het &i.useum alhier 
aanwezig, is van gelijksoortige fijne uittakkingen voorzien. De ballen waren van graniet, 
ruw be~verkt, cn hadden de middellijn van 4; tot 5 duim. De meeste van deze steenen 
gereedschappen maren slechts weinig bewerkt, de minste maren aan elke zijde geslepen, 
en zij droegen meerendeels blijken van i n  het vuur gereest te zijn. Zij zijn in  het 
lfuseum gemerkt H i .  184  enz. Eene afbeelding dezer haardstede, naar eene teekening 
van den heer DE RIJK Jun., bevindt zich op de plaat, achter de meergenoemde Oud- 
heidkundige verhandelingen en mededeelingen. 

8. Op denzelfden dag werd nog, in tegenwoordigheid van hetzelfde personeel als 
bij Xo. 7 ,  eeiie haardstede ontbloot; zie het situatieplan Pl. V111 , 16 No. 8. In  
den bovengrond vond men, ter diepte van p. m. 30 duim, drie ballen van ruwbe~erkten 
granietsteen, die de middellijn hadden van 6 tot 8 duim. De vloer zelf lag 70 duim 
dieper dan deze ballen, had den vorm meer van een langwerpig vierkant dan van een 
halfrond, en Ras aan drie zijden door een muurtje omgeven , ternijl de vierde zijde, 
of ingang, ten westen , open Kas. De lengte van den vloer (oost - west) was 1 el 5 duim , 
de breedte, aan den ingang, 62 duim en aan de tegenovergestelde zijde 40 duim. 
Het muurtje, hetwelk 50 duim hoog en 20 dik was, bestond uit tien of elf onbewerkte 
steenblokken of platen ; zie de afbeelding Pl. Y. Op den vloer, digt bij het miiur- 
tjc ten oosten, lag eene mig van kwartsiet, 5 duim lang, en nabij deze eene tweede, 
dic 13 duim lang was. Links van den ingang, maai. digt tegen het uiteinde van hot. 
iriuurtje aldaar, lag een plntte granietsteen van 20 duim middellijn, en onder dezen vond 
ik . in een' ronden kring naast elltaâr gevlijd, liegen cn dertig steenen gereedschappen, 
t,c weten: ti~aalf wiggetjes van kvartsiet, 3 tot 5; duim lang en in  vorm meest ovcr- 
aerikomstig o. n. met Pl. 11, 4 ,  5. VII ,  4 ,  1 0 ,  temijl er één is afgebeeld op Pl. V I I ,  
!!; zes en tmintig pijlpunten van k~~arts iet  en thonschiefer, benevens een van been, lang 
3 tot 5 4  duim , cn in vorm meest overeenkomstig o. a. met die op Pl. 11, 18 , 1 6 ,  20 , 
Pl. V111 , 7 en fig. 13 , 16 van de Ozdheidknndige verhandelingrn en »lededeelingen . 
tenvijl dic van been is afgebeeld op Pl. V111 , 9 ; voorts een vuursteenen inesje van 
:(, duim lengte ; zie de afbeelding Pl. PII, 14;  eindelijk een bal van gelen kwarts, dik 
Jt tot 5 duim en blinkend glad, als of liij gepolijst mare. Deze bal was zeker veel in 
iianden geweest , mogelijk wel in een lederen omkleedsel, zakje of dergelijke gedragen ; 
zie de afbeelding, fig. 1 9  der Oudkidk. verhandeliv~gen en azededeelingen. Alle deze 
b-oonverpen lagen op en tusschen houtskoleii , waartusschen ook eenige verbrande been- 
dertjes aangetroffen werdcn, die, voor zoo ver zij niet door hun fragmentarischen toest,anil 
gelicel oiibestembnar waren, door Dr. SCIILEGEL verlclaard werden als u ~~aarscliijiilijk van 
sclinap, gcit of bok" te zijn. De rum bewerkte beenen pijlpunt was aan hare ééne 
platte zijde sterk door liet vuur aangedaan ; zij is het eenige voorwerp van been , hetwelk 
!)ij allc opgravingen gevonden is. De meeste steenen gereedschappeil droegen sporen van 
i i i  het vuur geweest te zijn , en zulks was vooral zigtbaar aan de punten der pijlspitser: 
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en aan de sneden der wiggetjes, zoodat deze in  het vuur of de gloeijende asch moetei! 
gelegen hebben. Op die gereedschappen lag nog een dun laagje asch en houtskolen, eii 

nadat dit er voorzigtig afgenomen was, vertoonde zicli de plaatsing dier voorwerpen als 
op Pl. V I I I ,  13 is voorgesteld, naar eens schets, ter plaats genomen door den kunst- 
schilder DE RIJK Jun. Zeer opmerkelijk was bij deze haardstede nog het vinden van een 
stuk goed bewerkten mergelsteen, gelegen digt bij den steen, die de gereedschappen bedekte, 
gelijkvloers met dezen en op dezelfde diepte. Die mergelsteen was aai1 de é6ne lange zijde 
plat, doch van zeer keurige en evenwij+ge groefjes voorzien, ten bewijze, dat hjj met 
eene bijl kunstig behakt  as; aan de andere lange zijde was eene ronde lijst uitge- 
houwen, met eene evenwijdig daarnaast loopende sleuve, en de beide uiteinden n-aren ook 
vrij goed, met eene bijl, naar het schijnt, bijgeliakt ; hij is, overeenkomstig , met romeinsch , 
middeleeumsch en zelfs later lijstwerk. Die steenbrok (lang 14; en dik 8 duim) strijdt, 
ten aanzien van stijl en bewerking, zoo zeer met alles wat tot dus ver nevens steenen 
gereedschappen, en vooral wrat daarvan te Iiilversum gevonden i s ,  dat het niet aan- 
nemelijk is,  dat het door dezelfden bewerkt is , die de haardsteden gebouwd hebben. 
Intusschen leverde de bovengrond geene sporen op van immer geopend te zijn geweest, 
zoodat men niet veronderstellen mag, dat die steen er later bij toeval is ingeraakt, 
waartoe hij ook te groot was en te zeer gelijkvloers met dan dekstecn lag. I-Ii-j ~vas 
daarenboven aan twee zijden door vuur of houtskolen met zwart vuilnis bezet, en, volgens 
het oordeel van Dr. REIMA, denkelijk uit Limburgsche mergelgroeven afkomstig. De 
meest waarschijnlijke veronderstelling is daarom deze, clut hij door dezelfden die de 
haardsteden gesticht hebben, er is ingelegd, maar dat hij ontleend is aan eene andere, 
vermoedelijk romeinsche , bou~kundige constructie, en dat hij mogelijk bestemd is ge word ei^ 
tot slijpsteen, waartoe hij althans geschikt was. 

De in deze haardstede opgegraven gereedschappen zijn in het Museum gemerkt 
Hi. 218 enz. 

9. Op den 26 Mei deszelfGen jaars werd toevallig weder eene haardstede ontdekt 
en, bij mijne afwezigheid, onder toezigt van den heer A. Peit~c en in bijzijn van deij 
heer J. P. SIX, ontbloot en opgenomcn. De rijke uitkomsten, die deze haardstede 
opleverde, werden mij door voormelde heeren, onder begeleiding van ccne teekcning der 
liaardstede van de hand des heeren SIX, medegedeeld. 

De haardstede, gemerkt op het situatieplan Pl. V I I I ,  fig. 16 No. 9 , lag met liarc 
!)evloering 80 àuim onder den beganen grond en liad de gedaante nagenoeg van een half- 
roiid, dat met een muurtje omgeven was, tenlij1 de opene zijde, of dc ingang, tegen 
liet zuiden lag. Vloer en muurtje waren zarnengesteid als die van de overige haardstcden; 
dc lengte van den vloer (zuid - noord) was 64 , de breedte (oost - nest) 42 duim ; liet 
muurtje s a s  25 duim dik,  maar niet eveiiredig hoog; asin de ijestzijde bedroeg dc 
lioogte slechts 2 8 ,  aan de oostzijde 40 duim. Rcgts en links van den ingang, digt 
tegeii liet uiteinde van het muurtje, bevond zicli een steen van p. m. 25 duim middel- 
Lijri, en die als eind- of sluitsteen van liet muurtje zou kunnen aangemerkt wordeii. 
Onder den deksteen regts lagen, naast elkAr gevlijd, zeven ruw bewerkte ballcn , 
naarvaii er een van kwarts en de ovcrigen var1 granietsteen naren ; de grootste lind 
!f , dc kleinste 5 duim middellijn. Zij droegcri allen spore11 van iii het vuur genoest 
tc zijn; zie de ligging dier ballen op Fl. VIT1 , 1 9 ,  iinar eeric sclicti var1 Jo~ikliccr 



J. P. Srx voornoemd. Aan dezelfde regter zijde van den ingang vond men, onder 
den laatsten steen van het muurtje, een wiggetje en vijf pijlpunten van kwartsiet, dic 
echter, evenmin als tn-ee andere pijlpmten, die later bij het opbreken der gelieelc 
haardstede ontdekt merden, sporen van verbranding droegen. Het  m-iggetje was 4; 
duim lang en in vorm overeenkomstig met Pl. V I I ,  1 9 ;  de pijlpunten hadden de 
lengte van 3; tot 8 duim en kwamen in vorm overeen met Pl. V111 , 2 , 1 2 ,  en 
met fig. 1 2 ,  16  der Oudleidkundige verlandelingen en aededeeIingen. 

Onder den deksteen links van den ingang lagen veertig stuks steenen gereedschappen, te 
weten: vier mesjes, drie niggetjes en drie en dertig lans- en pijlpunten. De mesjes, van 
vuursteen en 3; duim lang, zijn overeenkomstig met Pl. VII, 1 5  , 1 6  ; de aiggetjes , 
van kwartsiet en 3 tot 5 duim lang, zijn in vorm overeenkomstig met Pl. n[, 6 en 
Pl. V I I ,  4 , 1 0  ; de lans- en pijlpunten, van kwartsiet en 39 tot 8 duim lang, komen 
meest overeen met Pl. 11, 1 0 ,  11 en Pl. V111 , 7 ,  8 ,  J 2. Deze gereedschappen waren 
tamelijk geregeld naast elkaar gevlijd op houtskolen, asch en verbrande beendertjes. 
De houtskolen en de beendertjes werden (denkelijk wegens liun fragmentarischen toestand) 
Ijij liet vinden niet benaard, en zijn dus niet nader onderzocht. De tloer dezer 
haardstede was met eene dunne aschlaag overdekt en op dei1 vloer lagen vier wiggen. 
E ~ n e  dier niggen, van rooden zandsteen, onderscheidde zich door haar platten hou- 
iveelvorm en is uitgegeven in de OfcdAez'dk. cerAandeZingen en mededeelingen, fig. 4 ;  
zij droeg aan de snede sporen van gebruikt te zijn; de drie anderen, van kwartsiet, 
ei1 6; tot 12: duim lang, komen o. a. overeen met Pl. 11, 8 ,  Pl. iTII, 11 en met 
tig. 2 ,  3 van de meergemelde Oudleidk. ver7zattdelingen. Eindelijk nerd er nog, even 
buiten de haardstede, oostelijk en digt bij de plaats naar de ballen gevonden naren, eene 
kolossale nig ontdekt; deze, van gneis en zeer weinig bewerkt, had de lengte van 30,  
de breedte van 1 8  en de dikte van 11 diliin, en behoort zeker tot de grootsten die 
immer gevonden zijn; haar gewigt bedraagt zeven pond cn tnee oncen (ongeveer vijftien 
oude ~onden) ,  zoodat zij slechts door eene krachtige hand gehanteerd heeft kunne11 
~vorden; in vorm komt zij eenigzins overeen met de nig Pl. 1 1 ,  1. Van de t11-ee 
voormelde, bij het opbreken der haardstede, gevonden pijlpunten , die denkelijk liicscheii 
de vloer- of muursteenen gezeten hebben, 1%-as er eene van km-artsiet en eene van roodmt 
zandsteen, lang 34 tot 6 duim, en in  vorm otereenkomstig met Pl. 11, 11 en Pl. VIII ,  7. 
Alle deze gereedscliappen van steen bevinden zich in  het Mnseum, gemerkt H i. 261 
t i l  rervolg. 

Dcze haardstede is hei,  die, gelijk boren berigt is , op de hoeve Kiovitsdal , toebehoorendc 
run voormelden heer SIX , is overgebragt; vergel. Oudheidk. cerllandelingen en mededee- 
dingen I ,  143 - 144. Toen ik haar later, op gemelde hoeve, in oogenschour~- nam. zag 
ik daarbij eene merkmaardige zandsteenen plaat , ter lengte van 69 , ter breedte, in het mid- 
d011, van 50 en ter dikte, in het middcn en aan het ondereinde, van 10 duim. Die plaat 
iiad eenigermate de gedaantc van een langner~ig vierkant, waarvan echter het bovcnge- 
declte puntig, cven als het fronton vnn sommige klassieke grafstceneri , bijliep , zoodnt 
z i j  eigciilijk vijfzijdig was. íìfet uitzondering van ééne zijde (de basis of vijfde zijde) waren 
de kanten dun e n ,  naar het scheen, opzettelijk gescherpt; liet geheel gaf den indruk als 
of hct een kolossaal slapapen was geweest. Deze steenplaat Kas opgegraven op dczelfcie 
;:kk gronds, naar alle haardsteden gevonden naren, en 11-as door den heer SIX 1x1 

d c ~ i  nrrkman dic haar yevonden liad aangekocht. Of z i j  in pene linardqtede reronden vin? , 



is niet met zekerheid te zeggen, maar zij scheen door menschenhanden bijgewerkt te zijn 
en heeft vermoedelijk een deel uitgemaakt van eene haardstede. De landman, die mij die11 
steen op de hoeve Kievitsdal vertoonde, meende, dat zij zou gediend hebben voor eene 
haardplaat, die in  eene haardstede tegen het muurtje gestaan had,  waartegen gestookt zou 
zijn; een vermoeden, dat veel aannemelijks heeft, vooral !vanneer men veronderstelt, dat 
het muurtje uit kleine steenen was opgezet, die enkel door zand verbonden, ligt door cie 

vuurvlam los raken konden, en waardoor het muurtje , zonder bescherming van een1 grooteren 
steen, zou ingestort zijn. Intusschen staat tegen die gissing over, dat de steenplaat geene 
sporen van verbranding vertoonde. I k  meende, bij gelegenheid van de vermelding van 
het vinden van een kolossale wig bij de haardstede No. 9 ,  de ontdekking van deze 
wigvormige zandplaat niet te mogen verzwijgen, al is , noch de bepaalde plek van hare 
af komst, noch hare bestemming, met zekerheid aan te wijzen. De gereedschappen, in en 
bij de haardstede No. 9 gevonden, zijn in  het 3fuseum gemerkt Hi. 261 en verv. 

10. Op den 1 8  Junij deszelfden jaars werd onder mijn toezigt de haardstede opge- 
graven , gemerkt op het situatieplan Pl. VII I ,  fig. 1 6  No. 10. Hare bevloering lag &ti 

el diep onder den beganen grond en nas langwerpig vierkant. Een uit steenen opgezet 
muurtje besloot drie zijdeii, de vierde tegen 't oosten gelegen was open. De zamen- 
stelling van vloer en muurtje was overeenkomstig met die der vroeger beschrevene. Het 
inuurt.je was 50 duim hoog en p. m. 20 dik ; de vloer had de lengte (oost - west) vax 
78 duim, de breedte (zuid-noord) van 50 duim, en was met eene dunne nschlaag 
overtogen. Links van den ingang, di@ tegen het uiteinde van het muurtje aldaar, 
lagen zes wiggen van kwartsiet, zorgvuldig naast elkander gevlijd en ter zijde met een 
plat stUk kwartsiet ondersteund. De wiggen waren van kwartsiet en mica - schiefer, lang 
4k tot 11 duim, weinig ber~erkt , en in vorm o. a. overeenkomende met Pl. 11, 4 ,  8 

en Pl. V I I ,  1 0 ,  11. Iiare oorspronkelijke ligging is op Pl. V I I I ,  fig. 1511 aangeduid. 
Regts van den ingang, digt tegen het uiteinde vali het muurtje aldaar, lag een platte 

zandsteen van 22 tot 2 5  duim middellijn en vari 4 tot 5 duim clikte, en onder dezeri 
Iagcn negen baìien in een ronden kring naast elkaar gevlijd, terwijl in ,het midden 
yan dien kring vijftig stuks stcenen gereedschappen lagen, in eene dubbele laag, 
op en tiisseheri asch , houtskolen en verbrande beenderen, nagenoeg op de \rijze als 
Pl. V I I I ,  fig. 1 5 ~ .  De ballen naren van kwarts, kwartsiet en grailiet , ruw bewerkt 
ei1 van 4 tot 7 duim middellijn. De eerste of bovenste laag der overige steeri~ii 
gereedschappen bestond uit vijf niggetjes , dertien pijlpunten ei1 tnee onbcsternbarc 
steentjes, allen van knartsiet. Dc rriggetjes aaren lalig 3: tot 7:- duim ei1 c!e 

pijlpunten 3 tot 6 duim. De t ~ c c d ~  of ondcrste laag bestond uit zes wiggeties vaii 

lu~-artsiet , 2: tot 5 duim lang, \~aart~isschen enkele onbewerkte ; voorts ; uit vijftien 
;jijlpiinten vari knartsiet , 25 tot 6; duim lang, benevens eene van vuurstecn, afgebeeld 
fig. 17 der Oudheidk. verfiandeli~gen en lizededeelinyen; vervolgens, uit tn-ee vuiir- 
steenen mesjes, van 2; daim lengte, het eene afgebeeld Pl. V I I ,  1 4 ,  het antlerf 
ceiiigziiis overeenkomstig met Pl. VIT, 15. De wiggetjes komcn o. a. overeen iiiet 
die van Pl. 1 1 ,  7 , 8 en Pl. V I I ,  3 , 4, 9 , 10 ; de pijlpunten met die va~i 
Pi. 1 1 ,  9 ,  13 , 1 6  en Pl. V I I I ,  7 , 1 0  , terwijl er drie van afgebeeld zijn op 
Pl. TITI,  4 ,  1 0 ,  11. Van de twee onbestcmbare steentjes n-as er één driezijdig, 
hpt, andere min of meer pijlpiintvormig. TTersclieidene dezer gereedschappen droegen 



blijken van in het vuur geweest te zijn. De houtskolen en verbrande beeiidertjes 
waren te fragmentarisch om hunne afkomst te kunnen bepalen. Alie deze voorwerpen 
bevonden zich in een kuiltje, hetwelk naauwelijks 20 duim middellijn had, en waarin 
dus niet minder dan negen en vijftig stuks vereenigd waren. Het geheele getal steenen 
gereedschappen, in en bij deze haardstede gevonden, bedraagt vijf en zestig stuks. 
Zij zijn in het Museum gemerkt H i. 321 en verv. 

11. Op den 2 Augustus 1853 werd onder mijne leiding en in  tegennoordigheid 
van den eigenaar dier heide, Mk. VAN HENGST, de haardstede ontbloot die op het 
git2aatieplan Pl. V111 , 16 No. 1 1  gekenmerkt is. Hare bevloering lag,  even 
als die der vorige, een el diep onder den beganen grond, en had eene bijna 
langwerpig vierkante gedaante. Drie zijden waren door een muurtje besloten, de 
vierde tegen het oosten was open. De zamenstelling van vloer en muurtje was 
overeenkomstig met die der overigen. De lengte van den vloer (oost -mest) bedroeg 
90 duim, de breedte (zuid -noord) 62 ,  aan de voorzijde, en 46 aan de achterzijde, 
zoodat de haardstede, aan de achterzijde van den vloer 16 duim naaunrer was dan 
aan de voorzijde. Het muurtje was 60 duim hoog en p. m. 15 d i ,  en daar 
tiisschen bcvond zich een steen, die 54 duim hoog en 16 breed was. Zie deze 
haardstede Pl. VI. 

Regts en links van den ingang, tegenover het uiteinde van het muurtje, lag 
nederom een steen, raa r  onder men steenen gereedschappen ontdekte. Onder den 
steen regts , een zandsteen van 20 duim middellijn, lagen op houtskolen, die met 
asch en verbrande beendertjes vermengd maren, drie wiggen, van knarts en kwartsiet , 
en van 3; tot 10; duim lengte , alsmede negentien pijlpunten van kwarts en 
k\~artsiet,  lang 2 tot 4 duim. De houtskolen en beendertjes , die zeer fragmentarisch 
!raren, werden nog op eene diepte van 1 6  duim onder die gereedschappen gevonden, 
en het bleek duidelijk, uit den ronden trechtervorm van het kuiltje, dat dit 
opzettelijk was gemaakt om de gereedschappen op de beendertjes en houtskolen te 
leggen. Onder den steen links, een graniet, lagen, eveneens tusschen houtskolen, 
?ach en verbrande beendertjes , tien niggetjes en negen pijlpunten. Van de wiggetjes , 
van k\varts en k~ar t s ie t  en van ruim 2 tot 9 duim lengte, is er een afgebeeld 
OP Pl. V11 , 3; de overigen kwamen in vorm o. a. nabij die van Pl. 11, 4 en Pl. 
TlT , 4,  8 , 10 ; de pijlpunten waren in vorm overeenkomstig met die van Pl. V I I I ,  
6 ,  7 en 1 2 ,  en van fig. 15  en 16 der Oudheidk. verfiandelingen en ?nededeelinge~z. 
D(, tiiseste dczer gereedschappen zijn weinig bewerkt. 

Drie der pijlpunten zijn eigenaardig van vorm; de eene, een ovaal rolsteentje, is 
~ltbrhts aan een einde driezijdjg bijgeslepen; de t ~ e e d e ,  eveneens een ovaal rolsteentje, 
i. aan het cent: einde vijfzijdig bijgeslepen ; de derde is plat en vijfhoekig, terwijl de 
t\rt>e langste zi,jden zich in ccne scherp geslepen punt vereenigen. Zulke en andere 
*tfvijkende vormen schjjnen vooral toe te schrijven te zijn aan de natuurlijke gedaante 
cler rolsteentjec die men tot deze gereedschappen koos en slechts een weinig bijwerkie. 
Dc verbrande beendertjes waren zeer fragmentarisch. Voor zoo ver hun toestand eene 
i>i;paling gedoogde, waren e r ,  volgens Dr. SCHLEGEL, tusschen , n van een schaap of bok". 

De in deze haardstede gevonrlen gereedschappen zijn in het Miiseum gemerkt H i. 
3 7  3 en wrv. 



12. Op den 20 Februarij 1854 werd, zonder toezigt , door den arbeider de 
haardstede opgegraven, gemerkt op het situatiep2an Pl. VIII  , fig. 1 6  No. 17. Op den 

4 Mei daaraanvolgende werd deze man door mij op de ontdekkingsplaats naauwkeurig 
naar d e  bijzonderheden ondervraagd, die op hare grootte, ligging enz., betrekking 
hadden. Door de ontvangen antwoorden en door onderzoek van drie en zestig i n  die 
haardstede gevonden steenen gereedschappen, ben ik staat er het navolgende over te 
berigten. De haardstede, die op eene gelijksoortige diepte als de overigen gelegen was, 
liad den vorm van een halfrond, waarvan de boog met een steenen muurtje omgeven 
was , terwijl de pees, tegen het noorden, open was. De zamenstelling van den vloer 
en het muurtje was d s  die der overige haardsteden. De lengte van den vloer 
(zuid -noordj was ruim + el,  de breedte (oost - west) ruim 2 e l ,  en het muurtje had 
de hoogte van 60 duim. Aan elke zijde van den ingang, tegen het uiteinde van het 
muurtje, lag een steen. Onder den steen, links van den ingang , lagen twaalf steenen 
ballen naast elkander, en rond daarom heen eenige steenen wiggen. De ballen hadden 
5 tot 6 duim middelojn en waren tameljjk ruw bewerkt; de steensoort was graniet, 
sieniet, kwarts , kwartseonglomeraat, en - wat zeldzaam mag heeten - &én hunner 
was van tufsteen. De tufsteen was uit Niedermennig, volgens verklaring van voornoemden 
Dr. E. M. BEIMA, conservator van het mineralogisch gedeelte van 's Eijks Bfuseum 
alhier. Onder den steen regts van den ingang, bevonden zich kleinere gereedschappen 
dan onder den steen links; te weten, wiggetjes en pijlpunten ; op deze lag echter nog 
een onbewerkte , langwerpig vierkante zandsteen van 10; duim lengte, die opzettelijk 
tusschen die kleinere gereedschappen scheen ingestoken te zijn. Deze zandsteen was 
onbewerkt, maar aan één einde opzettelijk afgeslagen, naar het scheen, en had den 
vorm ongeveer van Pl. 11, 2 , zoodat hij meer met eene wig, dan met een slijpsteen 
overeenkwam. Over het geheel werden in deze haardstede negen wiggen, vier en dertig 
pijlpunten, twee mesjes en vgf onbewerkte rolsteentjes gevonden. De wiggen waren 
van knarts , kwartsiet en vuursteen, en van 2; tot 13; duim lengte; twee van vuursteen 
zijn afgebeeld op Pl. V I I ,  1 2 ,  13 , een van kwartsiet op Pl. V I I ,  4 ; de overigen 
komen in vorm overeen met Pl. 11, 4 , en met fig. 2 en 6 der Oudheidh. verlia~zdeli~zqen 
en mededeeli~gefi. De pijlpunten, van zandsteen , kwartsiet en thonsteen , en lang 2; 
tot 6;- duim , komen in vorm het naaste bij aan Pl. 11, 1 2 ,  1 5 ,  1 6  en Pl. VI I I  , 7. 
De mesjes, spandertjes van vuursteen, lang 3 tot 3f &!m, zijn in vorm eenigziiii 
overeenkomstig met Pl. V11 , 14 , 15.  De onbewerkte rolsteentjes , van kwartsiet en 
knartsscliiefer , hebben vormen !\-elke deels aan die vali pfjlpunten , deels van niggetjes 
nabij komen. Van de in deze haardstede gevonden voorwerpen dragen er onderscheidene 
de biijken van in het vuur geweest te zijn; zij zijn in het Museum gekenmerkt 
H i. 415 enz. 

Op den afstand van p. m. een el van deze haardstede was door den arbeider nog eeii 
klein, bruin,  aarden vaasje gevonden, het eenige voorwerp van gebakken aarde, dat 
op die plek, bij de opgravingen van haardsteden werd ontdekt, en waarvan dus eeiie 
naaunkeurige vermelding te noodzakelijker is. In  dat vaasje had zich, volgens zeggen 
van den vinder, eene soort van witte asch bevonden, docli daarvan was niets bewaard, 
en het vaasje was bij ongeluk stuk gerankt, zoodat hij er mij nog slechts e'6n brokstuk 
van overhandigen kon. Dat brokstuk r a s  iiitusschen tamelijk voldoende , om grootte. 
vorm en bewerking van het oorspronkelijke te kunnen nagnan. IIet nns van briiine . 



tamelijk fijne, doch met kiezelgruis vermengde aarde, vrij goed uit de hand bewerkt. 
om den buik met ingekrabde zigzags versierd en ligt gebakken. De middellijn, 
aan den buik, kon slechts 8% duim geweest zijn; de vorm scheen overeenkomstig 
te zijn geweest met Pl. 11, 41 der Germaamsche en NoorüscL Monumenten van ie t  
~ u s e u m  van Oudheden te La-den; de versiering kwam overeen met die van Pl. I, 
17 mijner Gedenkteekenen der Germanen en Romeinen (Utrecht , 1 S 36, S O). Rfen kon 
aan het overgebleven brokstuk duidelijk zien, dat de buitenzijde van het vaasje, 
vóór het gebakken werd, glad was gestreken en dat het daarna van buiten, misschien 
ook van binnen, met eene dunne leemsop overtogen Kas. De versieringen zijri 
er uit de hand, met een puntig houtje, beentje of steentje, ingekrabd, toen de 
mrde nog week was. Dit vaasje behoort zeer waarschijnïijk tot denzelfden tijd en 
hetzelfde vok, als waartoe de steenen gereedschappen te brengen zijn. Daartoe toch 
geeft de vindingsplaats aanleiding, terwijl de kleinheid van vorm en de fijnheid vaii 
maaksel strekken, om die meening te bevestigen. Immers, soortgelijk kiein en fijn 
aardewerk vindt men bij voorkeur in het zoogenoemde steentijdperk; men kan damover 
inet vrucht raadplegen de verhandeling van den kundigen Dr. LISCH , Untersuchangm 
iìZer die heidniscfie &abgef&se, in de Jalr6iicEer und Jalresóe~chte des Pereins 
jür Xeckled. Geschichte und Alterthumskunde (Sch~verin 1845), Theil X ,  137 u. folgg. 
Ofsclioon de geharzeerde zigzag - versiering, gelijk die op ons vaasje voorkomt , zoo 
veel ik mij herinner niet op vazen uit de zoogenaamde steenperiode, maar veel op die 
der latere metaalperiode voorkomt, is die versiering toch zoo eenvoudig, dat zij 
Ligt ook aan het dervroegste tijdperk kan toege~ezen norden. 

13. Door denzelfden arbeider n-erd, in het jaar 1853, nog eene haardstede 
opgegraven, gemerkt op het situatieplan Pl. V I I I ,  fig. 1 6 ,  No. 15. Ik kon daarom- 
trent echter niets anders van hem vernemen dan de plek waar zij gevonden was. 

14. Eene andere haardstede, gemerkt op het &tuatdepZan Pl. VI I I ,  fig. 1 6 ,  No. 
16 , had de arbeider in April 18 5 5 ontbloot , zonder vooraf van de ontdekking b~r ig t  
t(: geven. Ten gevolge hiervan kan ik daaromtrent slechts bcrigten, volgens eenige 
opgaven, die teï plaatse door langdurige ondervraging van hem zijn ingewonnen. 

Zij lag p. m. eenel diep onder den beganen grond, en hare zaniensteiiing week eeiiig~in. 
af van de genone. E r  aerd geciic uit steenen zamengestelde bevloering, maar slechts eene 
e-fene stookplaats gevouden, van 1 el lengte, enkel uit harden zandbodem besta:iii&e 
en naarop eenige asch lag. Aan het einde dezer stookplaats stond, loodlijnig in deli 
grond, een groote platte zandsteen, in vorm overeenkomstig met de Iielft van eene hniid - 
~~iolenschijf , en die aan de binnenzijde , de naar de stookplaats gekeerde, blijken droeg 
ciat.,er tegen gestookt was. Vlór dien steen, maar regts, lag op of in den vloer, een 
kleinere, platte steen, en daaronder vond men, tussclien houtskolen en verbrande bec11- 
dertjes, zeven wiggetjes en veertien lans- en pijlpunten, van kwarts, zandsteeli t.11 

s~hiefer , die meerendeels blijken &oegen van in het niur gen-eest te zijn. De miggekje> 
!$aren 3% tot 7 duim lang, &Sn is er afgebeeld op Pl. VII, 10 , en de overigen komen 
in vorm meest nabij aan Pl. 11, 8 en Pl. V11 , 6 , 8. Sommigen zijn aan de snede 
stomp en slechts weinig ben-erkl. De lans- en pijlpunten, lang 2+ tot 62 duim, komci~ 
$ n  vorm meest nabij Pl. 11, 10 , 11, 1 3  en Pl. V i D ,  7 ,  8 ;  &Si1 is afgebeeld op 

3 



pl. VIII ,  2. Tusscheu de fragmentarische beendertjes kon Dr. SCHLEGEL voornoemd 
er nog slechts met zekerheid onderkennen die //van een rund" afkomstig waren. 

Naast den steen die de beendertjes cn gereedschappen bedekte, lag eene groote wig 
van granietsteen, lang 164 ,  breed 12 en dik 9 diiim, en in vorzz overeenkomstig met 
fig. 2 der Oudheidk. oerliaadelingen en nledecleelingen; hij was slechts weinig b e ~ ~ e r k t ,  
aan dc snede stomp, blijkbaar veel gebruikt en rondom uvart aangebrand. 

De gereedschappen in deze liaardslede gevonden, zijn in het Mitseum gekenmerkt 
Ri. 104 en verv. 

15. I n  den aanvang van het jaar 1 8 5 3 ,  vermoedelijk in Jantiarij, werd door ge- 
melden arbeider eene hanrdsicdc opgegraven, gelegen tcr plaats, ílie op het situatieplan 
PI. V I I I ,  fig. 1 6 ,  No. 1 2  gemerkt is. Die opgraving had plaats vbór ik van de ont- 
dekking kennis droeg, en er nas geen desiriin&ge bij tegennoordig. Uit den mond 
van den wer1:man heb ik daarover sleclits met zekerheid vernomen, dat de bevloering 
ruim + el onder den groncl gclegen en met zwarte aarcle en houtsicolen bedekt Kas, 
terwijl zij allezins blijlcen droeg dat er op gestookt Kas. Tiisschen en onder de steeneii 
der bevloering lagen steenen n i g j a  en plpunten. 

16. Eene andere hanrdctecle nerd door denzclfc?en merkman, maar iets later op- 
gegrliven; ook daarbij iyas grca d~s!;iiadr2e tezei~ivoordig ; de berigten derllalve , die 
dnsïovcr door ons gegcïî:i ~roïdcii , zij:i c.,clr:~om ei;l.;cl : an den nerkman ail:crnstig, 
d i ~  ter oritd~k!iing.pl~nts naaunkelirig onclervraagd n-eïd. Zij lag met den vloer ornstreeks 
een el onder den bcgo;icn groiiil ei1 h,id eeiie ricikaiite g~dr~a l te .  Slechts ai.n (ie 
nesizijde bevoiid zich een muurtje vali opeeiigestnpcldc steenbrokken ei1 n-niirvnxi d<: 
iiyee zliilt- of hoekstc.cnc:l (nnn elk cii~dc 66i) roode zandsleenen platen varen, eei~igzi~ls 
lang,ierpig vierkant yan vorm. Deze platen beviiideil zich thans nos bij dcri ticer 
h, PI:RK te Hili-crsunl; zij hel>buii iic lerigle vaii p. m. G O ,  de breedta . ca3  30 
diuni, ei1 dcagen pc-:ie sporun van opzettelijli bcnerIït te zijn. De vlocr der ha:2:.clstede 
bcstoiic? iijt ééneil pl:!tteïi rooclrn zanilste,-n van Q s1 middellijn , thaiis eveiice;is bij dt>i1 
ht:?r PERK; dezc -\locratcen droeg blijken dat er op gestookt \ras, en ook rondom 
1i~;r;l b:vc.;id zich zrnite , cict Iiouta!;cleAi vcrm:,l!gdc nardu , zood:zt ook c!n;:.z ;;c;tor,kt 
nir?c:t ziji?. Ondw dien stce~i votid men ee:ie groote n-ig van b~nrls iet ;  het \YES cen 
~ t ~ t u u ~ l i j t c  ro1;teeii , slcclits :tag &&I eiiid.: , maar cl& aan vier zijdcn , piiiitig lii:;it>- 
+;U:- ; zie de afbrcldlnx Pl. V I I ,  1. Vo~zts  n-cïilv:~ in ileze Ii;iaïd:+ctlc itcg vicr of 
v < f  si~excn pi.'lpii5tcii :;.:cl-oi:dca , isaaïcmtïeiit CIC jiiistc vi~?di~:gspla:its niet inear koii 
opi;r-gcvcn nordc:~. DI<- ~J? ; ! , i ì i i~ i i  , door d ~ n  vinclcr met íi:!tl~~i: sect.tgt.lijk,: i~~j-ii~;n';<l 
zijiide , kiiii~i~ii niet nadei. gclicamerlit nordai. Ten aanzien van dc, roode ~ailditeoïreil; 
iii cirzc 1iriardsi:cle gevoiid.cn , inas ik di: opmcr!;ir,g i~;ct  :c.htei,~i:-ge Iiuuili;~, cl:!: < l i ? -  

zellcli; stc.i;:-:cort 02'; vi.zlr;.Ii?.ig i ì i  3le!ilcnbiiïg x: r p  I:?t eilalid Sct1:ind nari p;ynvc.ìi nit de 
znc:_ciirinn~dc steeiipericde roo~l;cinl; som; zijl  er de gyavcii :.;,~liéct uit zt:nic~ii:;~clritl 
e:i so;iis ~ i j i l  er ook de I~T::c~ mcde bed::!r'L. Zij komc~i dnar e(:litcr oolc voor : x i i  ;i.i:viii 

v;a:,ri~i m< Lalen gcreed:rli:ixe-. gcrondcil ~1-orc1~1. Ijr. LISCH , clie or bq)::.:ldc beri~tcii 
o\.c,r 6cge\"2 hccft in ti., Ja7ir6;icLc~ des ..Veckle;~6. ??talas j i i ~  Geach. ctc. X1 , 3 kJ, 

Iiccht aaii Iict gcbroili \a;i  c!.,ic ctcc;isooi.t cci;t> aFivfern Gciieiitiing", (!och li,.-TL die 
;lict rir,(le: ~ n ~ ~ , ~ ~ l ~ ~ ~ y î i ~ ,  ZCII!IL>~! m:L::i~?~~ 11ck gchr~~ik y a : ~  11ci1 : ~ : J I C % ! ~ ~  , ,~(J!;I. 



zoo ver het niet toevallig i s ,  aan zijne waarde tot slijpen, en van den rooden zand- 
steen, aan de fraaije kleur zal toe te schrijven zijn. Op de Hilversumsche heide komt 
die steensoort in hare diliiviaansche formatie veel voor. 

17, I n  Pcbruarij van het jaar 1853 werd door den xerkinan nog eene haardstede 
opgegraven, gemerkt op het situatieplan Pl. VIII ,  fig. 1 6 ,  No. 14. Ook daarbij n-as 
geen deskundige tegennoordig, omdat er niemand vooraf van onderrigt genlorden aas. 
De vinder, door mij ter piaats ondervraagd zijnde, nist mij slechts het volgende te 
zeggen. Zij bestond uit eene bevloering, die gedeeltelijk van een muurtje omgeven \Tas; 
bevloering en muurtje waren zamengesteld als de vroeger beschrevenen. Boven de be- 
vloering zat zxarte aarde en digt op de bevloering asch, die met houtskolen vermengd 
Tvas. Tiisschen deze vond men zeventien n puntige beiteltjes" (zeer waarschijnlijk p2jl- 
punten), die, voor zoo ver de vinder ze nog bezat, voor het 3iuseum aangekocht 
zijn. Daar ze echter met andere stecneil gcrcedschappen vermengd naren, zijn ze met 
zekerheid niet nader te  kenmerken. 

Eindelijk behoort nog vermeld, dat de meergenoemde werkman mij in Julij 1855 
aaa zijne woning eene vuursteenen wig vertoonde, die hij sedert nog gevonden had,  en 
nel ,  naar hij meende, op de plek, naar vroeger door mij de haardstede No. 1 2  was 
opgegraven. Deze wig Kas aan de onderzijde plat, aan de bovenzijde bol, goed beiverkt 
en gepolijst, doch op enkele plaatsen gesclionden, en zj j  kxam in vorm o. a. overeen 
met Pl. I, fig. 1 der door mij uitgegeven Gedenkteekenen der Germanen en Romeinen 
aan den Nederrijn. Het opmerkelijkste aan deze wig is de zeer scherpe snede, dia 
geheel ongeschonden is en het voorkomen heeft van ongebriiikt, of versch geslepen te 
zi<jn. De schei.pte is zoo groot, dat zij die van een mes evenaart, ei1 z; ma; in dit 
opzigt voor even zeldzaam als bclaiigrijk gchoiiden xordeii, daar zij door hare bijzondera 
scherpte bijdraag% tot de bewijzen, dat soortgelijl<e gereedscliappeii niet, gelijk door vclen 
gemeeiid is en nog gemecnd nordt,  nls symbolen gediend hebben, een onde ï~~erp  n.nnrcip 
i ~ i , j  bei~edcn zidlen terug komen. Onder de 13ilversiitnsche gereedsclinl>paji van stecn is 

die n-is &lig, omdat dxar nog geen zoo groot, en veel minder er:i zoo z o ï g v c l t ~ i ~  
bciï-cr1;t yoorneip van vuiirsieeil gevonden is, I k  heb n.el geen grond te tisijfeIen of' 
dezc cig op denzelfden akker gevonden is vilar de ha~rdstedeli zijn op~egravei~ , 1jx:tiY 

dat liij b(1pa::Idelijk gero~idc:~ zou zijn op de plek naaf door mij de Iioaritstedc No. 1 2  

yin$ opgegn.vei1, komt mij niet n-aarschijiilij!; voor, omdat die plek, cveik als alle 
aridcreii die onder mijn toezigt opgegraven werden, naaun-keurig oiide~zoclit is g2\ioïdei>, 
Deze wig, sedert voor liet 3fuseum aangekoelit, is daar gemerkt Ii i. 483, 



V E K G E L I J K I N G  NET E L D E R S  G E D A N F ,  O N T D E K K I N G E N .  

E e r  ,j overgaan tot de overvaging van de bestemming, afkomst en ouderdom dezer 
ha'ardsteden en der daarin gevonden gereedschappen , meenen mij eenige oogenblikken te 
moeten stilstaan bij de vraag, of er ook elders soortgelijke ontdekkingen gedaan zijn? 
'Ct-at het buitenland betreft, hebben rrij vergeefs naar berigten omtrent soortgelijke 
onderaardsche haardsteden gemcht. Een enkel, zeer algemeen berigt , hetwelk bij 
CHR. KEFERSTEIN , AnsZcfitm Gber die KeZtischen AZtert?iumer (Haiie , 1846), I ,  -28 3 en 
293 voorkomt, geeft geene stof tot vergelijking. Want ,  wanneer het daar (S. 283) 
heet: u er vertoonen zich soms ronde, ook wel hoekige, sommijlen met een muur 
omgeveii bevloerde plekken, die met eene aschlaag overdekt en onder de oppervlakte 
van den grond gelegen zijn , en die tot verbrandingsplaatsen zullen gediend hebben", 
dan is die beschrijving zonder nadere opgaven, vooral ten aanzien van de resultaten die 
zij opleverden, te onvoldoende om na te gaan, in hoe ver zij met de Hilversiimsclie 
haardsteden overeenkomen. Het zou te venschen zijn dat KEFEBSTEIN over ligging, 
grootte en inhoud dier constructiën nadere berigteii bekencl maakte. Maar die ondcr- 
aaïdschc door hem bedoelde bevloeringen schijnen nog niet onderzocht te zijn. Even 
zoo is het gelegen met de 11 cirkelronde kuiltjes van 10 tot 12 voet middellijn ei1 8 
tot 4 voet diepte, die men veelvuldig op de Lunenburgschc heide bij Langenrehm", 
aantreft, volgens berigt van Prof. W~CIITEI~ ,  in het Bannov. Magazin 1541,  S. 668, 

aangevoerd door KEFERSTEXN I, 293. Zoodanige kuiltjes zoudeii bij opgraving mi~sc1,ieri 
verschijnselen opleveren die tot ophelderende vergelijking met de Hllversums~he haard- 
steden dienen konden, omdat ook deze zich op den bovengrond steeds door ccn kuiltje 
kerimerkten. Om nog meer zekerheid te hebben, of er in het buitenland soortgeiijkc 
liaardsteden als  de Iiilversumsche gevonden varen, had ik mij, gelijk in de T o o m d e  'ticriqt 
i i ,  aan eeiiige der uitstekendste navorschers van deze soort van oudheden in liet buiten- 
laiid genend , als aan Dr. LISCH te Schnerin , WARSAAE te Copcnhagen , JVILBCQZI te 
Sinslieim, VON ESTORFF te Iiannover en ROACII SIITE te Londcn, maai- van dic aiieii de 
vcrzc?rering ontvangen, dat gelijksoortige ontdekkingen te hunnent niet gedaan, noch hiiii 
ook van elders bekend naren. Met des te  meer belangstelling zal men verncrxieri, dat 
.3u in oiis vaderland zelf, vooral in  de provincie Gelderlaild , haardsteclen , immers onder- 
aarcische stookplaatsen gevonden zijn, die in sommige opzigten mct de Hilvcrsumsclic 
nvereenkoinen , ei1 nier vermelding dcïhalve hier ndl eenc plaats vcrdicnt , ei1 dit te 
iriecï wegens enkele gelijksoortige ~Ulkomstcn die hun onderzoek opgelcverd hecft. 

Op de heide tiisschen het dorp Edc en dv gehuclitvn lTiekerom un Eoekel, i mir vuil 
dc kom des dorps Ede verirjjderd, links van den rijweg die van Edc op Roekcl 
hopt ,  bcvindeii zich (evcn als ook elders op die hoidc, t>n als in de provincie Drenthe) 
vericheidene vierkante en Iailgii-crpigc heidcpcrkjc; , die cene middellijn van 20 ,  6 9 ,  51) 

lot  60 el hcbben, en van elkander gescheiden zijn door cen lmg walletjo v,m p. rti. 30 
tot 50 duim breedte cii 10 tot 20 lioogte. Dc oorspronkeliike best~:i~iriiing dicr perk'cs 



ligt nog in het duister. Uit enkele opgravingen, die ik er in de provincie Drenthe in gedaan 
heb, meende ik te mogen besluiten, dat zij dagteekenden uit denzelfden tijd als cfe daar 
aannezige germaansche kegelgraven, en dat zij naarschijnlijk met lijkplegtigliedeii in 

verband gestaan hadden; zie onze Drentlirch Ot~dAeden, bladz. 110 en verv. I n  tlr 
voormelde buurschap de Valk werden in enkele walletjes van die perkjes scherven 
van oud - germaansch aardewerk gevonden. In de perkjes zelve, ofschoon rncn cr clmr 
herhaaldelijk in gegraven heeft, werd niets van menschelijke hand afkomstig ontdekt. 
Onlangs echter is in  een malletje, behoorende bij soortgelijke perkjes op den IleiZiyendery , 
in het gehucht Roekel, eene vuursteenen wig gevonden van 9 duim lengte, aan nllc 
zijden bemerkt en in vorm overeenkomstig o. a. met fig. 5 der Plaat bij de Oudiieidk. 
uwAanrlelingen en mededeezingen. Deze wig verd opgegraven door den timmerman VAN ZANT- 
BEBGEN te Wekerom, en is van hem voor het Museum alhier aangekocht (gemerkt 
R. i ,  4). Deze bijzonderheid leert, dat die perkjes op de Roekelsche heide iiit den 
tijd zijn, toen steenen gereedschappen in znang raren en niet, gelijk ik aangaanclc 
de Drenthsche gemeend heb, uit een' lateren tijd dan de steenperiode. Geheel in 
de nabijheid nu van boverigenoemde aan den neg van Ede naar Ro2kel gelege11 
perkjes bevinden zich in de lieide onderscheidene Iilcine en ondiepe kuilen, die , daar 
zij gemiddeld slechts een el middellijn en 20 duim diepte hebben, aan het zoekend oog 
Egt ontsnappen, vooral wanneer de erica's der heide hoog en niet door hak of spade afgekapt 
zijn. Op die plek heb ik ongeveer twintig dier kuiltjes rian een opzettelijk onderzoel< 
door opgravingen ondernorpen. Ceze lagen 2, 4,  7 ,  1 4 ,  24,  28 en 36 el van cllraiidci 
ei1 de uitkomsten der ol;grnringcn n-aren deze: 

Irt No. 1 vond i!<, ter ilicpie van i el onder den beganen grond, dit, v2n eerr. 
dikke schors heide voorzien v;as, eene menise hoiitskolen , die zich over ewe cpprr- 
\I,,l;t: van een el rercpreiilden, nar,r in liet midden een neinig trc:titer~nrni;; iiaiir 

l)cjiicden liepen. IIieriiit bleek, cl9t er oorsprorikeliik ei:n kuil g c m n ~ k t  n i  tlnariii sto.ir 

gcstoakt was. 
Xo. 2 tüt 7 , lever.rdeii nagesoe; Gezelfde t6t!comsteii als No. 1 ; doch in oen <!;er 

!;iiileil liad de lang houtskclen de bijzondere diktc van el. in het mldilen , c11 t$:;- 
..ciie,i de lioiitskolcn bevoii[l zich nog ecne leemlaag v2n 10 duim dikte, ry;r,aruit 
i o b d e ,  dat er op tn-ec onderscheiden tijden in gestookt aas: vermocdclijlí was de eer:;? 
i:&iiig met lerm gredcmpt; gci~oïdcn. Vooïts vond men in cun' dier lriiilzii, tnsccheii (lt.  
iioiitqlïclen , een' ~igvormigcn , en in een' niidcrien een' mesvormigcn etvcii, Iir.idcrt -!-l- 

iici~eriit riaar liet scliecii, maar die er toch opzettelijk schenen ingelegd t r  zijn. 
I:i No. S vond men, ter diepte van re3 voet onder den bu~. i~ , sn  grond, de ortr.:-- 

I~ii,i:ids win een verkooIden Iionten paal, die in deli grond na3 uitgclirxnd. 
50. 9 - 11 Icverden gelijksoortige ver.;chijnscl.; op :i13 No. I. 
i 1 1  Xo. 12 vond mcn eeiie 1:oiitskoleri - laur .3 7 &e 211 diiiin ;i!; ei1 2- <.l tiiq; 

siii~ier clen beganen grond gelegen .ras; de hoiitskolen n-aren I!oi-izc:>i:?~' gc1egc.n . 
~f,.-,d:ii i;r uiirspronkciijk ecnc efieìie opï)::rvlnktc mocst grnaalct zyn , c?: icssí:,lìr-n ilc 

i:-ciU 71-nariricde clc kolcii ve~mengil m;lr::ii , 1)cvond zich C ~ I I  Itr-art.rircii vn:i l5 c!iLn: 

~iiitlciellijn, die daar opzettelijk schccx in gelegd te zijn. 
50. 15 iot 17 vertoon<lnn v;ed::rom gcclrjke verzchijncr;lcii nls Ne. I , nlsrir T : : : : E ~ L ( L :  

,I:, ;:'.cl, (:li dc 1ioiitqi;olen va?, ?c.i.' Aier I;r1i2~ri, tjcro,itl zich :redcrorii een !<:inil::.i~c.i: 
: - ! ! i  1:: i!;iim niiddel]!jri ; tsc c:. í:vrnpel-~~ ~p.,t[<:]lik 5chr:t:ii ing,"r:!í?gd tr: :/!!l.. 



Belangrijker varen de uitkomsten die No. 18 opleverde. Deze kuil n.as buiten 
mijne tegenwoordigheid door voornoemden VAN ZANTBEROEN opgegraven , en zijne mede- 
deeling daaromtrent komt Iiier op neder. De kuil had de middellijn van 1; el; ter diepte 
val1 een voet onder deli beganen grond bevond zich eene laag houtskolen; op of tusscheti 
dezc lagen twee steenm wiggen, die goed bewerkt en van eeiie scherl~e siiede voorzien 
Karen. Deze wiggen zijn door mij te  zijnent bezigtigd; de eene was van graau\veii 
grnnietstecn , naar mij toescheen, lang 92. duim , en in vorm o. a. overeeiikomstig met 
die van Pl. V ,  l1 van G. O. C. vON ESTORFF, Heidn. Altertr'GOmer - p o n  Uelzers 
(Hannover 1846) en KLEMM , Hancló. der Ger~in. Altertr'G. Taf. X ,  3 ; de andere van kalk- 
steen, nacir het scheen, lang 12% duim en van soortgelijken vorm, doch iets breeder aan 
den maijer. Deze -+gen naren door hem bestemd voor den heer 0. G. HELDBIKG 
Jun. te  Hemmen, in  wiens verzameliilg zij zich thans w e i  bevinden zullen. Dezelfde 
VAX ZANTBERGEN had in eeii anderen kuil nog eene soortgelijke ontdekking gedaan. 
Die kuil, van een el middellijn, bevatte, ter diepte van f el onder den beganen grond, 
eene laag houtskolen, en tusschen deze Iag eene FFig, die, even ah de tnee vorigen, 
goed bemerkt en van eene Laelijk scheiye snede voorzien Kas. Zij werd mij mede te 
zijnent vertoond en was van gelen jaspis, Lang 74 duim, en de vorm kvam met dien 
der ecrstgenoemdcn overeen. Ook deze was voor evei~gemeldeii heer bestemd. 

,411~ deze kuilen naren , even als de Hilversuïizsche, van boven roìid en schenen op- 
zet,telijk n-cdcr digt geuiaalit te zijn, hetxelk  oora al hieruit besloten aci.d, dat zich om 
den rnnd geene rerhooging vertoonde, Liie cr zou moeten veroi~dersteld norden , zoo die 
i.and, door het iiitaerpeii der aarde ontstaan, niet opzettelijk geslecht aas;  want bij het 
uitvierpen der aarde nordt de rand der kuilen steeds ol>gehoogd, ei1 ziilke ophoogingen 
zijn door nij ook soim aan oude kuilen, die door overstuiving vali z:!:id c.11 liiet opzet- 
tclijic cl'gi gcrnnnlit Karen, opgcmerl~t. 

Nog op etsìie a i d e ~ c  ji!ek van dczrlfcle iiitgestrekte heide  erd den soo~tge1;jl;e kuilen 
otitcickt e:. gedeeltelijk door mij onderzo:ht. Zp viami gelegen t ~ ~ i i i t l g  minukn teil 

au'd::~ va:i Wekerom, digt aan den i.ifireg ran  Ar;?licm nnzr de Vtrlk. Dnnr tclde ik 
c:r rtlixn 1-ijf en t\~iiiti:, dio dooïgnans dcchts 2 ei1 3 c l ,  eeiie e!ikele maal 1 0  el ~ i i i i  

c~l!:rr!dvr verrijdoril, ca iainclijk ~ ~ ; c h ~ i t i t s  g~grocpci.i.(l I-zrc;;. Zij rraPc!>, cvei! 21s dr 
b!.ive::jsii:cldc, rond, 1i:iddcil gemiddeld coile do:.li-snede vn:i 1: tcA 2 d c11 eme dicldt 
veil  20 toi 5 O diiini. Mijne ol>graringe:i dar.r!n Ivrvr~len dczc i~itlcornctc:~ : 

1. In een' kuil die p. m. 80 duim ùiep was, vond ik, liadtil d+: h~ldeschors pa 
liet zand ter &t.te yn:r .i- el n. as -, irt-l.t.:,rm-- ,,. ,..<.Teil , ceiic rniiile sto(.>!;plncf s vtiii 1 l- d 

iiiiddellijn , tv:inr de i u ~ t  a:ch vermengde 1ioiat:jkolcn dig; op c lkdr  gc:pakt zaten ; de 
IioutsPol~iilnag had in hct ixiddcii 20 en a2n de zijden 1 0  duim di!:t.;. Tussdien 
drxc lio1itekcle;i beroïileil zieli enkdi: vcrb:ni:dv bec~~derljes, mer fraguientorisclìt~ toe- 
stand echbr geene nadere bePlilìg geciosgda, nlsluede Geil fui.cgme!it va:! aarde!vevlc, 
a.f!co:nsi.ig van een pot e s  \.ai1 oud-~;eïnmaiisch kaïnkter. Op dan bodem 1apc.n eeniat. 
!ieisterncn , die er opeetlclijk sclieneii ingevX;:;ii te zijii rn door het viitir ~.angebrniid 
:l.areil. Dc houtskoleii nal,eil lceniielijk vn:l e:keiiliuiit, c:! huiine iníissa \!-as zoo groot, 
Jat. de ti:nmernl;n VAX ZAJTBERGEN vei.z~l;e:.d?, (1~t er r~e l  1iondei.d liosseii hoìit raoestel. 
vzrstankt ~$11, om zulk eene m:.ssa kolt.li te eïlpngsn. 



a. In een9 tveeden kuil, van 14 el middellijn en 20 duim diepte, merden, op eene 
soortgelijke diepte als bij No. 1, houtskolen gevonden, en wel ter dikte van 45 duim, 
waarbij echter mede begrepen is de asch, die zich z o o ~ e l  boven als onder de hoiitskolen 
bevond. Ook hier waren de kolen van eikenhout. 

3. I n  een' derden kuil, van p. m. dezelfde grootte en diepte, vond ik ,  k el onder 
de oppervlakte, eene houtskolen - laag ; zij n.as mede van eikenhout. 

4. Een vierde kuil,  530 el ten westen van denEeilìgezberg gelegen, en vel binnen 
een der daar aanaezige perkjes (l), had 3 el middellijn; ter diepte van 65 duim onder 
den beganen grond bevoiid zich eene laag hoiitskolen , en daartusschen een vnursteeneii 
mesje , van 8 duim lengte en in gedaante overeenkomstig met fig. 6 - 9 der afbeel- 
dingen op de Kaart van de Hxnescha~zs 6 9  het Udeler-meer , in XIJHOFP'S B$drayen 
zoor Paderl. Gesch. en Ou(ZJeidku~zde, deel I V  ; vergel. ook PI. VII  , 16 , 1 7  , (in het 
bluseum gemerkt W. i ,  38). 

5. I n  een' vijfden kuil, mede in een der evengenoemde perkjes gelegen, en 2 el 
rntddellijn hebbende , werd, ter diepte van 60 diiim , eeiie hoiitskolen -laag gevonden, en 
daartiisschen berond zich eone pijlpiint van k~artcscliiefer , lang 5 duim, reir ig  bewerkt 
en nnn de piiiii nog niet gcsclie:.l)t; de vorm Icomi naaakbij aan die van PI. VIII ,  1 0  ; 
+!och Iiij i s  sm::lleï (geinerl.:t In hek 3L:istum i V  I. 53). 

Poorts wrdcn er ilog d1.i~ hiiilen door mij o;lgegr:lvcii, dic cvenecns in geinelde 
Ix:rlijes gc!c;cn nxer i ,  Int!:ii clcze Icvcrdcn nleis cp tlnii de gen-on:: lioutsl;oIe:ì, die op 
eerte d i ~ i i :  van p. m. 4 el in clildie lageli gevonden xcrdeii. 

Teii ziiidncstcii Karen de gemelde peilzjcs bzlciid door eene ani1 elkair gesc:hi:l;cldc 
rij ~;j.oc,ti:?~: c n  d!cpcïe huiIc;i, dia zich iri eene tamclijk regtr lijn van hct noo~d\~-csií:il 
na;u lict zultlocstcii uilot:d,ten, op cene lengte van p. nl. 350 ellen. Die 1;a;len nnren 
crhtcr rr.i:ic!c:: (:vc:iredig ro;iil dn:> du boven bescshrcven !ileinv; zij liaddeli ceiie diepte 
v;:;, 1 t.ot l$ c l  en ceiie i~l~(!dc:ll[iii vali 1 0 ,  20 tok 30 e l ,  en Itwaincn mcer overcm met 
<i:c nt.Ere in Fiai11,r.ijlí lizu~yeiles , in EageIatld peniqils cii piD8teads , en in Dui ticlilni:cl 
ïiicB&~yr?cZ~ef~ ,rri.~toemd rroi.din (2) , en die m e s t  ::lpmeen voor 07-erblijfsels va11 woiiin- 
geri v:iri dc vroegste beivc.:tcïs dicr 1a:idea (Keiicn cn Grrmnnen) gchoud~ir ivordeii. >tiaar zij 
~i,j!i nog k n.::li:ij cloor op;i.ai-:i!g.+it oiiitprrocht o:n er bij iiitsluiting zitllc eerie bi-tcrnming 
,;nii toi: t i  keii;!ci;. Voor een ;';.dc:.lie zlcchts zi*j:~ cr ovcrlilij,'.i~!c!~ iil gevonden dic cp 
cí.::c: hi;:s;2?ij1:c bcstcmiri:n_= nezeii ; ari2eren cchter hebben ook urlien til bcpn-ldc 
:.i.c,rhlijl:<dl:: van bcgr:;fc:i;s bi:!-:t; z l ~  LZXDXEB, G'c>uch. oon ,iinLcZL (1833), S. 545, crt 

N ~ ~ l l i a ~ . ! . e  SJ?:(i%'L;;s , ?ir. Kcft I , 9 (1545), aniigei ocrd dcor KEFERSTXIN , 1. c. , S. 295. 
$\':,t c>iiz,- i;o~kclsc!;e k;uilr;ii.eeks bctrcft, de 1:;liiilieden gelooren dat da::r eurtijds 
i t . t :>i i  zou gi:gï.:reii z;j:i . \-oor t,igctlcl- of poLtenbal<Lerijeii. Dit is ecliter zekcï liet sc:v?.1 

( I )  Zio o\cr  :;o<:r::;e;ijl\~ i f i ö ï j v s ,  boven, hl, 20. 

[ A )  %ie over tlo Fr:ti.<.he, b. v. I , . A T ~ L L E G I L I , E ,  in de 8iérn. de In Soc. des cratiq. XIV,  144 (1SSB) ; 

o , c ~  SJ: X:>:;,d.rlir, ~ \o i ;rsc iou iri ..41cT3rieoZ. Bt~itan. ,  VII ,  237 (1785) ei1 X, 116 (1792); ossi de 
!>~~i : -< l~e ,  I*:;iri;si;F;n 1 .  c.  I i ,  27;  Jirl~iesl,t.richtc des Bo1gt2. A2tet.fh. 18~c&nrs ,  1841 ; S C ~ I R I I E E F . ~  
,.. 
$ .  ,\f,.:L,i5*.ch -c.n. f i r  :;c.sth. und. d i ( l f ~ i . f k .  , Ii'!1844), e . a . ,  nan:oioerd Zoor i r a n ~ a s ~ c r n ,  I. c. S. 29211, f, 



liiet; bij opgravingen in onderscheidene dier kuilen is mij gebleken dat de groiic 
uit zand bestond, zonder eenig spoor van leem. Bij die opgravingen vond ik ook, in 
:ommige kuilen althans, op gelijksoortige diepte als in  de kleine kuiltjes, houtskolen. 
Het is daarom te vermoeden dat zij uit denzelfden tijd dagteekenen als de kleinere 
kuiltjes, ofschoon zij ook door hunne aaneengeschakelde ligging, meerdere diepte en 
grootte en onevenredigen vorm eene andere bestemming schijnen gehad hebben. Zij 
zijn echter nog te neinig onderzocht, om er iets naders over te kunnen mededeelen. I k  
inng bij deze gelegenheid niet verzwijgen, dat zich in de nabijheid van die kuilenreeks 
iiog eene tweede soortgelijke bevindt, die nog evenmin onderzocht is. Deze ligt p. m. 
600 el ten zuidn-esten van de eerstgenoemde , en heeft dezelfde rigting (zuid - oost ei1 
iioord-west); zij strekt zich p. m. 250 ellen ver uit. Over 't algemeen zijn echter de 
kuilen van deze laatstgemelde rij kleiner dan die der eerstgenoemde, met uitzondering 
van ééne , die er evenwel eenige ellen van verwijderd ligt. Deze laatste heeft nameïijlr 
eene middellijn van 30 el en op haren rand liggen tnee heuveltjes, die vermoedeiijk 
grafheuveltjes zijn; nant een ander soortgelijk heuveltje, slechts 10 el westelijk van deli 
kuil gelegen, en 4 el breed, bleek mij bij onderzoek een grafheuvel te zijn ; ter 
diepte van. el vond ik eene laag houtskolen, clie met asch vermengd was en daartusschen 
fra,penten van verbrande beenderen en brokken ran  oud - germaanschc urnen of potten . 
\vaaronder ée'n van bijzondere dikte ; alsmede eeii fragment van een' koperen hals- of 
nrmring, naar het scheen, en eenige fragmenten onbestembaar koper (een en ander in  
het Museum gemerkt W. I ,  43). 

Wij zouden de uitkomsten van dit grafheuveltje hier niet vermeld hebben, wanneer 
zich niet digt daarbij een kuiltje had bevonden, geheel overeenkomstig met de boveri 
beschrevene en door mij opgegravene kleine kuiltjes. Dat kuiltje had eene middebjn 
van i el en de diepte van 1 0  duim; ter diepte uan f el onder den begallen grond vond 
ik de gewone laag Iioutskolen, en tusschen deze een fra,gnent van een oud-germaan- 
schen pot. Hier droi~g zich eerst het vermoeden bij mij op,  dat dit kuiltje naast dit 
graf heuveltje welligt de brandkuil zou g e ~ e e s t  zijn, aaarin het lijk des overledenen verbrairct 
11-as gen-orden , tenvijl daarna de beenderen in het heuveltje waren bijgezet, I l l t ~ ~ s s e ~ ~ ~ ~ ~  
strookt daarmede niet,, dat de hoiitslioleil in Let heuveltje n~enigvuldig genoeg wart:n 
oin op die plaats de verbranding van liet lijk t u  vcrondersteUcn c!: dat nUe o~e i igc  (itor3r 

mij ondsrzoehte oud - germaansche grafheuvels kennelijk opgeworpen varen boren 6~ 
verbrandingsplekken zelve, zonder dîif cr eeii zoodanig kuiltje, ds rcrbniiidingskiiil , ij:: 
gecoaden nerd. 

Xij de Eoekelsche zandheiiveis, die den naam van de T;t+olfsOcrgen dragen, iveril 0or:i 
aieergemelden VAN ZANTBERGEN e ~ n  kuil opgegraven, die in grootts en vorni mei, cis 

boven beschreven kleinere kuilen cvereenk~am. Hij vond daarin op de gewone diepte 
(:enige platte keisteenen, die het bedeksel uitmaalrtcn van eenc laag hoiitskoleil , t , i i  

tassche:i deze houtskolen lagen zes bdlen vali rooden zaritlstseii , tamelijk ruir. be\~ei.lit. 
'Eea dier ballen, van 3; duim middellijn, trerd door mij vaii heiii sen%-crveii; de alid<ir:- 
ivaren, vclgens zijn berigt , van gelíj!ïsoortige grootte gen-eest; het behoeft onze Iierinneïiu;; 
iiiet, dat zij met soortgelijke, in  de liilversumsche haardsteden geronderi, overeeerikorn;n. 

0 2  eene natiiurlijke hoogte der heide , -4 uur teli noordoosteii van Edc , digt b(i Y!' 

r?gtc\-an den rijireg van Ede rì-.ar Kekerom. zijik eenigc *uilde graflie~:irds gelcgeii ; dip 



:,l& draagt &:i naam van Hoenslog (1). De grootste dier heuvels, die niet rond maar 
ovaal van gedaante i s ,  heeft i n  oost-westelijke rigting de lengte van 28 , en de breedte 
van l5 el; hij is l+ el hoog, en op eene diepte van l-: el vond ik er eene bevloering 
in van ruae keisteenen, die 3 el lang en 2 el breed m s ,  als mede eenige houtskolei~. 
en op gelijke diepte verbrande en digt zamengepakte menschenbeenderen, die het overschot 
van een lijk naren; voorts een brokje verbrand koper. Enkele daarbij gevonderic 
I~otscherven lieten geen tnijfel over aangaande liet germaansche karakter van dezeti 
grafheuvel. Ook was dit reeds hier uit te veronderstellen, dat op den afstand var, 
naaulvelijks 200 el ten zuid-oosten , de bovengenoemde groote kuil gelegen is , op aïells 
rand zich twee grafheuveltjes bevonden en in wiens nabijheid de germaansche grafheuvel 
lag die door mij is opgegeven ; zie bl. 24. I n  de nabijheid nu van dezen ovalen 
lieuvel op den Hoenslog, slechts 6 el zuid-westelijk daar van verwijderd, bevond zich mede 
een der meergemelde kleine kuiltjes; 2 el verder zuid-westelijk een tweede, en 8 el zuid- 
oostelijk een derde. Aile deze kuiltjes hadden de middellijn van p. m. 1 el en de diepte 
van 20 duim, en bij opgraving bleek, dat zij allen, ter diepte van 20 tot 30 duim onder 
den beganen grond, eene met asch vermengde laag houtskolen bevatteden ; terwijl in een dier 
kuiltjes tusschen de houtskolen zich ook een fragment van gebakken aarde bevond, dat van 
een' oud - germaanschen pot afkomstig was. Nog twee andere soortgelijke kuiltjes, even- 
eens op den Hoenslog gelegen, leverden dezelfde laag houtskolen op, en daarenboven vond 
ik in het ééne, tusschen houtskolen, eene ruw bewerkte wig van graniet, en in het 
andere een mes van mica - schiefer. De wig was slechts weinig bewerkt, had de lengte 
van 14 duim en kwam in vorm eenigzins overeen met fig. 3 der Plaat bij de OudLkdk. 
verhandelingen en mededeelingen ; het mes, aan 6én einde afgebroken, was nog 6 duim 
lang en had overeenkomst met eene soort van messen der Esquimoos, die met den 
rug in hout bevestigd worden; zie eene afbeelding bij N r t s s o ~ ,  Skandinaviska Norde?zs 
ur -invanare (Lund 1843 - 1848 ,  4".) Pl. B ,  11. 

I n  de buurschap de Valk bevindt zich op de gemeente - heide, een uur ten zuid-westen 
van de Lunterensche kerk en een half uur van de kom van 't gehucht, eene natuurlijke, 
zachtheilende hoogte, Tauop eenige grafheuveltjes gelegen zijn. Die hoogte heet de 
D ~ i e 6 e ~ e n ,  vermoedelijk omdat op het hoogste punt een drietal in  het ooglooperide 
heuveltjes liggen, ofschoon er vier aannezig zijn. I n  het jaar 1841 telde ik op die geheel(- 
hoogte 8 grafheuveltjes , die echter sedert, grootendeels door opgravingen geslecht ziji,. 
Die heuveltjes zijn oud - germaansche graven, hetn-elk bij opgravingen geblelreii is ; L$ 

lc\.crden germaansche urnen op, voorzien van verbrande beenderen, soms ook eiii;c-i 
verbrande beenderen, die zonder urn in  den grond geplaatst waren en aaarover eldeis door 
oiis zal berigi; worden. Digt bij het hoogste punt der Drie6eryea, ten zuidoosteii, b r  

vindcn zich p. m. 60 van dezelfde perkjes , van vierkanten en langwerpig vierkanteil vorrri 
F;, door lage walletjes van elkaâr gescheiden, als boven vermeld zijn. Die perkje3 slrekk: 11 

zich zuid - oost\vaarts ruim 700 e l ,  en noord - westwaarts ongeveer 400 el vcr u i t ,  teriviii 
ook nog aestelijk en noordelijk van de Briedergen sporen er van gevonden n-orde;,. 

Heods boven is aangestipt, dat in enkele der walletjes germaaiische scherven gevoiiticri 
wareil. Nu bevindt zich ongeveer 250 el noordelijk van dei1 top der Dr ie6~rye t~ ,  in ( ie  

-- 
( l )  D. i .   erm moed el ijl< 11oadsSslog = iiondsngat ; welligt naor een' daarbij gelegen , s t ~ n k s  te : e : - .  

iiiclden kuit.  
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vlakke heide, een kuil van 20 el middellijn en 1; el diepte , die, op grond van zijn' bijzonder 
ronden vorm, door menschenhanden schijnt gemaakt te zijn, en digt bij dien kuil is een 
klein kuiltje gelegen, in  vorm en grootte overeenkomstig mct de bovenbeschrevene kuil- 
tjes van Wekerom en Roekel. In dat kleine kuiltje vena ik, ter diepte van 2 el 
onder den begmen grond, vele houtskolen, en 20 duim dieper dan deze, fragmenten van 
zeer oud en sterk geoxydeerd ijzer, waarbij een boutje en een kromme spijker, iiaar het 
scheen (thans i n  het Mnsenm gemerkt V. I. 16) (1). Zeer nabij deze plek bevinden 
zich nog enkele groote kuilen, overeenkomstig met dien, wambij het evengenoemde kleine 
kuiltje gelegen is. Zij zijn echter nog niet onderzocht. I n  grootte en vorm komen zij 
met de bovengenoemde margeZZe~ enz. (2) overeen, en zij kunnen zeer vel tot mnter- 
n-oningen der vroegste bewoners gediend hebben. Wanneer zij met rijshout, zoden of 
heidegas overdekt n-erden , konclen zij bescherming verleenen tegen het gure jaargetijde 
(sutfuginna Gemi et ~eceptaczllz~nz frigoribzu; TACIT. Germ. c. XVI). Bij een nader 
onderzoek dczer kuilen zilllen ook moeten onderzocht morden twee en tnintig andere 
kuilen, die p. m. 600 el zuid - waarts van de Drie5er/en gelegen zijn, 3 , 5 tot 8 el 
middellijn hebben, deels rond en deels ovaal en 'den van een gebogen uiteinde of staartje 
voorzien zijn, terwijl zij 5 ,  10,  20 tot 50 el van elkander vemijderd liggen. 

Kleine kuilen van p. m. l el middellijn, heb ik eindelijk nog aangctrcffcri in clezclftlc 
laodstreek , op de boschachtige heide oosteiijk van het dorp Bennekom , tiisschen RBIIIIC.. 
kom cn het gehucht 3Ioffe.t , lietwellr uur ten oosten van Bennel:cm gelegen is. Rij clie 
kttilen , die over eene uitgestrelrtlieid van ongeveer -$ iiur aang*troffeii n-orden , I>c.sparde 
ik geene grafheuvels. Eenige grafheuvels bevinden zich echter in het gehiicltt >!nfet, 
zelf. Daarin werden gcrmaansche u i m  met verbracd:: bernr!r:.en gcvo:tde~.i , .rríiaircivcr 
n i j  elders berigten zullen. Hier zij alleen de bijzondcrtieid aniigestipt, dat in de na!~ijlicid 
dier lieuvcls , bij de bosehn-achtersnonin.g , voor eeni~;e jaren eene t1i:ins gesleclit,~ hoogkc 
gelegeil Gas, van 44 el middellijn en + el hoogte, die enkel bestond uit kleine, tot 
stukken geslagen kiezel-, graniet- en nndcre steenen, thans ten behoeve van n.egei1 
riteestendeels weggevoerd. Het  grootste  die^ steen-fragmenten , voorleden jaar door rriQ ter 
plaatse gevonden, a a s  nmu~velijlrs ecne hdve viiist groot. Dczc kuiisbmittige, overoiide 
steeulloop , zoo digt bij grafheuvels helegen, verdient te mecr opmerlrzilnmheid , omdat 
de bodem te dier plaats uit zand ei1 ligte awde bestaat. I-Iet is rnij:is inzien. nict 
tnijfelachtig , dat clik stcengriiis bestemd , om aan het te vervaardigen aaì-clswerk . . lneerdei.c vastheid te geven, cloor Iict tiisschen de narde te nieiige~t. I)~.::u yssicg crl:ingt 
rlog mrer steim door het feit, dat ds  urnen uit dc Xoffetsclie lietivcls aflconistig , i11 der 
daad met veel fijn steengruis vermeiiga zijn. 

Eindclijk zij nog aaiigestipt , doi; somniigc steenen gcrcedsc:liappcri , dic 10s C:I vcm~)~'cid. 
01) dcze Vcli~wschc heide gevonden zijn, in vorm en in bemerking goote  overeenkom~t 
Iid->l>::s nict stecnen ge~csdscliappcii vaii Hilversnm , brpaldc!ijB met zulke, die tot dus 
ver allacn of bijna alleeii uit de EIilvcrsumsehe Iiaaril?ted.m bekex1 w:ircn. Wij noemen 
rlaaïvari ecnige , thans in  liet Miiseiim vati oudheden voo~hn,~iden ni;;geri, ;!Is: van gtnriiet, 
kn-ayts , enz. acinig b e ~ ~ e r k t  cri in vorm 0:-erecnltornstig met Pl. V11 , 3 ,  4, 7 , 
9 - 12,  eii Ozi8eicitl.. ss?*Aa~lclelitlyeu eiA nzederleelhyen , f g. 2 ; pijlpiiiiteii , van i<i~.urt.i- 

{ I )  I n  d t  kuiltje m r d  ook de hl. 6 ~ermeldr: pijpekop gcroiiiien. 
(2 )  2io boven Li. 23. 



en toetssteeri , wciiiig geslepen en in  vorm overeenkomstig met PI, VIII, 4 , en fig. 
13 der Oudhfidk. verAa7zdeZingen en mededeelingen ; eindelijk ballen, van graniet- en 
zzndsteen, zelfs enkele van tufsteen uit  Niedeimennig , de laatsten i n  het Museum 
alhier gemerkt W.i. 3 4 ,  35. Op de overeenkomst der vuursteenen niggen en mesjes 
uit i-Iilversiiin met Veluwsche wordt hier geene klem gelegd, omdat soortgelijke ook 
elders veelvuldig aangetroffen zijii. Wanneer ~j nu deze Veluwsche ontdekkingen met 
de IIilversumsche vergelijken, erlangen wij i11 het algemeen de navolgende punten van 
overeenkomst en van verschil. De overeenkomst tusschen de Hilversumsche haard- 
kuilen en de Velum-schc is: 

1. Beiden liadden gemiddeld dezelfde grootte en diepte, van den bovengrond gezien. 
2. Beiden bevatteden, op gelijksoortige diepte onder den beganen grond, eene laag 

lioutskolen, ten ben-ijze dat er in gestookt was. 
3. Beiden leverden tusschen die houtskolen gereedschappen van steen, natuurlijke stee- 

uen en rerbrande beendertjes op. 
4. Steenen gereedschappen in beiden gevonden kwamen i n  soort, vorm en bewerking 

ovcreen. 
Hierbij zou nog kunnen gevoegd worden, dat ook de afstand waarop de haardktlilen 

te Ililversum vim elkeh vernijderd liggen, eenigermate overeenkomt met den afstand , 
waarop sommige kuilen op de Veluwsche heide van elkalr verwijderd zijn. Doch deze 
overeei~komst is niet van algemeene toepassing, nant op de TTeluwsche heide  orden , 
geQjk reeds aangestipt is, tevens haardkuilen gevonden die meer gèisoleerd en verder 
dai; de Hilversumsche van elkaar gelegen zijii, 

Het  verschil twschen de Hiversumsche en Velu~sche haardsteden is: 
1. De TTeluvsche haardkuilen hadden geene steenen bevloeringen, of muurtjes, 

of (ieksteeiicn, iramoiider de steeneii gereedschappen geborgen naren. 
2. De grondslag der meeste Veluwsche haardkuilen was trechtervormig; die der Hil- 

ersiirnstslic hoiizoi~tn:il, 
:i. D:: Vcli~wsclie haaïdkiulen bevattcdeii over liet geheel meer houtslcolen , diiii dtl 

Hilversiinl-rlic. 
4. 11:: Vdii\;6clie h:iai.dkiiilen leverd~ii aeldzaom, de I-Iilrcrsiii~~sclie altijd =ieciictii 

gi:ret:dscliappe:i op. 
5 .  De Vdu~~sc l ie  hnnrdku:.len bcvntLcde11 zeldznnm, de Ililvcrsi~msclie diltnijls vccbrai~dc 

I)ci:r~deïtjcs. - IIet oiidersclicid, in 8 cn L aangestipt , is van dien nnrd, dat vnii de 
tkii  Velii~sclic Iiaardkide~~ eï dctlits &La verbi,?;~Cc bv~!lderljes bcratte, tein-$1 r-nii de 
ticci H i1 ví:r5umoelie linwdlaiilcii er ilegcn verbrande I?cendcrtj es hcbbcii opgelcvercl ; ai) 

(lat , terilijl in allo liil\rcïsuirisclre Iiaiti'dkuilzli eteciicii gereedscliapl~ei~ gevoiideii zijli , 
zulkc bij de Velu~sche naauwelijks vaii Géii op de tieii Iran gezegd n-oïdcii. 

Oin dit verschil niet juistheid te beooi~dedeii, is met betrel~1~;iig tal; No, 1 in  het oog 
ie I~oiiden , dat het gebrek aan steeiieii bevloeringen en muurtjes bij de IJclu\\sclie 
liaardkuilen gcvoegclijk Ban toegeschreven Korden aan gebrek van nt;tuurlijlre ~teotieii 
op die Velu~schc heide, imineïs ddbr miar de liaardkuilcn liiygen. E n  viinriear iuni op 
dc Velinre oegens gebrek aan mateiiecl geene bevlowiiigea, iioch uiuurtjes gcnittnkt 
Iieeft , is het ook gemakkelijk te verklaren ,  aarom om de g~o1idsIagcn dier liaardkiiilen 
meer trecLlervormig Garen dan de Hilversiimsche; nmt de natuurlijke gednaiitc viil~ 
kuilen, in zandgrond uitgegraven, is ge~oonlijk trechteïvormig. Iiiernnii is ook toe tf 
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schrijven, dat de lagen houtskolen, in de Veluwsche haardkuilen, tegen het midden &k- 
ker waren dan aan de zijden. 

Het verschil derhalve tusschen de Hiiversumsche en de Velu~sche haardkuilen is onzes 
inziens niet zoo aanmerkelijk, dat men aan beiden eene verschillende bestemming zou hebben 
toe te kennen ; integendeel, wij gelooven dat een onpartijdig onderzoek dringt tot het 
aannemen van eene gelijksoortige bestemming voor beiden, en dat men zonder verme- 
telheid zal mogen stellen, dat beiderlei haardkuilen afkomstig zijn zoo niet van den- 
zelfden volksstam, dan toch van volkstammen die op gelijken trap van beschaving stonden. 
Mog-t iemand meenen, dat hiermede in strijd was de meerdere kunstmatigheid die de 
Hilversumsche haardkuilen, door hunne steenbevloeringen en muurtjes, boven de Velurvsche 
vertoonden, dan houde men in het oog, dat die bevloeringen en muurtjes van zéér 
iveiilig kunst getiiigen, daar zij enkel uit m e  steenen bestonden, gelijk die heide 
ze oplevert, en &e in 't barre zand gevlijd of opgezet werden, gelijk kinderen het 
doen zouden indien hunne krachten het gedoogden. Vooral echter bedenke men, dat de 
goedbewerkte vuursteenen miggen, die in de Velitwsche haardkuilen gevonden zijn en die 
niet onderdoen voor de vuursteenen gereedschappen van Hilversum, genoegzaam bewijzen, 
dat het volk, waarvan de Veluwsche haardkuilen afstammen, op een' niet minderen bescha- 
viiigstrap moet gestaan Iiebben, dan dat waarvan de Hilversumsche afkomstig zijn. 

I s  er dan eene zoo groote overeenkomst tusschen de Vel~iwsche en Hilversiimsche 
haardkuilen, dan mogen nij vragen, in hoe ver de 'Sïelunsche opheldering over die van 
Ililversum geven? Bedriegen m i  ons niet, dan zal het ailt\~oord in het algemeen hierop 
riedcrkomen, dnt de haardkuilen op de Ve1un.e meer steun geven 2an het gevoelcn, dat de 

I-'filversurnsche geene huisselijke, noch sep~ilchrale bestemming gehad hebben; en zij zullen 
diis het vermoeden versterken, dat hunne hoofdbestemming godsdienstig gen-eest is. DF: 
Veluwsclie haardkuilen toch Iiebben niets opgeleverd, wat bepaald op eene hiiisselijke of 
sepulchrale bestemming wijzen zou, Slechts in eene enkele vond men ~~~~~~~~~sche , 
niet nader te bepalen beendertjes ; slechts in twee een fragment van gebakken aarde, ei1 
slechts in zeer weinigen gereedschappen van steen. Hieruit nii mag, evenmin als uit cle 
vele houtskolen, besloten ~vorden tot eene huisselijke of sepulchrale bestemming. En tegen 
die huisselijke en sepulchrale bestemming der Veluwsche haardkuilen staat over, dat 
sommige kleine haardkuilen gelegen maren bij grooteren, waarvan de huisselijke bestem- 
ming, wegens omvang en diepte , meer waarschijnlijkheid had, en die allezins over- 
blijfsels van woningen der vroegere of vroegste bewoners kunnen geweest zijn. Wanneer 
ariu dic grootere kuilen eene huisselijke bestemming wordt toegekend, zal men ze 
aai1 dc kleililere te eerder mogen ontzeggen, die ook wegens hunne kleinheid zeker niet 
voor verblijf-, nooii- , of tijdelijke bergplaatsen van menschel1 kitnneii gediend heb- 
ben. Tegen eene sepulchrale bestemming pleit vooral, dat er niets in gevonden is, 
wat 0.2 beg-afaiis of lijl;ple~tigheid aijst , en dat sommige Ituiltjes <ligt bij ~rafhenveIs 
gelegeli waren, dic, tot o11 de verb~aiiiiitigsplaats toe, altcs bevatteden n-nt tot de 
begafenis vereischt was. 
k mag bij deze gelegenlieid niet nalaten met een woord aan te s t i p p ~ l ,  dat aak 

.in de provincie Drenthe haarilkiiilen gevonden \T-orden, die echter nog te weinig 
ondu~ioclit - zijn, om cr opheldcringcri uit t v  verwachten roos de IIilvc~sumsc'tie. Ecne , 
val1 twee el inicldellijii en geringe diepte, op de heide te Einmen , Icverdo ter diepte 
van cc.n el onder den bcgailen grollil eakel hoiitskolcn op; eri cene nnderc , ter zclf(1r.ï 



pfaats , veeleer een keldertje te heeten, bestond in een' langwerpig vierkanten trog, uit 
run-e steenen zamengesteld (2: el lang, -L; el breed en 20 tot 30 duim diep). I n  dit keldertje 
bevonden zich geene houtskolen, maar een fraai bewerkt vuursteenen mes en een aks- 
Iiamer van dioriet, beiden in vorm overeenkomstig met fig. 73, Pl. V1 en fig. 133,  
Fl. IX van Nr~ssow's Skand. Nord. ur - invan. Boven dit keldertje, omstreeks i el 
hooger, bevond zich eene soort van bevloering, waarvan de steenen min of meer ge- 
rvelfvormig over het keldertje gevlijd waren, en daarboven aarde ; ten gevolge waarvan 
liet geheel van buiten gezien de gedaante van een grafheuveltje had. Maar geen enkel 
spoor van begrafenis werd er in gevonden: zie daarover, en over de Drenthsche kuilen 
onze DretztAscZe ozndAeden , bl. 31, 123, l 4 3  enz. 



O V E R  B E S T E M M I N G ,  B E W E R K I N G ,  A F K O M S T  EN OUDERDOJI  
D E R  H A A R D S T E D E N  E N  GEREEDSCI-IAPPEN. 

& het onderzoek naar de bestemming kan over het algemeen slechts tusschei~ 
drie keuze zijn: eene huisselijke , eene septilchrale , eene godsdienstige. I n  ons vroeger 
uitgegeven berigt over deze oudheden (Oudkeidk. aerhandelingetz en ~nededeelingen I ,  137 
verv.) zijn voor het meer of minder nmrscliijiiljke van elke zoo veel gronden aangevoerd, 
als de onderzoekingen op dien tijd aan de hand gaven, en het eindbesluit daaruit 
getrokken luidde : I! er schijnt dus alleen keuze over te blijven tusschen de stellingen, 
,I dat men de gereedschappen in zulke brandkuiltjes harder heeft wiilen maken, of 
I/ dat men de verbrande (dieren) beenderen als een offer, en de gereedschappen als 
I/ ceile godsdienstige toexijding (gave) beschound hebbe , of dat beide oogmerken vereenigd 
I, irerden". TYij meeiien aan dit vroeger gescluevene hier te moeten herrilineren, omdat 
voortgezette onderzoekingen tot uitkomsten geleid hebben, die daarvan slechts n-einig 
afi\ijkeii. Zien aij , ook met het oog op dat vroeger geschreveiie en het bovcn aan- 
gemerkte, xat vóór en tegen elk dezer bestemmingen pleit, ten einde daarnaar een 
zilgemecii besluit op te maken. 

Eene bestemming van liuisselijken aard zou de veronderstelling in zich sluiten, dat 
die haardsteden overblijfsels van woningen ivaren , gdijlí LISCH en WORSAAE vermoed 
liebben, en van n-elke woningen alieen de haardsteden zouden overgebleven zijn, ternijl 
zij zelve (uit hout, zoden of andere ligt vernielbare stof) iii den loop der tijden 
verdaetieii waren ; of, dat zij als opeae haardsicden tot tijdeiijk gel~ruil: gediend hadden, 
om zich bij felle koude te jrrninrrneir, bij iegeil te droogeti, bij ~nnaltìjdcn hct vIecstah 
te rocst,e;i of t2 braden. enz. 

F,,la:i~ hicï iegcn rtr:ii!i zri1kc gcnigtige bvdenliingen over, dat inen naii overblijfselen 
V311 n.oriiligc:t , lietzij inces bestciidige , liclzij sl.echt~: tijdclijkc , bczi\-iiarlijk lilag il?i:l:i:?ì. 

&>dien her, Bnords:ed:ii v a  n.oìiingsn gei-ïeest Karen, zou n?-n in de uabijheid sporcrt dier 

xoniripe:i 1ii:bbcil 1iiocle:i ~irideii,  of bcnijzon, d:it men op dit: ploklien gehuiad hzd. 
v .  

\.t i:wii die uoiiiiigcii vaii eoclcii gexzcst, iiic~i eon er esgc:ts nog ophoogingen vali gevoi>dôri 
IitBbeii. \%'are!i zi j  Iioiit gmeast,  inen zoti, althans in dcn gro:id, EOE c r~ i i t r  
Iiiimu* of hoiitskolen 1ir:bl)a.i gevoiidcli. Wnroii zij \ai Icem en Zloilt g~i~r:r;;t, men ZO?I 

er doorgeuld: Iecmfragmeìlte:i ontdckt hebbeii, gciijlc die elders b. v. in hleckleilburg 
(::i< J,iscri , Jnlir6b. des T/ereim :jiir dfec$le~ii. Ge:escA. XTX, :?S9 - 290 , cii te . j I i  bi; 
~)uLL~: ;Ec ' (~ !  ( % i 2  0112e Ot~dhek!h?(?jchye wededee/i?:ye~~ , ilr? 186  til elders) g;evo~idc:i zi,i:i. 
B l t i a ~  rondom de liimrdkililon nns dc boclaiu gdiccl de nat~i~irl?;!te , cvc~i als eklers $11, 
liie iicide; hij bvstoud uit o:igt~roerd líiezalóand , soms tiiet grootere steelien ~ermciigd , 
eri gaeii enbel :ipoor vaii hiiiinia - aarde v:eril gsvoildoli , behalve op dcn bodem ilcr 
iiaardknileu zehe. Dil; iiu pleit zoowel &g;m het gevoelen dat het haard:-t.cdei1 va;? vnste 
~so.iii1gt.n zouden zijn, nls dat het tijdelijke stooQ1aatse:i yoor huisselijke oogmerkc~i 
t o i ~ d n i  zijli. geneest. Dc gevolidsrt beenderfjea van ruiideceii, rjchapen, goiteri, hondeii , 



kannen ook niet ten be~i jze  strekken, dat men in die haardsteden tot huisselijk gebruik 
het vleesch geroost of gebraden heeft; want die beendei-tjes waren te  weinig in  getal en 
te fragmentarisch, en werden doorgaans bij elkander, in  een klein kuiltje, meestal onder 
.gereedsehappcn van steen, gevonden, maruit bleek, dat zij daar opzettelijk en zorgvuldig- 
nederlegd naren. Hier is dus niet aan overblijfsels van maaltijden te denken, hoedanige 
b. V. door WORSAAE in Denemarken en door ons te Wijk bij Duurstede gevonden zijli. 
Ook de nfn-ezigheid van aarde~erk ,  dat ,  in  geval van eene huisselijke bestemming der 
haardsteden, had behooren gevonden te zijn, pleit er tegen. 

Het eenige kleine potje, dat, volgens vcjorgeven, ter zelfde plaats ontdekt zou zijn , 
kan toch evenmin eene huisselijke bestemming bevijzen , ais twee potscherven in Ve- 
lumsche haardkuilen gevonden. Ook de gereedschappen van steen kunnen niet ten 
bewijze strekken, dat de haardkuilen wa-in zij gevonden zijn eene huisselijke bestemming 
zouden gehad hebben. Zelfs vanneer men veronderstellen mogt dat die gereedschappen 
oorspronkelijk tot h~iisselijke oogmerken gediend hadden, zouden zij nog geen bewijs 
opleveren , dat de haardsteden, naarin zij ontdekt zijn, eene gelijke bestemming gehad 
liadden; n-ant het is overbekend, dat zidke steenen gereedschappen elders doorgaans in  
grzvcn gevonden zijn , zoodat zij op zich zelve eer tot het vermoeden aanleiding'konden 
geven, dat dr Hilrersiimsehe linarclateden ecnc se1~iilclir:il~ bsstemming gehad hadden. 

Xaar hebben zij misschien eene sep.11chrale beste1nm:ng gehad? Men voert claarvoor 
iwiiigt aan : in  de meesten zijn verbrande beendertjes gevoiiden , die te fragmentarisch 
naren om te kunnen bepalen, of er niet menschenbeenderen tusschen zijn gen-eest, en 
dil- iïiis Iict mogelijk, dat he& mecrendevl uit mensctienbeenderen bestaan had. &!en ZOLI er bij 
ku~incn rocgcn , dat fragmentarische beeiidcrtjes nls deze niet zelden als stellige overblijfsels 
van rncnscliclijlie bvp.ildei.cn, in  ondc vóbr-romeinsche graven, oolz bij ons te lande gevonden 
n o ~ d e n ,  zonder in eene urn bcslotcn tc zijn. E n  wanneer men dan nog i11 aanmerking 
iit+mt, dat de zamcnstefiii?g onzer liaa~<lgteden, en gedeeltslijk ook de vorm, over- 
cec!iomt met die van $ommige graven u:t de zongenaamrlc steenperiode, dan mag men 
a!iliniic %cl eeiic plaats verg~nnneii aan het vermocdeii dat zij graveu zijn , waarin men 
tcvciis , p,lijk in diiizende aïidereii uit dczelfdc hooge oiidhcid , gereedschappen, die den 
ovr-~lcdene bij zijn leven dierbaar gemest waren ha2 bijgelegd. Maar dit vermoeden 
~r:iri, gcuioezza~nen groi~d. 

0fsc.lioon het meerencleel der verbralide l~cendertjes uit onze haardsteden te  frng; 
mcntririsch m s ,  om t:, vezzelieren dat er geciie meilschenbecnderen tueschen waren, 
1:i:ci't iileii ior:li rczt , om iiit Iiet ze!;c:.< lot Iiet oiiz:?lrere, uit gedeelten tot hct grliecl 
c.ciilg l~csliiit ie treklien. IIct zon buitengemeen toer ril li^ eijii , (lat al de beendertjes ; 
<!ic iiit deze verschiliende haaidsiedeli mct zclierlieid lioudc.li bvpaald ~vortlen, enkel van 
diereli cii niizt van meiische~i Karen, c:i \\-d cnn versehiileiide dieren en daaronder 
ríin zitlkc, aicr bcenilercii zelden of noolt , zeker nict bij 011s t:: Iandc , met men- 
sclieiibeeiid~i~ei~ verc91ilgd i;i zrnrcii gcroildcn zijn ; t ~ \ \ - i j l  juist de oiibepaalbnre beeii- 
dcrtjes van merisrlicii zoiideit nezen. I iz t  is vcel inilider aanr:?rnelijk, dat zich tus-i:licn 
di: nict tc b>palci~ bcci:ilcrijes muiic-che;:'Jcenilxen bcvondun hsbbeii , dan &t (lcze, even 
als de bcp~>nnlbaie, <lieïenbeencIcrcii gcnT2est zijn. Eii ~ e t  cle zi1menstelli;lg en den vorm 
der Iiaardstcileii beircft , is het n-el niet te ontkv~nen clat er graven ontdekt. zijn . tot 
de steeiipe;.icdr b:hooi:cnde, dle cjrcii als &ze hoardctcderi uit natiii~rlij8e , slechts 
in  z:i~id ,rrc\.iijcle ïo1s'~ee:isii b~slo~~tlci i .  c11 die inede geheel of gedeeltelijk met, zijsteenen 



of met eeii muurtje omgeven waren; maar het groote onderscheid tusschen die graven e;% 

oiize haardsteden bestaat hierin, dat de graven, wanneer zij met zijsteenen omgeven warclt. 
steeds ook met een' of meer steenen overdekt wareir, temijl g e n  onzer haardsteden vali 
zuik een deksel voorzien was ( l ) ;  voorts, dat alle haardsteden aan eene zijde open waren, 
liet\velk bij die graven niet het geval was; eindelijk, dat men in die graven steeds erkeli- 
bare menschenbeenderen vond, waarvan in onze haardsteden geen spoor ontdekt is. 

Op deze gronden mogen wij de Hilversumsche haardsteden niet voor graven houden. 
Naar zijn het geene graven geweest, dan zou men toch vermoeden kunnen, of ze niet 
misschien met lijkplegtigheden in verband gestaan hadden ? Wij houden ook dit ver- 
moeden voor ongegrond. Wij wiilen hiertoe niet drukken op liet feit, dat zeer in de 
nabijheid dier haardsteden geene grafheuvels gevonden zijn. Want het was mogelijk , 
dat er ergens in  de vlakke heide nog grafplaatsen verborgen waren, \raarboven geen 
heuvel r a s  opgerigt geweest, gelijk er o. a. in de provincie Gelderland en Drenthe 
gevonden zijn , terwijl op de Veluwe, gelijk we boven zagen, haardkuilen gevonden zijn, 
die bij begraafplaatsen gelegen waren. Maar zullen onze haardsteden met lijkplegtigheden 
in verband gestaan hebben, dan mosten zij gediend hebben, Òf om er de lijken in te 
verbranden , Òf om de daarbij misschien gebruikelijke maaltijden toe te bereiden, want 
andere sëpulchrale plegtigheden , behalve godsdienstige, zijn er van de vroegste euro- 
pesche, niet - romeinsche volkeren niet bekend. Dat zij tot het verbranden van lijken 
zouden gediend hebben, is niet aannemelijk, op grond van hetgeen boven bij de Ve- 
luwsche haardkuilen is aangemerkt ; en in onze Oud?aeidk.. verhandelingen en mededeelingen, 
bl. 1 5 2 ,  is er reeds tegen aangevoerd, dat zij te klein varen om er eene lijkverbranding 
in te doen plaats vinden ; voorts, dat de oudste europesche begraafplaatsen leeren, dat 
men de verbrande beenderen der overledenen pla@ bij te zetten op dezelfde plek, naar 
de lijkverbranding had plaats gevonden. 

Even onwaarschijnlijk is he t ,  dat zij gediencl zouden hebben om lijk - maaltijden toe te 
bereiden. Verondersteld dat die in zwang zijn geweest bij het volk waarvan onze 
haardsteden afstammen, dan zou men toch iets bepaalds dienen gevonden te hebbcn n-at 
op ziillre maaltijden betrekking had,  potscheiven en vele beenderen, gelijk die elders, a h  
overblijfsels van oude maaltijden, ontdekt zijn. Wc1 is waar er zijn verbrande beendertjes 
gevonden; het is ook mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat hot vleesch der dieren, rvaarvnn 
die beendertjes afstammen, gedeeltelijlr za1 gegeten zijn, en in zoo ver villen wij nict 
ontkennen dat de haardsteden tot toebereiding van eten kunnen geclicnd hebben. lfaar 
het geldt hier de vraag naar bepaalde maaltijden, bij gelegenheid van tiegrafenisseii, tn 

naar deze als hoofdbestemming dier haardstedcn. Daarvoor meenen wij dat geel1 gronct 
voorhanden is. Of zou misschien het vleesch voor zulke maaltijden in deze haardstcdeli 
slechts geroost, maar op eene andere plzats genuttigd zijn? Uiervoor bestaat geen grond, 
<:li er pleit tegczi, dat de dierenbeenderei1 in de Iinardstedeii gevondeil, tot klcin 
grlus verbrand, zorgvuldig in kleine kuiltjes vereenigd, en soms daarenboven met 
steenen gereedschappen vermengd of overdekt waren. Uit liet aangcvoerdc is dus hct, 

(1) Te Leggelo (provincie Drenthe) werd op de heide een uit ruwe steenen zamengesteld keldertje 
gevonden, en ten deze iiiet ongelijk aan onre haardsteden; daarin bevond zich een romeinsch beeld; 
zelfs dit keldertje was Fan boven zorgvlildig niet een deksteen gesloten ; zie onze D~sntsohe Oudkode~r,  
(Utrecht 1848) bl. 58. 



oiinaar~ciiijrilijke gebielteil, dat de Hilversuinsche haardsteden eene huiselijke of eene 
sepulchrale bestemming gehad hebben. E r  schiet dus slechts over, eene godsdienstige 
hoofdbestemming te veronderstellen. Wat die veronderstelling waarschijnlijker maakt, is 
1.) dat op de vloeren der haardsteden groote vwen gestookt zijn; 2.) dat in  eene der 
haardsteden een steen gevonden is (tie het voorkomen had van een offertafeltje, immers die 
bestemd scheen te' zijn om er iets op neder te leggen; zie bl. 7; 3.) dat de verbrande 
beendertjcs en steenen gereedschappen doorgaans zorgvuldig onder deksteenen gevlijd, vóór 
den ingang der haardsteden gevonden zijn, en 4.) dat een groot gedeeIte der steenen gereed- 
schappen door het vuur is aangetast. Uit dit laatste i s ,  wel i a  waar, vroeger eene andere 
gevolgtrekking gemaakt; omdat een ervaren mineraloog, de heer Dr. E. M. BEIMA alhier, 
verzekerd had,  dat steenen gereedschappen als de Hilversumsche , door een weinig In 
het vuur te liggen harder morden, werd het vermoeden door mij geuit, dat die ge- 
reedschappen opzettelijk in het vuur zoudeli gelegd zijn om ze harder te maken. Bij 
nader indenken echter is mij dit niet aannemelijk voorgekomen, mant even zeker is 
het dat sommige steenen, die lang aan het vuur bloot gesteld zijn, brosser n.orden 
en zelfs van elkahr springen ; en ware er ook al. eenige reden om mesjes en wiggen 
te harden in het vuur, geene verstandige reden kan er gevonden worden, om ook ballen 
van tufsteen en graniet met gelijksoortig doel in het vuur te leggen. Wij vermoeden 
daarom th'ans, dat de vuren, in de haardsteden gebrand , hoofdzakelijk gediend hebben 
tot offervuren. 

Wanneer in de Ililversumsche haardsteden, gelijk in de Veluwsche haardkuilen, 
slechts eene menigte hout verbrand a a s ,  soms herhaalde malen, en er zeldzaam steenen 
gereedschappen en beendertjes in gevonden maren, zouden nij meenen, dat de vuren 
zelve de offers, of het voornaamste gedeelte er van,  geweest waren ; want het is bekend, 
dat er ook in Europa volken geweest zijn, die nog niet boven het feticisme verheven, 
het vuur zelf als iets goddelijks beschouwden. Een groot gedeelte van de godsdienst 
der oude bewoners van Pruissen bestond in het onderhouden van een bestendig vuur ; 
zie MONE, Gesch. des Heiclenth. I ,  86. De esthlanders werpen geschenken in het vuur, 
en offeren eene kip aan de vlam, om haar te temperen; zie GRIMM, Beutsche Nyaol .  569. 
De hedendaagsche czeremissen werpen brood en vleesch i n  het vuur, onder het uiten van 
den nensch . dat de reuk aan die godheid welgevallig zijn m g e ;  zie YCLLOUTIER, 
Hist. des Celt. UI ,  10. r I n  oudduitsche sagen en verhalen", schrijft SIMROCK, D. H. 
I1 , 480, u komt dikwijls voor, dat men aan den haard (ofen) iets biechtend toevertrouwt, 
dat men hem zegt, bij eede beloofd te hebben geen' mensch te zullen verraden, enz. 
Deze aanbidding van den haard klimt, even als alles tvat in onze mythologie op de 
dienst der elementen %ijst (noodvuren, St. Jansv~uen), tot een' %d op, &e otder M dan 
7zet gemanendom"; en S. 510: nhet aanbidden van den haard, aan nien men biechtte, 
pleit ten sterkste voor een' overouden vuurdienst. Uit dezen vuurdienst hebben zich 
reuzen en goden ontwikkeld, en zoo weten wij niet naauwkeurig, of het nog het zuivere 
onpersoonlijke element was , tot hetwelk die bedrukten de toevlugt namen" ; verg. S. 5 5 5. 
Misschien is het ook als vuurdienst te beschouwen, wat ~j lezen van de Kamschadalen 
(voor zoo ver zij nog op den trap van feticisme staan), dat zij vuren stoken bij de holen van 
sabeldieren en vossen, omdat deze dieren door hen gevreesd morden; zie KRASCHEXIKOF, 
Aardr. en nat. Zeschrij&zg van Kamschatka, bl. 271 (Haarl. 1770). Het aangevoerde 
moge volstaan om het mogelijke te doen uitkomen, dat bij de Hilversumsche haardsteden 
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het vuur zelf voomerp van offers geweest is. Meer zeker i s ,  dat die offers in dieren 
of gedeeken daarvan bestaan hebben. Immers in  alle haardsteden, voor zoo ver zij 
onder het oog van deskundigen onderzocht zijn, werden fragmentarische dierenbeenderen 
gevonden, en het zijn deze, welke wij als overblijfsels van offers aanmeïkcn. De 
geleerde en vernuftige WILHELNI schreef daarover het volgende : a Deze heilige plaatsen 
dienden zeker slechts tot godsdienstig gebruik, en de steenen gereedschappen werden 
gebruikt bij het dooden, onthuiden en stuk snijden van kleine dieren, van geiten, kal- 
veren, runderen enz., die men aan de goden offerde. Bij deze offers hadden feesten 
en gemeenschappelijke maaltijden plaats. Be goden erlangden niet de gekeele dieren ; de 
6etere, eetfiare deelen merden verteerd door Aet uolk." Zie Heidelh. JaAr6. 1854, No. 
37 ,  S. 585. 

Wij kunnen die gissing wel grootendeels tot de onze maken, mits men daarbij aanneme, 
dat de grootere beenderen der dieren opzettelijk naar elders gebragt , welligt, gelijk bij de 
oude Laplanders, begraven zijn geworden. Van de Laplanders toch lieet het ,  dat zij 
van elk deel van Aet rendier, dat als offer voor hun god (TIERJ~ES) bestemd n-as, een 
stukje op eene tafel aan dien god voorzetteden, en het overige zelve aten, terwijl zij de 
heenderen en klaaztwen hegroeven ; MONE, 1. c. I. 26. De dieren, n-aarvan men in de 
Hilversumsche haardsteden offerde, waren (voor zoo ver zij nit de overblijfsels der been- 
dertjes herkend zijn) runderen, kalveren, geiten of schapen, bevers of honden. Run- 
deren, schapen en geiten naren, nevens paarden en z\?-ijnen, ook de voornaamste 
offerdieren der oude germanen; zie GRI~IM,  D. X. 40 en verv. Dat t~issclieii de IIilver- 
sumsche beenderen van honden waren, verdient bijzondere opmerking. De hond, een even 
getrouw als nuttig huisdier, zou niet ligt tot, eigen voedmiddel geslag* zijn bij een volk, 
dat runderen, schapen of geiten bezat. Van de Nieuw-Zeelanders wordt ons nel bengt, 
dat deze bijna bij uitsluiting hondenvleesch nuttigen; maar dit is hieraan toe te schrijven 
dat de honden daar overvloedig zijn, en dat zij geen ander dierlijk vleesch licbben of weten 
te erlangen ; zie COOK , Beize rondom de WaereM, 111, 1 8 5 ,  263, 279. Volgens GRIMN, 
t. a. p. S. 652, zou bij de oude germanen de hond niet oKerba,?r geweest zijn; doch 
zulks is nog niet uitgemaakt; zie t. a. p. S. 46. Hoe men echter ook over den volks- 
stam, waarvan onze haardsteden afstammen, oordeele , er is meer grond om te stellen 
dat hij honden geofferd, dan dat hij die zelvc gegeten hebbe. I n  een overoud steengraf 
in Frankrijk werden menschengeraainten en steenen gereedschappen gevonden, en daarbij 
ook hondenbeenderen ; die hondenbeenderen zullen echter niet als offeroverb:ijfsels , maar 
als eene medegift aan den overledene, wien de hond b< leven dierbaar was geneest, 
te beschouwen zijn; zie das Ansland, hGrz 1840. Zoo schijuen hier cle hondcn- 
beenderen, als overblijfselen van een meer dierbaar voorncrp, c11 daardoor als ecn den 
goden bijzonder aangenaam offer, bescliound te mogen worden. 

BIaar zonden ook melligt de steeneil gereedschappen onzer haardsteden als ofcrs moeten 
aangemerkt worden? lFTat zou de reden zijn, dxt deze in de haaïdsteden, en soms op eene 
zeer bijzondere wijze geplaatst, gevonden zijn? WILHELHI had ook Iiicrop een aiit~t-ooid 
gereed, dat althans als gissing ovenveging verdient. Uitgaande van de 1 cronderstclliiig , 
dat de steenen gereedschappen gebruikt %verden bij het dooden , onthiiiden ei1 stuk silijden 
van kleine dieren, van geiten, kalveren, runderen enz. , die men den goden oferde , 
oordeelde hij, dat, na afloop der offers, nook de steenen offergereedschap~eri op de Iieiligi: 
plaatsen, in  het genijde bosch of woud, nedergelegd en met een' platten steen overdekt 



zijn genorden. h ie r  bleveil zij liggen tot dat men neder een (offer-) feest vierde en daartoe 
die gcreedschapl>en \Teder gebruikte; hetzij dat elke familie des volks voor zich zulk 
eene heiiige plaats had,  of dat men bij elk nieuw feest der gehcele kleine volksge- 
meenschap zulk eenc nieuwe heilige plaats inrigtte, steeds en voor altoos werden de bij 
het offer gebruikte steenen gereedschappen, die vervolgens niet weder bij een ander offer 
mogten gebruikt morden, op de heilige plaatsen, onder een steenen deksel nedergelegd." 

Het spreekt van zelve, dat deze gissing door geene historische getuigenissen kan morden 
gestaafd, en dat men er dus met TACITUS van zou kunnen zeggen, a quisque pro ingenio 
suo addat vel demat fidem"; maar er is toch iets in vat  zich ilaauw aan de feiten 
der ontdekking aansluit, te v;eten , dit algemeene, dat men de steenen gereedschappen 
(naartusschen er zijn, die bij de offers gebezigd werden) op die gewijde plaatsen 
benaard heeft. 

Wanneer men echter die gereedschappen , gelijk WILHELMI ni l  , vervolgens niet meer 
bij een ander, later te verrigten, offer mogt gebruiken (l), dan zou de bewaring er 
van toch een oogmerk dienen te hebben; en dit oogmerk zal niet wel geen ander kunnen 
gelTeest zijn, dan dat men die gereedschappen zelve als eene gave den goden g e ~ i j d  en 
geschonken heeft. De bedoeling om die gereedschappen op die plaatsen bestendig te 
docn verblijven, schijnt aan geen twijfel onderhevig, omdat er zoo vele vereenigd 
gevonden zijn en nel tusschcn verbrande beendertjes en zorgvuldig onder deksteenen 
geclijd, en hoogst naarschijnlijk is het, gelijk boven is aangetoond, dat de haardsteden, 
even als de Velunsclie haardkuilen, nadat de verbranding was afgeloopen, opzettelijk 
met zand toegemaakt zijn. Dit een en ander zou niet hebben plaats gehad, wanneer 
men voornemens was geweest, de gereedschappen later nogmaals te gebruiken. 

Niet aannemelijk echter is de stelling, dat die gereedschappen allen offergereedschappen 
zouden geweest zijn. Immers , in  sommige haardsteden zijn zeer vele , in  andere slechts 
weinige en geenszins overal dezelfde soorten gevonden; ballen b. v. werden slechts 
in vier haardsteden aangetroffen, en deze ballen zullen bezwaarlijk onder offergereedschap 
gerangschikt kunnen norden. WILHELI\.II schrijft xel, /I die zware steenen ballen zullen 
gediend hebben om de dieren (geiten, kalveren, runderen enz.) dood te slaan." Maar 
daartoe zijn zij meerendeels te klein, tenzij ze aan riemen bevestigd en zoo als slingerballen 
gebruikt maren; gelijk de bewoners van Pampas steenen, eene vuist groot en met leder 
overtogen, drie met elkaar verbonden, aan riemen hangen, en die , terxijl de kleinste in 
de hand genomen wordt, op den vijand, hetzij mensch of beest slingeren, die dan op 
een afstand van honderd schreden tamelijk zeker getroffen worden; zie KLEIIM , Culturwiss. 
TI, 55. Doch ballen zijn over het geheel tot doodslaan van grootere dieren althans 
niet doelmatig. Men mag veeleer veronderstellen, dat daartoe de steenen wiggen of 
aksen gebruikt zijn, die ook in deze haardsteden in ruim aantal gevonden zijn. De 
ballen naren hoogst naarschijnlijk werp -wapenen , hetzij jegens vijanden gebruikt, hetzij 
op de jagt. Als werptuigen tegen den vijand is er gewag van gemaakt in onze Verhandeling 

( I )  De schrg\er schgnt hier met zicli zelren in strijd, als hij eerst meldt ,  d a t  d ie  gereedschappen 
L/eve?i l z~?gen ,  t o t  men weder een feest vierde ,  07f i  z e  dan weder t e  gebruiken, en later, dat de L i j  
het offrr geLr~ i~Xte  steenen ge reedsc i~a~~pen-  vcrvo@ens niet meer bij eez  o f e r  mogten geàruikt 
worden. Mrelligt is er eene drukfout ingeslopen. 
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over oude werptuigen te Xatwtyk , in de Bzj-d~agm voor PaderZandsche Geschiedenis  TL 

Oudheidkunde deel 111. Het gold daar wel voornamelijk balien van gebakken aarde, 
minder zulke die van steen waren; maar dit geeft in  de bestemming geene verandering, 
omdat men ballen van gebakken aarde gebruikte wanneer de natuur weinig of geene 
steenen opleverde, en omgekeerd. Bij de in die Verhandeling vermelde voorbeelden van 
i n  ons land gevonden balien, voegen mij nog het vinden er van tusschen romeinsche 
over6Zzj'fseZen te Holdoorn en &iiilingen , thans in het Museum te Leijden , en tusschen 
germaamcke grafover6Z$ffseZen te  Baarle - Nassau, waar eene groote menigte op elkaâr 
gestapeld lag,  tusschen potscherven, op eene afzonderlijke plaats, in een grafheuvel naar 
het scheen ; zie P. CUYPERS , in  de genoemde Bfjdragen, deel V. 5 1 ,  Pl. 11, fig. 4. Evenmin 
zullen onder offergereedschappen mogen geteld worden de vele pijlpxnten , en vooral niet &e 
onbewerkte, nog stompe, maar voor pijlpunten bestemde steentjes, die, zonder vooraf 
gescherpt te zijn, zeker niet geschikt naren om dieren te dooden, namelijk zulke dieren 
als aaarvan in de haardsteden beenderen gevonden zijn. Zij konden slechts voor de 
jagt op vogels norden gebezigd. Wij meenen dus, dat niet alle gevonden gereed- 
schappen tot den offer-cultus behooren, en waarschijnlijk is het,  dat men, bij gelegenheid 
van de brandoffers, zoorvel de gereedscliappeiz die bij deze offers gediend hadden op de 
gewijde plaatsen heeft nedergelegd, als andere gereedschappen van dagelijksch gebruik, zoo 
vele men er bezat, missen kon of missen wilde, ten einde die mede aan de goden 
toe te wijden. 

I-Eet oordeel hierover hangt echter ook eenigzins af van het gevoclen nopens de 
oorspronkelijke bestemming der steenen gereedschappen en i n  het bijzonder van de 
Wggen. Was die bestemming godsdienstig , krijgskundig , of maatschappelijk - huisselijk ? 
Toen wij voor vele jaren berigt gaven over eenige steenen wiggen in het Kleefsche 
gevonden, aerd door ons reeds aangeteekend, dat de gevoelens der geleerden zich 
omtrent de bestemming dier gereedschappen vooral in  voornoemde drie klassen splitsten, 
(zie Gedenkteekezen der Germa~zen en Romeinen, bl., 5 en volg.), en mij meenden, dat 
elk dezer drie gevoelens i~aarheid behelsde, zoodat die wiggen over het algemeen 
niet voor één enkel, maar voor meerdere doeleinden gediend hadden , te weten : sommige bij 
godsdienstige, andere bij k r~gskud ige  , en wederom andere bij BzlisseZgke verrigtingen; 
even gelijk sommige onzer hedendaagsche werktuigen voor meer dan 64n oooqerk 
bestemd zijn ; geiijk de messen , wier hoofdkenmerk, de scherpe , snijdende zijde, ook 
het hoofdkenmerk der wiggen is. Sedert dien tijd is de litaratnur over dit ondermerp 
zoodanig aangegroeid, dat er een lijvig geschrii zoude vereischt norden, om er 
slechts een oordeelkundig verslag van te geven. Nieuwe strijders, niet zelden toegerust 
met even veel geleerdheid als vernuft, hebben zich als verdedigers van elk dier gevoe- 
lens opgedaan, en bovendien is het aantal der wiggen zelf, in die jaren van levendiger 
belangstelling in  het opsporen van oudheidkundige overblijfselen , zeer vermeerderd ; 
zoodat door eene grootere verscheidenheid dier gereedschappen, in  verschillende geit-esten 
vaii onzen aardbol gevonden en in Museums bewaard, de oplossing van de vraag naar 
hunne bestemming gemakkelijker schijnt g e ~ o r d e n  te zijn. Intusschen hebben de nieune 
bounstoffen en onderzoekingen meer bijgedragen, om ons in het vroegere gevoelen te 
versterken, dan om het te tvijzigen. S e  regt schreef onzes inziens LISCH, in de 
Jakrb. des Pereins fur Meckknb. Gesch. und AltertAiimer , X111 , 365 , dat reeds uit de 
verschillende vormen en de verschillende wijze van bewerking dier wiggen scheen te 



blijken, dat zij tot verschillende oogmerken gediend hadden; en Prof. D I E F F E ~ A C E ,  
dat zij voor de geJTone snij- en houwgereedschappen uit den vroegsten tijd en van 
verschillende volkeren behooren gehouden te worden (1) ; zie ,4rcliiv j> IZess. Gesch. 
and ALtmtfi. B. I ,  H. 1, S. 1L3. Daarmede strijdt niet, dat zij deels eene huisselijke , 
deels eene krijgskundige en deels eene godsdienstige bestemming hadden. 

Snij- en houwgel.eedschappen, in vorm als de wiggen, konden van dienst zijn zoowel bij 
huisselijk bedrijf, als bij godsdienstige verrigtingen en bij vijandelijken aanval. Zij n-aren 
de eerste en meest noodzakelijke werktuigen van volken, die zich uit den rursten staat 
beginnen te ont~~ikkelen. Intusschen is dit gevoelen hevig bestreden, en nij mogen 
zulks niet met stilzn'jgen voorbijgaan. Het  gevoelen omtrent eene huisselijk - maatschap- 
pelijke bestemming, bepaaldelijk der aks- en beitelvormige gereedschappen, heeft in den 
jongsten tijd een' ijverigen bestrijder gevonden in KIRCHNER, die in zijne verhandeling: 
fl~or's Donnerkeil znd die ste;nerpten OpfergerCtBe des nordgern~anischen IIez'denth~ms , 
(Neustrelitz , 1 8  5 3) de meening bepleit (vooral tegen XILSSON) , dat die gereedschappen 
bij uitsluiting gediend hebben 11 bij de godsdienstige eeredienst en daarmede zamenhan- 
gende strijdspelen, alsmede tot amuletten.'' Hij tracht daarbij ook te bel\-ijzen, dat zij 
met behiilp van metaal vervaardigd en van een geenszins zoo onbeschaafd volk afkomstig 
zijn als NILSSON en de meeste oudheidlcundigen tot dus ver gemeend hebben, Wij hebben 
thans slechts met zijn eerste gevoelen te doen, en moeten verkIaren, dat de schrijver onzes 
inziens in zijne be~jsvoering geenszins is geslaagd. Reeds EMELE stond voor vele jaren 
de meening voor, gegrond op de bijgeloovige vereering waarin die wiggen toen nog 
overd in Duitschland stonden (wij voegen er bij , ook elders, zelfs in Japan, China, op 
J a m ,  Suriname en in de oorspronkelijke wourden van Ameiika), dat zij voor amuletten 
zouden gediend hebben. Blaar daartegen merkte reeds DIEFFENBACH , t. a. pl. te  i-egt 

op: r wanneer ik mij tot dit gevoelen bekennen moest, zouden er vooraf tsee vragen 
voldoende moeten beantwoord zijn: l.)hoe komt het, dat verscheidene dier miggen van een 
gat voorzien zijn , hetnelk klaarblijkelijk voor den steel moest dienen ; en 2.) naarom 
zijn ze allen, min of meer van eene snede voorzien?'' Maar KIRCIIKER &<l ze ook niet 
enkel voor amuletten laten doorgaan ; het voornaamste godsdienstige gebruik is volgens 
hem ge~ees t  r slagting der offerdieren , onthuiding en ontn-eijing , afzondering en uit- 
snijding der bijzondere belangrijke vleeschstukken", S. 73. Daar dit oude gevoelen door 
hem op nieuw en krachtig is aanbevolen en ook door gezaghebbende oudheidkundige11 
omhelsd nordt ,  b. v. door WILBELMI (blijkens zijne gunstige recensie in voormelde 
lfeideZ6. Jahrfiücher), mogen nij niet nalaten op te merken, dat er de gev~igtigste 
gronden tegen pleiten, gronden, die deels ontleend zijn aan het huisselijk-maatschappeEjk 
gebruik, dat thans nog sommige wilde of weinig beshaafde volkeren van soortgelijke 
stecnen gereedschappen maken, en deels aan ontdekkingen van zulke gereedschappen in 
zulk een' toestand en onder zulke omstandigheden , dat zij slechts tot huisselijk - maat- 
schappeIijk gebruik kunnen gediend hebben. 

( I )  IIij voegt er min juist liij » i n  't bijzonder van de dnitachers", want in alle landen van 
Eiiropa , Azië, Amerika, en vooral ook op Java, gelijk beneden blgken zal, worden ze in menigte 
gevonden. Overigens veroorloof ik mij op te merken, dat Prof, narirei~srcir's geschrift, hoewel 
reeds in 1835 uitgekomen, mij onbekend was toen ik in 1836 mijwe Gedenkteekenen in het 
licht gaf. 



Wat het gebruik van soortgelijk gereedschap onder hedendaagsche volkeren betreft, waarvan 
vooral NILSSON in zijne Skandin. Nord. Ur- invan. voorbeelden gelevcrd heeft, moge hier 
het getuigenis volstaan van COOK, aangaande Indianen van Nieuw-Zeeland, dic geene 
metalen hadden. Zijn berigt luidt : r zij hebben groote en kleine bijlen en beitels , die 
hun ook voor boren dienen, om gaten mede te boren. Daar zij geene metalen Iiebbn, 
zijn hunne bijlen vervaardigd uit een' hardcn zwarten steen, of uit groenen talksteen, die 
niet slechts hard, maar ook taai is ; en hunne beitels zijn van menschenbeenderen of 
van kleine stukken jaspis, die zij van een blok (jaspis) in  scherpe, hoekige stukken, 
die op onze geneersteenen gelijken, afsnijden. Hunne bijlen stellen zij op hooger prijs 
dan al het overige wat zij bezitten, en zij wilden er ons nooit eene enkele afstaan, voor 
alles wat wij hun geven konden. Eens bood ik eene der beste ijzeren die ik aan boord 
had, behalve nog vele andere dingen, voor óóne derzelve ; maar de eigenaar wilde haar 
niet verkoopen ; waaruit ik besluit, dat goede (steenen bijlen) schaarsch bij hen zijn. 
Hun  klein gereedschap van jaspis, dat hun dient om het netste werk te maken, 
gebruiken zij tot het bot is , en dan n7erpen zij het weg, omdat zij geen middel meten om 
het te slijpen. Wij hadden den bewoners van Tolags een stuk glas gegeven, cn in 
korten tijd vonden zij middel er een gat in  te  drillen, om het als een sieraad aan 
eene koord om den hals te hangen, en  ij gelooven dat het gereedschap waarmede 
zij dit gedaan hebben, een stuk jaspis moet geweest zijn. Hoe zij aan hunne groote 
gereedschappen eene snede maakten, en hoe zij het wapen, dat zij patoe -patoe noemen, 
scherpten, konden aij niet met zekerheid te weten bekomcn, maar bet geschiedt 
waarschijnlijk door dezelfde zelfstandigheid tot poeder te maken en daarmede twee 
stukken tegen elkander te nrijven"; zie Reize rondom de Waereld, deel I1 blz. 329, 
330 en Pl. XVIII  en XXXWI , waar de patoe -patoe en de bijlen der Nieuwzee- 
landers, en Pl. V I I ,  A ,  Pl. VIII ,  waar bijlen en beitels van Zuidzee-eilanders zijn 
afgebeeld, geJijk zij aan stelen en in hechten bevestigd gebruikt werden. Van de- 
zelfde Nieu~vzeelanders lezen wij nog uitvoeriger bij F. KELLER, in de Mith$eilulzgen 
der antiquar. Gesellsch. in Zurich (1854), I X  B. 2 Abth. 3 Heft S. 7 2 ,  dat zij de 
nefriet - steenen zeer goed tot Zijlen en 6eitel.s weten te bclverken , en dat die door - 
hen ge6ruikt worden om hout te vellen en om huizen en sdepen te maken, welke bijlen 
dan 6 tot 8 pond wegen, terwijl kleine, van naaunelijks even zoo vele oilcen zivaarte, 
tot liet snijden van beeldjes gebruikt vorden. De gereedschappen moeten echter, volgens 
hem , gedurig geslepen worden , en daarom heeft de arbeider steeds eene cocos - schaal met 
nater en een slijpsteen naast zich staan. Bij het houtvellen @an vele bijlen stuk; 
evenwel voltooijen zij er groote canoes mede, waartoe zij boomen van 8 voet om- 
vang en 40 voet lengte vellen en tot planken spouwen, en die zij voorts zoo geschikt 
met de bijlen afschaven , dat zij, zonder mis te slaan , zelfs dunne strepen wegnemen (l). 
Ten aanzien van de ontdekking van soortgelijke gereedschappen, die wegens den toestand 

(1) De heer KELLBX voert ten slotte van zijn berigt aan Cnak bei I/awkesworfib"; iriaar rriet 

ailes n-at KELLKB, t. a. pl. Iierigt, wordt in de door riAwKEswoaTii uitgegeven raiaen van cooe 
ge\ondeii ; integendeel, het slijpen dcr k/sino gereedscltuppcr~ van steen, door K E L I . E R  vcrrneld , 
wordt dooi. COOK in het dool. ons aangeroerde berigt ontkend; wesh;tlve K E L L B R  een grdeclie van 
nijn I i e r i ~ t  uit eene andere Bron dan uit C O 0 6  schijnt ontleend te hebben. 



naarin en de ouistandigheden waaronder zij gevonden zijn, tot huisselijk-maatschappelijke 
oogmerken moeten gedicnd hebben, herinneren wij de vele ook in ons lalid gevonden 
niggen, die blijken dragen van veel gebruikt te zijn, die aan de scherpe snede geschonden, 
soms doorgebroken, soms in de lengte doorgespleten zijn. Sommigen dragen blijken 
van op nienm bijgeslepen te zijn , en sommige zijn zoo scherp geslepen, als een 
goed gescherpt metalen mes. Dit alles nijst op stellige gebruikmaking, en is &hans 
met eene bestemming als amulet geheel in strijd. Vclen zijti Iiedeii teil dage nog tot 
het vellen en behakken vaii groen hout geschikt, gelijk de heer F. KELLER onlangs 
heeft aangerj-ezen. Dcze geleerde namelijk gaf berigt van ecne merkij-aardige ontdek- 
king van honderde steenen bijlen en beitels, te zamen te Meilen, in de Ziiricherze 
gevonden. Een hondcrdtnl was bewaard gebleven en door hem oiiderzocht. Bij het 
berigt Iiierovcr en bij eenige af beeldingen er van, geplaatst in de MittBeiZ. dev ant. GeselZsch. 
in Z~rrich, I X  B. 2 Abth. 3 EI., voegde hij belangrijke aanteekeningen en daaronder 
deze, dat hij, om de mogelijkheid vcm met zulke gereedschappen hout te bewerken buiten 
tzijfel te stellen, er meermalen proeven mede had laten neroen en er zich volkomen van 
overtuigd liad. Maar de te Meilen gevondene naren oorsproilkclijk ook tot dat oogmerk 
gebruikt gcncest; mant zij werden ontdekt tusschen ond paalwerk, hctnclk vervaardigd 
!\as uit gcliecle en geltloofde boomstammen vaii p. m. 2 voet dikte, en nclk pnalrverk 
zich langs den oever en overd~a ïs  in zee uitstrekte. De @en waren van onderen 
aangebrand en puntig toegesneden, en volgens hetgeen er bij gevonden nerd,  naren 
zij de overblijfsels van huizen der vroegste berroiiers, veiligheidshnlve boven het n-ater 
opgetroltken. Bij onderzoek nu van vijf der bestbenaarde polei1 (van deililenliout), door 
timmerlieden en schiljiimerkers , was gcblelreii , dat de wijze rraarop zij behakt naren, 
buiten allen twijfel stcldc , dat er geen metalen gereedschap, geene ordelijke timmer- 
mans - werktuigen, maar stcenen bijlen toe gebruikt v;ni.eii. Tot de proeven, clie hij met 
deze gereedschappen aan hout had laten nemen, had hij p o e n  hout laten bezigen, en 
het r a s  Iiem ook n-aarschijnlijk voorgekomen, dat tot de te Pifeilen ontdekte palen groen 
lio~lt was aangewend. Voorts wiireii vele miggen en beitels nog bevestigd geiveest in een 
still< licrtshoorn , waarmcde zij deels aan een steel, deels uit de vrije hand gehanteerd 
moesten zijn; zie de afbeeldingen t. a. 131. Taf. 11, 1 - 5 , en deze hertshoornen om- 
hlcedsels, zooacl als de overige aldaar gevonden gereedschappen uit hcrtsliooin, droegen 
de duidelijkste bewijzen, dat tot behakking en be~erkiiig er van geene metalen, maar 
eveneens steenen ó$len en sn$ueldk~iyen gebruikt maren ( S .  73). - Te belangrijk is 
hetgeen door dien schrijver over de hantering en bestemmiiig dezer werktuigen ~vordt 
medegedeeld, dan dat nij het hier niet iii zij11 gehecl zonden laten volgen. 

"Tcn aanzicn van dc hantering van deze soort steeiien acrktuigen is het volgende feit 
l m  nict gering aanbelang. Alle te Neilen gevonden wiggen (keile) en beitels waren 
oorspronkelijk in stukken van hcrtsgenijeii bevestigd , cn een aanmerkelijk aantal stak 
nog in dic omkleedsels, toen ze gevonden werden. Om echtcr zulke te vervaardigen, 
wcrd van een liertsgenij , en wel van den lioofdstam, een gedeelte, ter vereischte 
lengte cn dikte, zoo als duidelijk te zien i s ,  met geen ander werktuig dan eene 
slecricn bijl afgehakt. Aan het é6ne einde werd er een gat ingeboord, van zulk 
ecne breedte en diepte, dat het achterste gedeelte der nig er in paste. Het andere 

rindc erlangde door besnijding den vorm van eene vierkante stop, clie klaarblijltelijk 
bcstemd r a s  om medcr aan een stoh of knods bevestigd te n-orden; zie Taf. 



11, fig. 1 (l). Maar van dit derde lid van het werktuig (den steel of de knok) werd 
geen volledig exemplaar bewaard; want het hout,  voor zoo ver het niet, even ais het 
paalwerk, in de kleiaarde bevestigd was,  had alle consistentie verloren, en men 
durfde ook geene tijdroovende nasporingen in het werk stellen. Eenige overblijfsels 
echter van zulke houten stelen of schaften geven een duidelijk denkbeeld van hunne 
algemeene gedaante. Eenigins verschillend van de zoo even beschreven invatting is 
het op Taf. I1 fig. 2 afgebeelde stuk. Verscheidene wiggen zijn namelijk in lange stukken 
hertshoorn ingezet, en dienden klaarblijkelijk tot beitels. I n  E6n lang stuk hoorn is 
aan elk einde eene wig van nefrietsieen bevestigd; zie Taf. Ii, fig. 3." Na zulke 
ontdekkingen en proeven is het wel niet te bevreemden, dat ook deze geleerde de uit- 
sluitend godsdienstige bestemming dier gereedschappen ontkent. n Wat de bestemming 
dier steenen wiggen aangaat", schrijft hij , I/ men weet, dat ze, even als de daarmede 
naauw verwante bronzen wiggen (celt), sedert meer dan eene eeuw het onderwerp van 
uitvoerige schriftelijke behandeling zijn geweest, en door de oudheidkundigen nu eens 
als krijgswapens , dan als huisgereedschappen, dan als offerinstrumenten , dan weder als 
symbolen beschouwd zijn. De te Meilen gevonden wiggen leveren, naar mij toeschijnt, 
eene niet onbelangrijke bijdrage tot naau~keuriger kennis van dit zoo raadselachtig 
werktuig. Vooral moet ik de onlangs weder aanbevolen meening bestrijden, dat die 
wiggen eene bij uitsluiting godsdienstige beteekenis zouden gehad hebben, dat zij sym- 
bolen, amuletten, toovermiddelen zouden ge\~eest,  en niet als handwerktuigen en 
huisgereedschappen zouden gebruikt zijn (Z)." Hier laat hij zijne gronden volgen, 
deels ontleend aan den geschonden toestand van vele zijner wiggen, deels aan het feit, 
dat het paalwerk waarbij , en de stukken hertshoorn waarin zij bevestigd gevonden waren, 
kennelijke blijken droeg van door steenen bijlen en beitels bewerkt te zijn. (1 Op hun 
praktisch ge6ruik9', aldus vervolgt hij , u wijst ook de keuze der steensoort. Al het 
materieel, tot vervaardiging dezer wiggen gebezigd, heeft in bijzonderen graad de 
eigenschappen van taaiheid en hardheid. Harde, maar brokkelige stof werd, althans 
i n  onze streken, waar steenen zeer menigvuldig zijn, niet in aanmerking genomen, 
ook zelfs wanneer zij zich door kleur bijzonder onderscheiden inogt. I n  onze verza- 
melingen bevinden zich dan ook geene wiggen van graniet of kalksteenachtige stof. 

Wat het ge6ruik aanbelangt, hetwelk men van deze wiggen maakte, zoo geloof ik 
bijna niet te d\valen door aan te nemen, dat zij naar fiunne grootte, vom,  stof 
en wqze waarop ze ingevat waren, tot de meest verschillende vereischten gediend hebben. 
Het  is mogelijk, dat een steenen bijl, in  het einde van een staak bevestigd, tot 

( i )  Hier meldt de schrijver in de aanteekening, dat zich soortgelijke, in een hertsgewij bevestigde 
steenen wiggen ook bevinden in de verzameling te Amiëns, en dat er in 1842 ook eene gevonden is 
in een graf bij de kleine stad Crécy , niet ver vaii Meaux , volgens den Investigateur van 1842 , 
Janvier. Hij had er kunnen bijvoegen, dat er zich ook eene bevindt in de verzameling te Douay , en 
eene andere, voortreffelgk bewaard, in die vun den heer BOUCHER DE PERTHEB, te Abbeville ; voorta, dat er 
mede gevonden zbn in veenen in Ierland; zie l i t the id .  der ant. Ges. in Zurz'ch, I11 B. 5 Heft. 
S. 8 2 ,  waar ook eens ufl~eelding voorkomt vun de wijze, hoe zij aan een steel 1)evestigd waren. 
Sonis waren die wiggen enkel uit een scherp geslepeli kroonstok van een hertöge~vb vervaardigd ; zie 
een verbeeld voormeld in de Jahrb. des Verains fGr Bleclcl. Gesch. X V ,  263. 

(2) a K I ~ C H N E R  , Thors Donrierkeid, Neuetrelitz 1853". 



ialispunt gedie~id Iieeft (1). Was zij met of zonder invatting in eenc knods bevestigd, 
dan kon zij zoowel tot slagnapen, voor krijgsk~indige oogmerken, als tot aks, voor 
huisselijk - maatscliappelijlte oogmerken gebruikt worden. Aan een langer stuk hoorn 
bevestigd, of geösoleerd, diende zij den behoeftigen voor een mes, tot d l e  mogelijke 
technieke verrigtingen , en aas  zij het voornaamste meubel uit de huishouding, die nog 
slechts kommerlijk van huisraad voorzien was. Zonder t\\-ijfel Iieeft zij tot alle die 
oogmerken gediend die er door de oudheidkundigen aan toegeschreven n-orden; tot 
afhuiding der dieren, tot stuksnijden van vlcesch , tot snijden en bereiden (gerben) der 

huiden, tot het maken van kleederen en van alle gereedschappen uit hoorn en hout. 
I n  't kort,  hare aannending was zeker uitgebreider, dan wij , die met de levenswijs der 
vervaardigers niet bekend zjjn, vermoeden knnnen". Tot dus ver KELLER , met wiens 
beschouming nij ons volkomcn vereenigen. 

Tot de bewijzen , dat steenen beitels bepaald tot hiiisselijk - maatschappelijk gebruik 
gediend hebben, behoort ook, dat de vorm van sommigen geen ander gebruik toelaat. 
E r  zijn er tusschen , &C door hunne smalheid en lengte, en voord door de aan eene 
zijde concave sncde, volkomen met hedendaagsche Iiolbeitels overeenkomen, ternijl anderen 
slechts als zaagjcs lcunilen gediend hebben , en naarbij aan geeiie godsdienstige bestem- 
ming, evenmin als aan eene krijgskundige, te denken valt; zie v oor beelden in de 

.flist.* anti¶. Mitiheil. (Kopenhagen 1833), Taf. 111, 1 3 ,  16., bij IVo~saac Diinernurks 
Porzeit, S. 11, fig. 1 - 2 ,  en NILSSON , 1. c. 11, 19  - 21 en V r ,  7 3 ,  7 7. De kleinere 
beiteltjes of wiggetjes werdcn vermoedelijk in een langer stuk been of hout bevestigd, 
tcn einde beter behandeld te kunnen worden, gelijk KLEMM ,"ulturw. 11, 6 6 ,  heeft 
opgemerkt, terwijl hij er een mededeelt van 2;- diùm grootte, die in vorm overeenkomt 
met het onze, op Pl. 11, 3 - 8. Dat echter niet \)reinig wiggen, bijlen en aksen ook tot 

krijgsnapenen zullen gediend hebben, daaraan hebben mij geen grond om te twijfelen. Zij 
\varen.daartoe dlezins geschikt, in  we8rnil van de gronden door sommigen, als NILSSON 
en KIRCIINER, tegen hun krijgskundig gebruik ingebragb (2). Hetzij uit de hand 
gcbriiikt , hetzij aan een steel bevestigd, konden zij in één slag eene doodelijke nonde 
toebrengen, en lict is ook uit dien lioofde, dat een gedeelte dicï gereedschappen bij de 
duitschers SJreitaxt , bij de franschen cassetgte genoemd wordt. Hier behoort men 
echter vooral op het onderscheid van stof, vorm en grootte te letten. Want het spreekt 
nel van zelf, dat als mapencn niet in aanmerking knnneii komen de lcleine , of stompe, 
of zeer platte, of uit zachte steensoort vervaardigde. E n  dat er van die soorten 
gevonden zijn, levert aeiierkeciig niet het minstc b e ~ i j s  op, dat groote, uit harde steenei, 
bewerkte, scherpe, piintige, evenredig en goed geslspenc, niet tot krijgswapenen gediend 
hebben. Bijlen zijn bij de meeste oude en nieutve volkeren cis krijgs~apenen in gebruik 
gen.eest, en zoo lang hun het metaal onbekend was , ~ c r d  daartoe been en steen gebezigd, 
Afdoende bewijzen, dat zij in  der daad als gebruikt werden, leveren ons 
enkele wilde volksstammen , waarbij steenen wapenen van die soort nog lieden ten dage 

(1) D Jactant Angli cuspides ac diversorum generuni tela , saevissimac quasque secure8 et  lipnrs 
imposita saxa." WILLEK TAN POITIERS , in de geschiedenis van WillieIm deli Veroveraar (zie n% 

cAnnonr, Cours d'dntiq. I ,  221). 
(2) Ki~sson geeft slechts toe, dat zij in geval van nood als wapentuig gebruikt zullen zin. 
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in gebruik zijn. Wigvormige bijlen van steen, aan een steel bevestigd, zijn nog op 
verschillende eilanden in de Zuidzee, waar het metaal onbekend i s ,  als wapens aange- 
troffen. Daarvan worden er O. a. in het Bfuseum te Kopenhagen bewaard; zie 
S. B. SORTERUPP, Kurze UebersicLt der Alterth. im Kopenh. Museum (Kopenh. 1846) 
S. 9. Ook zijn er bij de Nieuwzeelanders , die zonder steel, uit de vuist , als wapen 
gebruikt worden. I n  het evengenoemde Museum bevindt er zich een van; zie 
SORTERUPP , 1. C. S. 1 0  ; het is de putoe -patoe,  een slaagvapen, waarover naaunkeurig 
herigt gevonden wordt bij COOK, Poyayes, 111, 65 , 90 , 286 , 287 , Pl. 15. (Reise 
enz., 11, 232.) Dat wapen, soms van walvischbeen, meest echter van znarten steen 
en groenen talk, komt in vorm eenigzins met eene palet overeen; het is aan den rand 
scherp en het korte handvatsel is doorboord, om door middel van een' riem om den 
pols bevestigd te worden, ten einde het den strijder niet ontwrongen ~vorde, mant er 
wordt grooten prijs op gesteld. Het is eene strijdbijl, ter lengte van p. m. een voet, 
waarvan een enkele  el aangebragte slag op het hoofd doodelijk is. Wanneer men 
hierbij nog overweegt, dat de germanen aan Thor,  den sterksten en magtigsten zoon 
van Odin, als voornaamste wapen eene reusachtige steenen wig, donderbeitel of hamer 
toeschrijven, waarmede hij alles tot gruis verplettert, de reuzen overwint en aan het 
hoofd der helden in de veldslagen staat, mat is dan aannemelijker, dan dat dit strijd- 
lustig volk zelf zich eens bediend hebbe van zulk een wapentuig, dat overeenkomstig 
was met hetgeen zij in idealen of kolossalen vorm aan hunnen God toedichtten? 

Het kan hier ons oogmerk niet zijn, de bewijzen voor het krijgsgebruik van 
sommige steenen wiggen uitvoerig te vermelden , evenmin als alle daartegen ingebragte 
bedenkingen te weerleggen. Het bovenstaande zal3 naar wij vertrouwen, voldoende zijn, 
om het krijgsgebruik aan gemelde gereedschappen niet te ontzeggen. 

Moeijelijk, veelal ondoenlijk, zal het wel blijven, om telkens te bepalen tot welk der 
drie genoemde horfdbestemmingen elke wig, die gevonden wordt, gediend hebbe; maar 
oplettendheid op alle ontdekkingen van die soort, naauwgezet onderzoek , vergelijking 
onderling en met heden ten dage nog gebruikelijke, zal dat vraagstuk, cven als zoo 
vele andere , steeds nader brengen aan zijne oplossing. De genoemde vergelijking 
schijnt ook eenigen grond op te leveren voor de veronderstelling, dat er onder de oude 
steenen wiggen dezulke zijn, die minder als gereedschappen of werktuigen, dan nel als 
eereteekenen , of kenmerken van waardigheid, zijn aan te merken. Wanneer wiggen, 
door bijzondere grootte, buitengemeene dunheid en gebogen vorm, bez~vnnrlijk voor slag- 
of hoiiw- of snij - werktuigen kunnen gehouden worden, wanneer zij daarenboven uit 
eene fraaije steensoort bestaan en op de keurigste wijze gepolijst zijn, dan zal zich het 
vermoeden, om ze voor eereteekens aan te zien, ligt opdringen. Eene oude wig van 
die soort, uit Java afkomstig, is in bezit van den heer A. DE WILDE, op dcn huize 
Pijnenburg, bij de Vuursche. Dit prachtstuk is van doorzigtigen achaatsteen en voortref- 
felijk gepolijst; het is lanperpig vierkant, doch in de lengte een weinig gebogen; het 
heeft 25 duim lengte, 11 breedte aan der waaijer en 7 aan het achtereinde, terwijl 
het van voren slechts 7 streep en van achteren ilaauwelijks 1 5  streep dikte heeft. De 
vorm komt eenigzins overeen met No. 3 der afbecldingen, gevocgd bij het opstel van 
Dr. C. LEEMANS, over steenen siygen op Java enz. , in hct Tijdschr$t ~tooor de Wis- en 
Natuurk. Wetenschappen, uitgegeven door de eerste klasse van het Kon. hrederlandsch 



Instituut, D. V ,  bl. 106 , waar die wig ook gekenmerkt en een soortgelijk vermoeden 
omtrent hare bestemming uitgesproken is (1). 

EIierbij herinnert men zich onwillekeurig sommige noordsche runen - staven, die 
rondom van een runen - kalender, en aan het boveneinde van een metalen wiggetje of 
bijltje voorzien zijn. Het bijltje is soms in paarlemoer ingevat, terwijl de staf somwijlen 
met wit porselein overtogen en met een runen - kalender beschilderd is. Die staven 
n-aren teekenen van zekere waardigheid of amt; de bijltjes konden, zonder gevaar van 
den staf te breken of te schenden, bez~aarhjk gebruikt worden. Zulk een staf bevindt 
zich o. a. in het Koninklijk Kabinet van zeldzaamheden te 's Hage. 

Overbekcnd is de bijgeloovige eerbied, die thans nog in Europa aan de steenen 
aiggen , bijna overal waar zij gevonden %orden, wordt toegedragen. Die algemeene 
volksbijgelooviglieid , uitvoerig in verschilleride geschriften aangenezen , schijnt ons toe 
de hoofdrcdcn te zijn, waarom sommigen er eene bij uitsluiting godsdienstige bestemming 
aan toegeschreven hebben. Wij meenen het onjuiste van zulk eene gevolgtrekking nog 
te moeten aantoonen. I n  Europa nordt er door de onbeschaafde volksklasse geheime 
kracht aan toegekend, omdat deze gelooft, dat zij I/ door den donder en bliksem 
gevormd en op de aarde gexorpen worden". Dat wanbegrip echter heerscht even 
algemeen bij den Javaan, die var? Thor en Odin iiimmer gelioord heeft, als bij volkeren 
van germaanschen en keltischen stam. Daarom dienen die wiggen hun vooral als 
voorbehocdrniddelen tegen den bliksem en als zoodanig vermoedelijk wel in  de eerste 
plaats. Nu zal toch wel niemand met eenigen grond kunnen beweren, dat men wegens 
die hedendaagsche wanbegrippen en bijgeloovigheid er eene oorspronkelijk godsdienstige 
bestemming aan behoort toe te kennen. Het gemeene volk in Ierland gelooft nog heden 
ten dage aan den nadeeligen invloed der Elfen, en schrijft den oorsprong der steenen 
pijlpunten, die daar gevonden worden, aan de Elfen toe; het noemt die pijlspitsen 
eZf- arrows , en draagt ze,  in zilver ingevat, als toovermiddelen om het lijf, of ook 
wel aan den christelijken rozeukrans ; zie Literary gazette, 1846 , June p. 5 ~ 2 ~ .  Zou 
nu op grond van dit hedendaagsch bijgeloof iemand durven beweren, dat die pijlpunten 
oorspronkelijk eene godsdienstige bestemming gehad hadden ? 

Op Borneo worden , vooral i n  het stroomgebied der Barito - rivier , verschillende oude 
steenen gereedschappen gevonden (van knarts, dioriet, lama, ijzersteen enz.), die ring- 
vormig, hoefvormig , knodsvormig , mesvormig , en meestal door slijping bijgewerkt zijn. 
Wijlen Dr. SCHWANER, die er eenige verzamelde en uit wiens verzameling er in  het 
Museum alhier zijn overgekomen, berigtte daarover o. a., dat de inboorlingen hem om- 
trent liet doel en het gebruik geene opheldering konden geven, dat zij echter daarin 
overeenstemden, dat die gereedschappen van hmne voorouders afkomstig en door deze 
vervaardigd waren, en dat zij ze om die redenen met de meeste zorg bewaarden -(even 
als alles nat uit vorige eeuwen tot hen was overgekomen) en wel in zakke?~, die uit 

( 1 )  Er bevinden zich thans omstreeks 150 stuks steenen wiggen van Java, en daaronder fraai 
gepolijste van achaat en chalcedoon, in het Leijdsche Museum, deels geschenken van voormelden 
heer nE wiLne, deels van Dr. c. s\vaviiu~ te Batavia; zie daarover het voornoemde opstel, alsmede 
een vroeger door mij, in vereeniging met den heer J. G. s. V A N  BREna, gegeven Berigt over zes 
steensn wiggen op Java, in hetzelfde Tijdschrift, D, 111, Afl. 2 ,  en Dr. SWAVING, Berigb en aftee- 
kening van eenigs wiggen en wapenen. 
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rotting gevlochten waren en die zij tusscAen toavermiddelen en talisnzannen in het bi%- 
nenste Az~nner moningen ophingen. Dr. SCXI~-ANER kon daarom die voorwerpen ook slechts 
met veel moeite verwerven; zie de Perslagen der eerste klasse van het Kon. Nederlanclsch 
Inutitzlut, 1851  bl. 2 9 8 ,  en LEEMANS, in het TcdscA~i f t  voorn., D. V ,  bl. 106. Zou 
nu iemand, uit deze hedendaagsche vereering dier oude steenen werktuigen , het besluit 
durven opmaken , dat zij oorspronkelijk eene godsdienstige bestemming, en n.cl bij uitsluiting 
van andere, gehad hadden? Eindelijk, ook i n  Japan worden , gelijk men neet, vele 
oude steenen gereedschappen gevonden, en daaronder zijn er die, even als somrnige 
javaansche , volkomen overeenkomen met europesche wiggen ; verg. onze Gedenkteekenen enz., 
bl. 9. l i e n  vindt die gereedschappen in Japan voornamelijk in oude begraafplaatsen 
en in  holen, die voor woningen gediend hebben, in ~ o e s t e  bergachtige streken en aan 
de oevers van zeeën en rivieren. De hedendaagsche japanees heeft er een godsdienstigen 
eerbied voor, en hij bewijst dien daardoor, dat hij ze, als overblijfsels en als nalatenschap 
zijner vroegste voorzaten (de Kami's of hemelsche afstammelingen), nevens andere reliquiën 
in zijne kapellen en kamihallen ophangt; zie TON SIEBOLD , Nippon II, Abth. 11, S. 43 u. f. 
Zou zich nu iemand geregtigd achten, uit dit hedeiidaagsehe bijgeloof te bcsluiten, dat 
de oorspronkelijke bestemming dier gereedschappen bij uitslnitirig godsdienstig moest 
geweest zijn? Zoo ligtvaardig mag het grijze voorledeil niet aan het heden geschakeld, 
het heden niet op het voor - historisch voorleden overgebragt worden. 

Na deze algemeene beschoun-ing over de bestemming der wiggen en bijlen, hebben 
wij ook nog nader stil te staan bij de overige Hilveïsumsche gereedschappen, en wel 
vooreerst bij die, welke als lans- en pijlpunten gekenmerkt zijn ; zie Pl. 11, 0 - 21 en 
VII I ,  .l - 12 .  Eigenaardig is de vorm dezer gereedschappen en over 't gelieel onder- 
scheiden van dien der meeste steenen lans- en pijlpunten nit den voortijd, in vele landen 
der aarde, maas vooral in  Europa gevonden. Dit verschil is zoo aanmerkelijk, dat het 
iemand op het eerste gezigt zelfs tnijfelachtig kon voorkomen, of de Hilversuinsche in- 
derdaad voor lans- en pijlpunten gediend hadden. Dat verschil vertoont zich ook in 
stof en bewerking. De elders gevonden lans- en pijlpnntcn bestaan gcnroonlijk uit vuur- 
steen, waarvan te Hilversum naauwelijks een enkele gevonden is. De elders gevondene 
zijn ook doorgaans plat , driehoekig , ruitvormig , lancetvormig, hartvormig, mct cen 
steeltje, of aan de steelzijde halvemaansge~ijs uitgehold; zie de voorbeelden o. a. bij 
VON SIEBOLD 1. C., KLENX, C~~Ztz~~i>oissenscAa 11, 5 0 ,  W O R S A A ~ ,  Diinemarks Porzeil, 
14 ,  en NILSJON 1. c. Tab. IV,  37 - 4 5 ,  XVI, 1 8 7  - 1 9 3 ,  1 9 5 ,  196,  of Tab. B. 
De Hilversumsehe daarentegen zijn doorgaans ovaal of langnerpig vierkant, en daarbij 
slechts aan 6th einde puntig bijgeslepen. Zijn zij drielioekip, dan lromeii ze soms over- 
een met niggetjes. Wat de ben-erking betreft, zijn zij doorgaans slechts weinig 
bijgeslepen , zeldzaam gel$ elders gevondene , door slagen afgehakt of gefatsoeneerd. 
De Hilveïsumsche zijn allen natuurlijke rolsteentjes, die sleclits een weinig aan de punt, 
zeldzamer aan alle zijden bijgeslepen zijn; en ternijl men bij elders gcvoiiilci~ lans- en 
pijlpunten zelden den slijpsteen schijnt gebruikt te hebben, is bij de IIilversurnsche de 
s1i:psteeii het eenig gereedschap geweest, om ze te vervormen en te scherpen. I n  
~veêrrril echter van dit verschil meenen n-ij aan de Hilversumschc de bestemming van 
lans- en pijlpunten niet te mogen ontzeggen. T7ooreerst zonden wij niet n-et,en tot aelk 
einde zij meer doelmatig konden aangewend zijn. Voorts is de  lang\^-erpig vierkante 

vorm voor pijlpiuiten, hoewel van ijzer en veel later. in Europa in gebrliik gewccst ; hij 



was, b. v. in de vijftiende eeuw nog de meest gebruikelijke. Thans nog treft men bij 
de Basl~iren langrvcrpig vierkante pijlpunten aan ; zie KLEMM , Caltz~~fcisse~zschat  I , 
307. Maar wat meer is ,  er zijn langwerpig ronde lans- of pijlpunten van vuursteen in 
hlecklenburg gevonden; zie Pred. F ~ a n c . ,  Tab. XXX , 8. Andere, die niet bijzonder 
van sommige der Hilversumsche verschillen, zijn afgebeeld bij NILSSON 1. c. Tab. 
1V , 53 en V ,  58. In  Noord-Amerika zijn steenen pijlspitseli gevonden , die in vorm 
met sommige van onze Hilversumsche overeenkomen ; zie voorbeelden bij SCOOLCRAFT , 
Indian trides (Philadelpliia , 1803), Vol. I , Pl. 1 7  No. 2 en 6 , en vergel. onze Pl. 
V111 , 5 - 6. BOUCHER DE PERTHES, Antiz.  celt. , brengt vnnrsteentjes , overeenkom- 
stig met onze Pl. V111 , 3 ,  tot de Aaches celtigf~es , zie zijne Pl. XIV , 1 8 ,  ter)\-ijl hij 
die op 1'1. XXXII I ,  1 ,  2 ,  5 ,  6 , 10 (overeenkomstig met onze Pl. TJIII,  4 ,  5 , 6) 
vermoedt te zijn types primitifs des monuments druidiques" (d. i. van menhir's, puel- 
van's, dolmen's etc., zie p. 419), doch dit laatste zonder grond, Eindelijk bevindt zich 
ook in de verzameling van mijn vriend GUILLON te Roermond eene platte, peervormige 
pijlpunt van vuursteen, in Limburg gevonden, Immiddels geloof i k ,  dat er tusschen die 
puntige gereedschappen van I-Iilversum zijn, die niet tot lans- of pijlpunten, maar tot 
booren gediend hebben. Daartoe behoort vermoedelijk het langwerpig vuursteentje, fig. 
17 der Oi~dheiclkundige oerhandelingen en mededeelingen afgebeeld, en aldaar bl. 159 
voor eene pijlpunt verklaard. Thans nog worden gelijkvormige steentjes door de 
Niciin-zeelanders als borcn gebruikt. COOK meende, dat zij van jaspis waren, (zie boven 
bl. 38). KLEIVCM, C'z~lturzc;issensch. 11, 62 heeft er een afgebeeld, en schrijft dat zij 
van nephrietstecn zijn, en in een houteii steel bevestigd worden. 

Het is zeer !>c.gelijk, dat tnsscheii die puntige Hilversnmsche gereedschappen er ook 
nog zijn, die tot andere, ons onbekende, einden gediend hebben. Een volk op den 
vroegsten trap der bcscliaving , naarvan uit de geschiedenis de zeden niet bekend zijn, 
maar enkel uit neinige gevonden overblijfsels beoordeeld moeten n-orden, zulk een volk 
kan gereedschappen gehad hebben, waarvan men zeggen moet nat COOK getuigde, toen 
de Nieun-zeelanders hem verscheidene meest uit nephrietsteen gesneden gereedschappen 
te koop bragteil: U voor ons van gedaante nieuw. Eenige naren plat en hadden eene 

scherpe snede, als bijlen, andere Karen lang en dun en dienden tot oorversiersels, 
andere $varen tot, kleine bijtcls geslepen en in  houten heften gesto!:en enz. ," zie Beise 
rondom de ~rcerelcl , D. I V  , bl. 30i .  

Minder onzeker is de bestemming van die snijdende Hilversnmsche gereedschappen, 
welke op Pl. V11 , 1 4  - 19 en Pl. V111 , 22 afgebeeld zijn ; hoeli-el onderling verschil- 
lend van vorin, mogen ze allen voor mesjes gehouden worden. De meest genone zijn 
zeker de driezijdige, Pl. VII  , 1 5  - 17  , van viiurstcen , naarvan het zaagvormig uitge- 
takte (fig. 16.) reeds boven als zeldzaam gekenmerkt is. Deze soort, die soms ook nog 
van een plat riipgctje voorzien en nu eens grooter, dan kleiner, nu meer, dan minder berrerkt 
i s ,  komt in de meeste verzamelingen van Europa onder de messen der vroegste volkeren 
voor ; zie b. v. onze voormelde Yerhandeling over de Huneschnns 69 fiel Udelenneer , 
fig. 6 - 9 ; fiederico - A.ancisceawn, Taf. XXVII, 5 - 11 ; Mitlheil. de?. antip. Ges. in 
Z i i~ ich  1. c. Taf. 111, 8 - 1 0 ,  Wonsailë 1. c. Taf. TTI, 6 8 ,  69. XVI,  169 ei1 BOCCHER 
DE PERTHEJ PI. XXfV , 2 ,  9 ,  XXTT, 1 3  - 14. Vooral verdient bij de kleine splin- 
tervoïmige , die soms op bloote spaandertjes gelijken, herinnerd te worden, dat geheel 
gelijksoortige oudtijds bij de Groenlanders, vUór hun het ijzer bekend \ras , gebruikt 



werden, zoowel tot snijden , als om de huiden , die zij looijen wilden, aan de binnen- 
zijde rein te schrapen ; zie KLEMM , Cultutwiss. 11, 30. Zeldzamer is de vorm Pl. 
VIT, 14. Deze komt overeen met dien van mesjes, thans nog in gebruik bij de 
Eskimo's en wier rug in hout wordt gevat ; zie NILSSON 1. C. Tab. B. 11 of p. 2 1  ; vergel. 
ook de vormen in Mitth. der antip. Gesellsd. i n  Zurich, 1. c. Taf. 111, 8 , en bij BOUCHEX 
DE PERTHES Pl. LXXVIII , 8. De mesjes Pl. V11 , 18 - 19  en V111 , 22 , zijn van 
de eenvoudigste soort ; het zijn natuurlijke, platte en platronde rolsteentjes , aan &&n 
einde tot eene snede bijgeslepen. Zoo eenvoudig als deze zijn er mij elders nog geene 
voorgekomen. Het naast er bij komt misschien een steenen mesje van Borneo, in 
het Museum alhier, dat eveneens weinig sporen van bemerking toont, doch langer i s ,  
en een kort steeltje heeft; dit werd door Dr. SCHWANER voornoemd op Borneo opge- 
spoord en behoort tot die gereedschappen, die de hedendaagsche Bornezen tusschen 
hunne talismannen en toovermiddelen ophangen. Het is met fijn tou~v overwonden, en 
onder het toum zijn nog enkele fragmenten van de rotting, naarmede het bekleed a a s ,  
over; zie boven bl. 44. Of deze Hilversumsche mesjes oorspronkelijk tot godsdienstige, 
of huisselijk - maatschappelijke oogmerken bestemd waren, is niet uit te maken. Genoeg, 
dat zij, even als de wiggen, voor al die oogmerken bestemd en gebruikt kunnen zijn. 

Wat eindelijk de sZij23steenen aanbelangt, deze hebben zeker tot geene godsdienstige 
oogmerken kunnen dienen. Zij zijn weinig in getal, en onder die weinigen is er 
slechts één, die kennelijke blijken draagt van gebruikt te zijn en dus met zekerheid 
voor slijpsteen te houden is ; zie Pl. 1 1 ,  25 en Oudheidkundige veriiandelingen en 
mededeelingen, fig. 20,  bl. 143. De drie of vier andere zijn natuurlijke, langwerpig 
vierkante rolsteenen, mogelijk bestemd om als slijpsteenen te dienen, maar mnaruit ook 
wiggen of ander gereedschap had kunnen vervaardigd worden. Voormelde slijpsteen zal 
waarschijnlijk gediend hebben, om op de jagt en op plaatsen waar de natuurlijke bodem 
geene doelmatige slijpsteenen opleverde, de stompgeworden pijl- en lanspunten , en zelfs 
de wigvormige aksen, te scherpen. Over het algemeen schijnen de Hilversumsche ge- 
reedschappen op grootere steenen, dan zulke portatieve slijpsteenen, geslepen te zijn , en 
ae l  in dier voege, dat de te slijpen gereedschappen met de hand over eenen vast lig- 
genden steen (vooral zandsteen) gewreven werden. Op die nijze althans kon de slijping 
het spoedigste bewerksteliigd worden. Ook de eEene en platte zijde van sommige gereed- 
schappen pleit voor het gebruik van grootere slijpsteenen, hoe\~,el op de ontdekkingsplaats 
te Hilversum geen dier groote steenen, die met zekerheid als slijpsteenen kunnen be- 
schound worden, gevonden is. De zeldzaamheid van slijpsteenen en de afwezighcid vooral 
van die grootere soort, pleiten mede niet voor eene huisselijke bestemming der haard- 
steden, veel min daarvoor, dat het werkplaatsen zouden zijn naar de gereedschappen 
vervaardigd Karen. 

Zoo zijn mij recds tot de bewerking onzer gereedschappen genaderd. Maar dzarovei. 
zuiien &ij kort kunnen zijn, omdat geen der gereedschappen bepaalde kenmerken draagt 
van anders dan door slijpsteen en steenslag bewerkt te zijn. E r  is reeds opgemerkt, dat 
verreweg het grootste gedeelte uit natuurlijke rolsteenen bestaat, vaarvan de oorspronkelijke 
gedaante meest nabij kwam aan die vormen, die men door slijping aan de gereedschappen 
nenschte te geven. Gereedschappen, eerst door afslaan gefatsoeneerd, zijn slechts uitzon- 
deringen. Daartoe behoort de zandsteenen bijl, fig. 4 der Oz~clheidkundige oerhandelingen 
en mededeelingen. De zachtere steen werd dan door een' harderen gekliefd (b. v. de 



zandsteen door een' kwarts), de hardere werd op een' zachteren geslepen (b. v. de kwarts 
op een' zandsteen). Geen enkel gereedschap draagt blijken van door metaal bewerkt 
of ook slechts bijgewerkt te zijn ; geen enkele is ook van een gaatje of opening voor- 
zien, gelijk er elders gevonden z@, en wier openingen dan soms kennelijke bewijzen droegen 
van door middel van cylinders of boren gemaakt te zijn (1). Intusschen bevinden 
er zich enkele vuursteenen werktuigen tusschen, die overeenkomst hebben met zulke, als 
door eenige oudheidkundigen verklaard zijn, niet zonder metalen gereedschdppen vervaardigd 
te kunnen zijn. Dit zijn de vuuïsteenen mesjes, Pl. V I I ,  1 4  - 1 9 ,  het boortje fig. 17  
der Oudheidkundige Perhandelingen, vooral het wiggetje Pl. V11 , 13 , en de bl. 19 beschreven 
wig. Wij mogen daarom hier de groote strijdvraag niet geheel met stilzwijgen voorbij- 
gaan, die nog niet geheel beslist is : of men gereeaschappen (niggen , aksen, messen, 
lans- en pijlpunten) uit de hardste steensoorten, gelijk er onder de vroegste overblijfselen 
in de meeste landen der wereld gevonden zijn, zonder behulp van metaal heeft kunnen 
vervaardigen? Die vraag is door de meeste, vooral door noordsche en noordduitsche 
oudheidkundigen bevestigend beantwoord. Hunne gronden zijn vooral : dat die gereed- 
schappen, in de oudste steenen graven, doorgaans zonder voorwerpen van metaal gevonden 
worden, en dat de mogelijkeid om ze zonder metaal te vervaardigen, bewezen is door 
hedendaagsche wilde volkeren (Nieuwzeelanders, Vuurlanders , Groenlanders, bewoners 
van Californië, Otaheiti enz.) , die soortgelijke gereedschappen nop vervaardigen en 
gebruiken, zonder metalen te kennen. Op deze beschouwing hebben de noordsche oud- 
heidkundigen ook hun stelsel gevestigd van drie hoofdtijdperken voor de niet - romein- 
sehe , vóór - christelijke, europesche oudheden, waarvan het vroegste tijdperk door hen 
de steenperiode genoemd wordt; zie daarover vooral (THOMSON) Leitfaden zur nord. 
Alterthumsk. (Copenhagen l 8 3 7 ,) S. 5 8 ; NILSSON , Xkandinaviska - Ur - invan. (Lund. 
1843 - 1845) en zijne Bijlrage tot de ontzuikkelingsgeschiedenis des menschelgken ge- 
slacht$ , uit het Zweedsch, door J. YAN DER HOEVEN, in het fijdschrift voor naCuur2ijke 
Gesch. en Physioloyie, X1 D. bl. 20 der Zoekóeschouwing. Ook een onzer vaderlandsche 
natuurkundigen, de mineraloog Dr. E. M. BEMA,  heeft zich in  eene aanteekening op 
LEONARD'S Geologie (aflev. 27 - 28 ,  bl. 277), bepaald verklaard voor het gevoelen 
dier noordsche geleerden, Anderen, vooral zuid - duitsche oiidheidkundigen , hebben de 
vraag in ontkennenden zin beantwoord. Zij zijn van oordeel, dat die gereedschappen 
niet zonder metolen werktuigen kunnen vervaardigd zijn. Hunne voornaamste gronden 

zijn, dat vele dezer gereedschappen in oude graven gelijktijdig en nevens bronzen werk- 
tuigen gevondan zijn ; dat het onmogelijk is ,  dat vuursteenen gereedschappen , vooral de 
kleine, schubbenvormig behakte pijlpunten en de doorboorde wiggen, met steenen ~ e r k -  
tuigen zoo keurig behakt afgeslagen en doorboord kunnen worden, terwijl daartoe heden ten 

( l )  Zie voorbeelden aangevoerd door corsauTns, wie durchlohrte der o l f e  Germane seine 

Strcitaxt , in het Xorgei~blutt 1832 No. 253 ; LISGU , Fredrico - Franciscoum , S .  110 - 11 1 ; moasanë, 
Biinem. Vorzeit , S .  B ; K m m a ,  Culturu~isso~isck. I1 , 7 9 .  In de verzameling van mijn vriend ~ U ~ L L O N  

te Roermond bevindt zich eene fraai gepolijste wig van jaspis, die aan ééne zjjde van een ' 
kleio , schuins geboord, gaatje voorzien i s ,  hetwelk naauwelijlts wijd genoeg was om een koordje 
of' riemlje door te steken. Dit gaatje kan slechts met eene fijne hoor geinaakt zijn, en diende 
zeker om de wig te kunnen doen hangen, b. v. aan den arm of gordel. Eene tweede soortgelGke 
wig , (loch waarvan het gaatje niet voltooid i s ,  vindt men iu dezelfde verzameling; beide 
overbljjfselen zijii éénig, wat dit gehoorde gaatje betreft. 



dage metalen gereedschappen noodzakelijk worden geacht (1); eindelijk, dat het nog 
twijfelachtig is ,  of er hedendaagsche nilde volkeren zijn , die soortgelijkc gereedschappen 

metaal vervaardigen. Hoofdvoorstander van deze beschouwing is in onze dagen 
de lieer KIBCHNER, in zijn voornoemd geschrift, S. 11 U. f. Het behoeft naaumelijks 
gezegd, dat deze oudheidkundige ook de verdeeling der oudheden in tijdperken, naar 
de stof, vernerpelijk acht. 

Daar er voor de eene, zoo wel als voor de andere opvatting gronden bestaan die 
niet kunnen weggecijferd worden, hebben sommigen een' middelweg trachten aan te 
wijzen, hierin bestaande, dat vele dier oude gereedschappen zonder, maar ook vele met 
behulp van metaal vervaardigd zijn, doch dat men de stelling heeft vast te houden, dat 
gereedschappen van steen (even nls van hout en been) vóór de bekendworàing der meta- 
len,  bij de meeste volkeren in gebruik geweest, en deze dus over liet algemeen als de 
oudsten te beschouiven zijn. Tot die bemiddelaars behoort vooral de deensehe oudheid- 
kundige W o ~ s a a ë .  die zich daarover op de volgende wijze verklaard heeft (Diineiiaarke 
Porzeit S. 19): 11 DIisschien zou men een' middelwg kunnen inslaan, door aan te nemen, 
dat in den alleroudsten tijd, toen het metaal nog onbekend was, de steencn gereed- 
schallpen de allereenvoudigste vormen gehad hadden, dat zij echter Iatcr, toen eenigen 
i n  bezit van metaal geraakt waren, op eene fraaijere en mecr volmaakte n~ijzc behakt 
geworder. waren. Want men moet zich herinneren, dat de steenen gereedschappcn buiten 
hi j fel  uit een lang tijdperk afkomstig zijn. Eindelijk mogen we ook niet onopgemerkt 
laten, dat de steenen wapenen en gereedschappcn, die in het noorden, in Japan, Amerika, 
op de Zuidzee -eilanden en elders gevonden worden, grootendeels eene zoo in het oog 
loopende overeenkomst van vorm hebben, dat men soms ligt in verzoeking kon komen, 
te gelooven, dat zij door denzelfden persoon vervaardigd naren. De oorzaak daarvan 
is klaarblijkelijk hier in gelegen, dat deze vormen de natuiirlijkstcn , de eersten zijn, 
die zich aan het denken plegen voor te doen." 

Op soortgelijke wijze oordeelde ook BOUCIIER DE PERTEES, die, afgezien van vele zon- 
derlinge en onhoudbare stellingen, waartoe zekere keltomanie hem schijnt vervoerd te heb- 
ben, veel kennis van die steenen gereedschappen aan den dag heeft gelegd. Deze oordeelt, 
Antiquités Celtipzlee, p. 9 7 ,  dat de bewerking der gereedscliappen van vuursteen en 
andere steenen in den oudeten hyd zonder belitilp van metaal heeft plaats gehad, en op 
de vraag : n Commcnt se fabriqiiaient les instrumens en pierrc , dits celtiques ? " geeft 
hij ten antwoord: a Par uile suite de coups secs et fortement appliqu6s h l'aide d'une 
pierre frappant sur une outre pierre; l'une étoit Ie marteau, I'autre Ie ciseau. Tel a 

du être le moyen primitif. Plus tard, on a probablement emploi6 daiis ce m8me but 
le bronze et ensuite le fer." Om niet meerderen van de nieuwere onderzoekers dezer 
oudheden te noemen, voeren we nog slechts nnn den heer DESIRE SOILLIEZ , die op 
grond van de ontdekkingen van den kundigen E. JOLY (te Renaix) bij de Brusselsche 
Akademie ten jare 1847 eene verhandeling inzond, szo Jee p ie~res  taillcTes etc. , waarin 
hij een soortgelijk resultaat bekcnd maakte. Van die verhandeling bevindt zich cen 

(1) Zie ovcr de hedend~agsclie werktuigen en wijze van bewerking: HACQUET, Physische und 
tcci~nische HeschreiLung der Flilatotstrino, Wien , 1792 ; BNARD, Nineralogic uppliqude aux ar t s ,  
(Pnrir 1821) 111, p. 135; DE cnmonr, Antiq. Monum. (Pacis 1830) I ,  p. 212; WiXcKELL, Llantlluch 
fur Jägor, (Leipz. 1822)  111, S. 546. 



~/s:s2c/n~! in deli Messager des Sciences (Gand 1847), p. 234. De redenen, ivaarom wij ons 
nali de zijde Jczcr berniddclenden scharen, zijn bepaaldelijk deze: 

Gelijk er in onderselieidene gen-esten, wiggen en aksen van harde steensoort gevondeil 

zijn, lvicr doorboorde opening beaees, dat zij met een metalen eylinder vervaardigd 
!Yaren, zie boven bl. 47 , zoo zijn er evenzeer bewijzen, dat die opening niet met 

een metalen boor, maar door langdurig inslijpen ben-erkstelligd is , in dier voege , dat 
aagz heide zqden van lieverlede eene holte in den steen ontstoild , n-elke beide holteli 

zich eindelijk in het midden oiitrnoetten. I n  het lfeeklenburgsehe Museum , te Lud- 
rrigsl~ist , zij11 niggen van de hardste steensoorten aan~ez ig  , \Tier boriiig trechtervormig 
geneest en nog niet voltooid is,  en  vaarb bij men zien kan , dat de boring met, moeite 
door middel van een steen en met behulp van zand heeft plaats gevoiiden; zie 

JahrZücher cZes Meklen6. Yereins etc., V 1  , 31 ,  I X ,  369 , X111 , 363. Die inslijpingen 
nu zouden niet hebben plaats gevonden, indien men het gebruik van metaal gekend 
had. In  liet Museum te Copenhngen bevindt zich eene geheele afdeeling van yoor- 
beelden die zulks benijzen; zie SORTERUP'S kurze Vedersiclct etc., S. 1 3  ; ook in het 
Leidsche 3fusetim bevindt zich een voorbeeld, afkomstig uit Genderingen, aan beide 
zijden trechtervormig doorgeboord. Het verdient herinnerd te morden, dat ook de liieuw- 
zeelander nog op dezelfde xl-ijze het schaftgat van zijn slagli-apen pleegt te doorboren, 
blijkens een exenlplaar daarvan in het %fuseum van Copenhagen; zie SORTERUP, S. 10. 
IXoe dit boren zonder metaal geschiedde en nog plaats vindt, daarover vinden wij n.el 
geene nadere berigten, maar het lijdt geen twijfel, dat het door middel van een spitsen 
steeii en onder bijvoeging van steenstof of zand zal hebben plaats gevonden. Wij 
kunnen ons hierbij thans niet verder ophouden, maar herinneren nog slechts, dat 
KIRCIINER te onregte ontkend heeft dat die openingen door boringen met steen hadden 
plaats gegrepen (S. 11) , omdat, volgens hem, 11 de mineralogie leert, dat de eene steen 
slechts dan op den anderen verken kan,  wanneer hij harder is en hem snijdt, en dat dus 
de vuursteen, als de hardste, slechts tot boren van minder harde steenen zou kunnen 
gebruikt zijn, - dat echter de vuursteen tot boren niet geschikt is ,  omdat hij te ligt 
breekt," enz. Deze besehouming is onjuist. De mineralogie leert niet in 't algemeen wat 
KIBCHPI'ER schrijft; slechts in het geval dat men den eenen steen met een' anderen ni l  
sn;jdeiz of er in graveren (b. v. een' jaspis met een diamant) behoort de actieve steen 
harder te zijn dan de passieve; in geval van slijping of boring geenszins. KIRCHNER 
gelooft zelf (S. 13) ,  w dat ook meekere steenen op hardere werken kunnen"; maar h i j  
verbindt dit geloof aan de voornaarde, B wanneer een hard pulver en tevens snelheid van 
ben-cging vnii liet zachtere voorwerp en andere middelen tot hulp genomen n-orden, 
die wederoni meer mechanische voorbereidingen en meer kennis veronderstellen, dan men 
aan een ruw volk toeschrijven kan." Mogten ook die voornaarden noodzakelijk geacht 
n-orden, zoo zouden rsij nog niet kunnen zien, n-aarom een volk, dat het gebruik van 
metalen nog niet kende t de eenvoudigste dier voorwaarden niet zou hebben kunnen ver- 
vullen. Maar de vervulling van alle die voornaarden Kas niet noodzakelijk. Indien b. v. de 
snelheid der bemeging niet door een' driller bewerkt werd, kon langzame maar lnng- 

durige arbeid dit gemis vergoeden. 
Uit de wijze waarop de opening eener steenen aks of xig geboord is,  kan men dus over 

het algemeen hare meerdere of mindere oudheid afleiden. De oudsten zijn namelijk die, 
 elke blijken dragen van zonder metalen boor b e ~ e r k t  te zijn. Zeer aannemelijk is he: 

7 



ook, dat er tussehen de ondoorboorde niggen en andere gereedschappen zijn, die zonder 
behulp van metaal bewerkt aerden; want heeft men in een bepaald tijdperk zich van geen 
inctalen gereedschap tot boren bediend, dan heeft men het zeker nog minder aangewend 
tot fatsoenering der steenen, omdat dit fatsoeneren, door slaan en bijslijpen met andere 

steenen, gemakkelijker zonder metaal plaats vinden kan, dan het boren der openiAgen. I n  
het &Iiiseum te Copenhagen bevindt zich eene verzameliiig steenen gereedschappen, die 
van ééne nerkplaats of fabriek, waarin zij met bebulp van stecnen vervaardigd werden, 
afkomstig zijn ; zie SORTEBUP, S. 9 ;  en Nr~ssox heeft de steenen vertoond naarmede, 
en de wijze opgegeven hoe, er mede op andere steenen gen.erkt werd; zie Bedrage enz. 
bl. 7 - 9 (1). Bij de niet doorboorde gereedsclinppeii zal het intnsschen  el steeds 
moeijelijk, doorgaans ondoenlijk blijven, te beoordeelen, in hoe ver zij al dan niet 
door behulp van metalen bewerkt zijn ? Slechts de min of meer kunstige en uitstekende 
benerking, in verband met al of niet daarbij gevonden gereedschappen van metaal, zal 
tot eenigen maatstaf van beoordeeling kunnen strekken. Te regt zegt W O R S A A ~  (Diine- 
mark8 Porzeit, S. 18), dat sommige oude  pijlpunten zoo meesterlijk behakt zijn, dat 
men ze lieden ten dage met onze kunstige metalen gereedschappen naau~velijks even goed, 
en vooral niet beter, zou kunnen maken ; j a ,  aan de handvesten van mccseii zijn boven- 
dien naauwkeurige versieringen ingeslagen. E n  toch neemt men aan,  dat zij het metaal 

liiet gekend hebben!" E n  als PH. DIEFFEXBBCH (ZZW UrgescAicALe der Wetterau; 
Darmstadt 1845,  S. 92), schrijft I/ sommige (riiiirsteenen gereedschappen) zijn zoo fraai 
bewerkt, dat men daaruit besluiten moet, dat de vervaardigers !<ennis gedragen hebben 
aan de smaakvolste ir-apens der romeinen enz., ja dat zij d q e  tot model gekozen 
hebben", dan mogen mij dit laatste i\d niet toegeven , en kunnen liet vooral liiet bewezen 
achten door de aangehaalde voorbeelden uit het F~ederico -E%anciscezni~, Taf. 11, XXVII 
en XXX, maar gelooven toch, dat het boven bedenking verheven i s ,  dat die gereed- 
schappen nog ten tijde der romeinen in gebruik geneest, altliaiis gelijktijdig met 
romeinsehe overblijfselen gevonden zijn. E r  bestaan , zelfs in Noorddiiitscl~land , voor- 
beelden, dat er (in oude steengaven) nevens steenen gereedselinppexi, broìizcn en zelfs 
zilveren en ijzeren uit roineinsehen tijd zijn opgegraven; zic b. v. K I L U ~ E  RZISSMCA~ 
AZtAerlAiimer , I, 1 2 2  ; JaAres6erichte des illeclclnó. Perehzs , X L ,  5 0 , en JaAróiicAer des 
Meclcblzb. Pereins, X I I I ,  50. I n  Zuid- en Westduitselilaiid zijn de voorbeelden van liet za- 
menvinden van gereedschappen van steen en metaal menigv~ildiger ; relen zijn cr genoemd 
door KIRCIINER, 1. C. S. 23 u. f. Ons raderlaiid leverde dnarvoor mecle beirijzen, 
bij opgravingen onder &rvelt en te Wijk bij Duurstede, naarvan de voorbeclcleii in 
het 31useum van Oudheden aanwezig zijn. België (ZZELlezeZZes i11 Oostvlaaildcreii) schonk 

(1)  In hoe ver eeiiige i11 Frankrijk, België, Duitscliland en Eiigeland gevonden overblijfselen van 
oude vuursteen fdLriekt.11, bewijzen opleveren, dat die gereedscliappeii daar zonder aanwending van 
metaal bewerkt zijn, is ons uit de deswege uitgegeren berigteri niet duidelijl< gebleken. Zie 
die overblgfseleri veriiield , wat Frankrijk betreft, bij JOUAXWET, Ardrnoi7e srrr qi~clqtics i~:strirments 
en picrrc e t c . ,  in Annuuire du Dbpart.  do la Dordngne, Bordeaux 1819 ; en de aangeroertle werken 
van nF, caumonT , B R A R D  en BE PEUTHES; wat België betreft, het n~iigrvoerde Rcsutiii. ü u ? ~  ondmoiro 

vau nir TOILLIEZ; wat L)uitseliland aangaat, JuhrcsLerichte des YEYCLIIS /U>- iìlccliletiL. Gesch., I S ,  362, 
X ,  262, S I ,  345, XIII ,  4 1 ,  en Jahresberichtc 111: 41, 64, 6 6 ,  Y l I ,  46, alsinede KLEurn ,  

A L ~ c m -  Cul turwiss .  I ,  28. Wat England betreft, WHIGHT, PTJandrri?:gs of nn  arrtiy:iurian, iri Gentlem. 
,7Zagaziiie 1852, p. 565.  



ons door JOLY de merkwaardige ontdekking, dat in  een g a f ,  hetwelk roineinsch aar- 
den~rerk en fibiilac opleverde, rondom die voornerpen, acht steenen gereedschappen in 
een' cirkcl geplaatst narcn. I-iet waren: eene doorboorde aks, zes wiggen en een 
bijltje, van silex, vali groenen en zwartachtigen steen (denkelijk serpentijn en toetssteen; 
zie Xessager des Sciences, 1845, p. 9 3 ,  399,  overgedriikt in JOLY'S XdJa7tges, p. 1 8  (l)) 
Hoe langen tijd zulke steenen gereedschappen in gerrnannschc en keltische landen iii 
gebruik bleven, nadat de romcinen Gallië en een groot deel van Germanië veroverd 
en geromanizcerd, cn hct gebruik van metalen gereedschappen en wapenen in die ovcr- 
wonnen landen mcer in  znang gebragt hadden, is niet met zekerheid bekend. KIRCHXER 
meent , dat zij n (volgens hem, offergereedschappen) in  eenige germaansche landen tot 
de twaalfdc eeuw onzcr jaartelling in gebruik g e ~ e e s t  zijn, (S. 8 8 ,  u. f.)", doch voert 
daartoe slechts dezen grond aan, dat in  die landen , beptaldelijk Denemarken, Noor- 
wegen en Zweden, heidciischc offerplegtighcdeii tot omstreeks dien tijd hebben 
voortgeduurd. Maar dit benijst niets, tenzij vooraf is aangetoond, dat men in dieli 
lateren tijd bij zulke offerplegtighcclen zich niet van metalen gereedschappen bediend 
heeft. Wel hebben de anglen nog in de elfde eeuw van steenen wapenen in den 
oorlog gebruik gemaakt, blijkens het boven aangevoerde berigt van WILLEM VAN 

POITIERS : n jactant cuspides ne diversorum generuin tela, sacvissimas qiiasque secures 
et liggnis imposita saxa." Maar uit die plaats blijkt niet voldoende, dat deze saaa 
lignis imposita, snij- of stoot - wapens, die aan houten steelen bevestigd waren, zouden 
geweest zijn ; men zou mogen vermoeden, dat het steenbrokken geweest waren, die 
door middel van zekere houten, waar zij op gelegd werden, naar den vijand geslingerd 
werden. Opmerkelijk is ook, dat men tusschen de vele frankische , allemannische , 
en burgondische oudheden, die in  de laatste jaren in  Frankrijk, België, Zwitserland, 
Duitschland en de Nederlanden gevonden zijn, geene steenen gereedschappen ontdekt 
heeft, die met zekerheid aan dien lateren tijd zijn toe te schrijven; zoodat hun ge- 
bruik in de V.-V111 eeuw onzer jaartelling onder die volkeren niet schijnt plaats gehad 
te hebben. Wij achten het echter aannemelijk, dat in  het noorden van Europa, waar 
de romeinsche invloed weinig en eerst later doordrong, hun gebruik nog vrij lang heeft 
voortgedliurd , en vooral, dat het, bij godsdienstigc verrigtingen zich het langst zal 
hebben staande gehouden. Dit laatste is daarom \raarschijnlijk, dewijl de priesterschap 
aan het voorvaderlqke het langst vasthoudt en uit haren aard conservatief is. Zulks 

(1) Op mijn verzoek heeft de heer JOLY mij later omtrent die gereedschappen uitvoeriger herigt 
gegeven, waarvan ik hier het volgende aanstip. De aks ( in  vorrn eenigzins overeenkoinstig met 

Gg. 3 onzer Oudh~.idkrc71dije Verhondelingcn , doch voorzien van scherper snede) v a s  over drvars , 
d. i. in de sinalte, van een doorboord gat voorzien, nader bij de snedo dan bij lict achtereinrlc 
aai~gebrngt; dit laatste is een geheel e'énig vcrschjjnsel, en daaruit schijnt inen to mogen opmaken , 
dat die aks meer voor hamer, dan voor bijlgediend heeft, ten ware het gat gediend had,  om den hamer 

aan eene koord te dragen. De zes wiggen waren min of meer kegclrormig, ter eener zijde puntig, 
ter andere (d. i. aan de snede) rond (b. v. als fig. 13, Taf. V van vox e sron i .~ '~  Altertl~G1net. - 
von L:elaen) ; liet baltje was o. a. overeenkomstig met dat van S. 9 van W O R S . A A ~ ,  Dünem. FFAr.zcit. 
Allen \varen 6 tot 124 c e n t i d t r e  lang, goed bewerkt, geslepen en gepolijst. Opmerkelijk was 

nog, dat in het doorboorde gat van den hamer overblijfsels te  zien waren van ijzeroxyde, denkelijk 
nls hetvijs, dat de opening door eene ijzeren of stalen boor bewerkt was. De heer J O L Y  zal deze 

gereedschappen uitgeven, volgens berigt in den dfessager des Sciences, 1. c. p. 1 1  1. 
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wordt door de geschiedenis 'van sommige oude volkeren, bepaaldelijk ten aanzien van 
de steenen gereedscliappen , bevestigd. Bij de egyptenaren , israëlieten en zelfs bij 
de romeinen bleven steenen gereedschappen bij godsdienstige plegtigheden nog lang 
in gebruik, nadat het metaal voor wapens en andere gereedschappen heerschend was 
geworden. De egyptenaren gebruikten messen van silex, om de eerste insnijding in 
de zijde van den doode te doen, ten einde er zijne ingewanden uit te halen; zie twee 
zulke messen in het Leidsche &luseum, egyptische afdeeling C. 58 , verg. LEEMANS, 
cat. raisonneé. Ook de israëliten gebruikten ze ,  om mede te besnijden ; JOSUA V. vs. 12, 
en de romeinen bij offers en andere toe~ijding; zie LIVIES I, 24 en XXX, 43 ; verg. 
PLINIUS XXXVI , 43. Veilig echter mag men stellen, dat over het algemeen, en voor huisse- 
lijk, maatschappelijk en krijgskundig gebruik , de steenen gereedschappen in onbruik geraakt 

zijn, zoodra men het koper en ijzer had leeren kennen en de meerdere doelmatigheid 
daarvan leeren waarderen. Ten dezen aanzien heeft NILSSON, Bgdrage, bl. 4 ,  te rcgt 
aangeteekencl : r &-ij vernemen, door het getuigenis van geloof\vaardige reisbeschrijvers , 
dat,  zoodra de milde zich werktuigen en wapens van metaal verschaffen kan,  liij zijne stee- 
nen gereedschappen weg~verpt." Wij hebben daar, op grond van het bovengemelde, slechts 
bij te voegen 11 voor zoo ver hij ze ciet nog als voornerpen van pieteit of bijgeloof bewaart." 
Uit dien hoofde is er onzes iuziens ook geen genosgzame grond, om de benaming 
steenperiode, die door de noordrelie oudheidkundigen aan de vroegste overblijfse1e:i 
der oudlieid rnn een volk gegevun i s ,  te vernerpen. I n  n-eerwil van de bedenkingen 
die daar tegen ingebragt zijn, scliijnt ons die benaming zeer geschikt om den vroegsten, 
vóór - historischen beschavingstoest,and van een volk aanteduiden; vergelijk hierover ook 
G R I ~ ~ M ,  GescLickte der dentscLe?z sprache., I, S. 2 etc. (1848), en zieder die cerdrennung 
der kicken (1350) (1). E r  dient echter bij in het oog guliouden te norden, dat ten 
zelfden tijde toen het gebruik van steenen gereedschappen heerschte, eveneens beenen 
en houten werktuigen in gebruik zijn geneest, en dat de overeenlromst der oude steenen 
gereedschappen , in onderscheldene landen gevonden , ook wanneer zij nog zoo treffend i s ,  
geen bewijs oplevert, dat zij van een en hetzelfde volk afkomstig zijn (2). Door 
voortgezet onderzoek is in  de laatste jaren meer en meer riaarschijnlijk ge~orden ,  dat 
die steenen gereeds~hti~~pen over den ganschen aardbodem ziillcn verspreid zijn, voor zoo 

(l) lle bedenkingen, daar tezen ingebragt en wier kritiek weder eene afzonderlijke verhandeling 
zou vereischen , z in  vooral gemaakt, van de  zijde van Eiigeland, door T. WEIGAT, t i ~ e  Celt, the 
Romun and tke S a r o n ,  London 1852, verg. Gentkm.  LI lagr~rinc ,  1852 Sept. p. 232, en  van de zijde 
van Uuitschland, door K i R C t i f i ~ ~ ,  1. c. S. 2 1 ,  u. f. - Wanneer e r  sprnke is van eene algciiieene 

classificatie der niet - romeinsche , vdór- cliristelijke overl~lijfselen , is de lieiiaining steenperiode 
onlangs verworpen door mijn oudiieidkundigen vriend von BSTORIF (zie C ~ r r c ~ p o ? ~ d e ~ i z L l a t t  der Ge- 

sav~tmtvercine fiir Gesch. wad A l t e ~ t h u m e r ,  1855, S .  50).  Hij acht tiaar onjuist,  oindat e r  te  veel 
voorbeelden van geiiiengden aard zijn uit  de  overgangsperiode, waarin metalen en  steenen ovcr- 

blijfselen te  zamen gevonden worden, en  omdat e r  ook nog vele moii:imeriten zijn, waarvan men 
nog nict wee t ,  tot welke periode ze beliooren , b. v. schauseri , landweeren, legerplaatsen enz. 
Hij stelt danroni liever de classificatie voor van: gedenkteekcnon can stcen e n  van aarde ,  a l s  de 
stof, waaruit ze voor 't grootste gedeelte bestaan. Deze benarniiiâ is voor algerneene c!assificatic niisscliien 

aan iniiider zwarigheden onderhevig; maar zij zal tocli de  a d e r e  niet beliocven te vcrdringeo. 
Beiden vereenigd kiiniieri onzes inziens het  overzigt over die monumenten verduidelgken. 

(2)  Het tegendeel ~ v ~ r d t  ten aanzien van de polaar -volkeri (rioord -amerilcanen , iioord .japmezen 
en  skandinaviërs) beweerd door vox SIEEOLD,  Nippon I [ ,  Abth. 2 .  S. 48. 



ver deze bewoond geweest is door menschen , die nog op den eersten ont~ikkel ingstra~ 
stonden; en schreef in 1844 Wo~ssaë (Di9zemark.s Yorzeit S. 18) ,  dat I, toekomstige 
onderzoekingen het ophelderen zullen, of de steenen gereedschappen zich tot zekere 
gewesteil beperlren, dan of ze niet veeleer over de gansche aarde verspreid zijn", thans 
kunnen \%-ij rceds zeggen, dat lat,ere ontdekkingen, vooral de bovengemelde op Java en 
Borneo , nadere opheldering over, en steun aan de stelling gegeven hebben, dat zich 
het gebruik der steenen gereedoellappen niet tot zekerc genesten beperkt heeft; vergelijk 
hierover ook K ~ ~ a r s r ,  CziZlltur~o. 11 , 64. Wanneer wij nu op de hilversiimsche gereed- 
schappen toepssen hetgeen over de vervaardiging der steenen gereedschappen in het 
nlgemeen is opgemerkt, dan zal men het mogelijk, ja waarschijnlijk moeten achten, dat 
de hilvcrsumsche zonder metalen nerktuigen vervaardigd zijn. Hier voor pleit toch de 
groote eenvoudigheid van benerking , aan liet grootste gedeelte kenbaar ; voorts, dat er 
geene spoor van metaal gevonden is en geen der gereedschappen kenmerken draagt van 
door metaal benerkt te zijn, hoedanige kenmerken zich nclligt hadden opgedaan, wanneer 
er doorboorde gereedschappen tusschen n-aren geweest. Het is daarom waarschijnlijk, 
dat de volkstnm naarvan deze gereedschappen en deze haardsteden afkomstig zijn, nog 
geene kcniiis droeg aan metalen en voor zoo ver tot de zoogenaamde steenperiode 
behoordc. Daarom zal men ook \~aarscltijnlijk mogen achten, dat die volkstam op ge- 
lijken trap van beschaving gestaan heeft als de stichters van sommige steenen graven 
(Iiuncbedden) in de provinciëii Drentlte , Friesland, Groningen en Utrecht. Hier bij 
komt, dat volgcns geloof\%-aardige overlevering, voor eenige jaren , in de nabijheid van 
deze hilversumsclie ontdeltkingsplaats, in het dorp de Vunrsche , zich nog eenige dier steen- 
graven beronclcn hebber] , en er thans nog een aangetroffen wordt; terwijl daar eveneens 
steencn wiggen gevoiideii zijn; zie daarover beneden. 

Ook liet huncbcd te Ejjs, in Gaasterland, heeft steenen wiggen opgeleverd, en met dat 
genest van Friesland schijnt, gelijk boven reeds is aangestipt, Gooiland eertijds wegens 
gelijksoortige bodem enz., in naanm verband gestaan te hebben. Wel is Raar, de in het 
algcmeen fr:iaijer be~r-erking der steenen gereedschappen uit de hunebedden, boven de 
liifversunisclie , zou grond geven om te veronderstellen dat de laatsten onder, of 
althans uit cen vroeger tijdpcrli van beschaving varen; maar men zal aan die meerdere 
fraaiheid van bcncrking niet te veel mogen liechten , omdat te 1lilversum ééne vuur- 
steenen nlg gcvonden is , die blijken droeg van goede bemerking, slijping en polijsting ; 
zie boven bl. 19 .  

Voor zoo ver cen gelijke beschavingstrap aannemelijk i s ,  mogen  ij van de stichters 
der Itilvcrsumsche liaardsteden veronderstellen, dat zij soortgelijke gebruiken gehad 
hebben als de stichters der hunebedden, en omgekeerd. Men zou dus,  zonder al te 
\-ermetel te zijn, mogen stellen, dat de stichters der hilversunìsche haardsteden hunne 
doodcn liebben verbrand, ei1 de verbrande beenderen en asch, in  eene aarden urn,  
:.f ook n d  in de losse aarde hcbben bijgezet, met steenen gereedschappen den over- 
ledenen dierbaar, en dat zij dnarovcr een' heuvel hcbbeii opgeworpen, n-anneer niet, bij 
de aanzienlijken, vooraf nog eene steenen kelder of grafkamer voor dat overschot Kas 
opgezet (1). 

( l )  Zie 1iicr1)rei u i t ~ o e r i ~  onze Drcnthsnha Oudheden, hl. 1 - 1 7 ,  167. Ik veroorloof mij echter 
de op~r;crl;ing, dat mij tl~ms de afleiding van deri nnain hune ,  van een volk, toen op het voorbeeld 



Maar de liiiversiimsche haardsteden lceren ons over dcti beschaviiigstoestanc1 der 
stichters, en dus ook over dien der hunebedden , iets, wat wij tot hier toe niet rristen , 
namelijk, dat het volk, raarvan zij afstammen, reeds den eersten, riinsten ontnikke- 
lingstrap was ontn-assen, dat het niet meer enkel in het jagerstijdperk leefde, maar 
reeds het herderstijdperk was ingetreden, welk tijdperk het naast voorafgaat aan de akker- 
boiiw - periode. Dit leeren de gevondenc beenderen van runderen, geitcii , of scliapen , 
en honden. Het zijn toch bepaaldelijk deze dieren, die het jagers- en herdcrslcvcn. der 
volken kenmerken; zie G ~ ~ a r a r ,  Gesch. der deutscl'ze?~ sprache I ,  1 6 ,  28. Op dien 
beschavingstrap is het geheele bedrijf een vrij moudlcven , verdeeld tusschen togtcn, 
weiden en krijg. De krijg, dien zij begeerig zoeken, leidt hen, even 213 de jagt , 
tot buit, en de jagt is het, waarin zij behagen scheppen. Wat koophandel Iieet, bestaat 
nog enkel in ruil en wordt met vee, huiden of ringen gedreven." Hunne spijs is melk, 
vleesch der kiidde, wilde vruchten, wild en viscli, gelgk SACITUS van de oude ger- 
manen meldt ( M  cibi simplices, agrestia poma, recens fera aut lac concretum, Germ. 23). 
n Daar zij zich enkel aan de winst van de kudde en aan krijgsbiiit hechten, bijna 
geen vruchten van den bodem verlangen en de veedriftcn in het noud bisselen, kennen 
zij bijna geen grondeigendom, lieeft dit voor hen althans geen waarde. Zi,j worden het 
gemakkelijk eeris over het vruchtgebruik van streken die een tijdlang in gcmeenschap- 
pelijk bezit zijn van enkele horden en geslachten, terwijl, na het vertrek van deze, aan 
anderen vrijstaat de ledige plaatsen in te nemen. De grenzen dier streken zijn niet 
door moeitevolle afmeting bepaald, maar zullen, op de wijze der latere markcgronden, 
door het werpen van den hamer of door andere bepalende teekens aangewezen zijn. 
Metaal, dat met moeite iIlt de aarde moet opgedolven morden, kennen zij nog niet, 
en de moninrcn van een zoo zwervend volk hebben zeker voor een gedeelte uit vcr- 
voerbare wagenhuizen bestaan, die de herder op raderen, of rollen , naar  velgc cv allen 
brengen kan naar andere plaatsen, en waarvan het schaduwbeeld nog overig is in onze 
hedendaagsche hoiitcn schaapherdershiiisjes" (GRIIIM, 1. c. S. 1 6 ,  u. f.). r En mct dezen 
toestand schijnt ook de veel~~ijverij te strooken, die men bij alle volken , die cven iiit 
den nomadcn-toestand uitgetreden zijn , nog aantreft. Krijgvoerenden en herders haken 
naar schoone vronwen , terwijl de akkerman zich met ecilc enkele bevredigt" (S. 18.). 
Wanneer men nu zulk een bescliavingstrap aan de stichters der liilversiimsclie haard- 

- - 

steden mag toeschrijven, dan hebben zij over het geheel lager gestaan dan die germanen, 
waarvan TACITUS ons berigten heeft aclitergelaten. Sleclits 66~1 volk is er onder de 
door TACITUS gekenmerkte, waarmede hiin bescliavingstoestand, naar dc gevonden over- 

van ceiaa aangenoiiien, minder aaniienielijk voorkoint, in weerwil, dat zij sedert nog door het 
gezag van s i m ~ o c e ,  (D.  M . ,  S. 435 of 387) \ersterkt i ~ .  De \bórliistorisclic 18une11, nis vnik. koineii 
mij voor siet genoeg bewezen te zijii, al denkt meli liedeii teti [lage Lij h ~ r ~ ~ e  - inoniiirierilen , zoomei 
aan vroegere bewoners als auri reiizeii; terwijl er p-oritleii Lc<tnaii, oni aan hune tlc be~etlíeriis vaii 
groot, reus , kekd, ocrnsie~zlijk toe te kennen, zie Drerzthschc Oirdhedc~a, t. a. pl. DIo:ir wanlieer die 
kolossale steengraven bjj ons te  Iaiide voor dit: van ile saiizicril~jksteii des volks te Iioridcn wareti, zoti 
tiaar nog niet uit volgens, dat de verhrande beerideren (lezer aaiiri.:nljken niet ook aiidera clan iri 

xulke graven \verden bijgezet; want waar de botleni genne steeiieii opleverde, niocs(eii zij wel onder 

bloote aardheuvels nedergelegd worden. S r a ~ o c ! ~  zegt t .  n, ])l., dat de zniiienstelliii:; Led (bette) wijst 
op piot offerotitaar; wanneer die afleitling juist  was, zoii cr iiiet eeiiige waursclitjnli~kli.id iiit 
kunnen besloleri worden, dat er oudtids bij die hunel,eddcrr g~offcrd was. 



blijfsclen te oordeelen, eeiiige overeenkomst zal gehad hebben, ofschoon zij wederom, 

naar aij mecnen, iets hooger stonden dan dit. Het zijn de feniieii, die in het uiterste 
noorden ~voo~ideii en \17aarvaii SACITUS twijfelde, of zij tot de germanen dan wel tot 
de sarmaten belioorden , maar die , als fiilncn , zeker geen germanen , maar een afzon- 
derlijk volksras n-aren ; zie er over SCHAFPARIK; Slav. AllhertR. I ,  118 en GRIMN , 1. c. 

r De fcnncr,", schrijft TACITUS, Germ. 4G, 11 zijn uitermate woest, morsig \regens 
armoede, zonder napcilen (l), zonder paarden, zonder vast verblijf. Hunne kost is 

kruid, hunne klecding bestaat in huiden, hun bed is de grond. Al hunne hoop rust 
013 de pijlen , die zij, uit gebrek aan ijzer, met beenderen scherpen (2). De vrouwen, 
zoonel als de nia:liicn, leven van de jagt , nant de vrouwen gaan overal mede en eischen 
een deel van de vangst. Zelfs is er voor de kinderen geene andere schuilplaats tegen 
het wild gedierte cn de slagregens, dan zich onder cenige zaampevlochteii takken te 
dekkcil. Dern-aarts kecren de jongelingen terug, dat is de intrek der ouden. Maar zij 
achten dit gelukkiger, dan op de akkers te znocgen (3) ,  zich in hunne huizen af te 
sloven en negens eigen goed en dat van anderen altijd tusschen hoop en vrees te dob- 

beren. Vcilig voor de incnschcn, veili% voor de goden, hebben zij de moeijelijkste auer 
zaken bereikt, te \\-eten : dat zij zelfs liet neiischen niet noodig hebben." 

Ofsclioon ik zelfs niet van verre beweren zou, dat deze finnen de stichters der 
hilversuinsche haardsteden geneest zijn, ziet mcn toch uit deze beschrijving, dat er ten 
tijde van TACITUS iil Europa nog volken of stammen woonden, die op eenen niet minder 
lagen besclin\-ingstrap stondcn, dan de stichters oiizer haardsteden moeten gestaan hebben; 
een bcscliaviiigstrap , die zeker zeer verschiide van den toestand der meeste toen reeds 
akkerboundryrende gcrinaansche strmmen. 

Wannecr T a c r ~ u s  , dei1 ecrivo~d der fennen bijna benijdend, schrijft, dat zij /,veilig 
voor de mciisclicn en veilig voor de goden" zijn, dan geeft hij daardoor zeker niet te 
kennen, dat zij goden noch nienschen vreesden, maar dat zij te arm waren, dan dat 
hun icts door goden of meiischeii kon ontiioiiien norden; niet door menschen, b. v. 
door diefstal of roof, niet door goden, b. v. door bliksem, watervloed of dergelijke. 
Dat de stichters onzer haardsteden goden erkenden, althans godsdienst hadden, behoeft, 
ria ons bctoog ovcr de bestemming dier liaai-dsteden, gccne aanwijzing meer; slechts 
blijft iiog hrt onderzoek cler ,  nopens den aard dier godsdienst en de wijze hunner offers. 

Ncn vrn.igt, lioe stelden zij zich de goden voor, en op welke wijze werden de offers 
verrigt ? Bi.1 ontste:itcnis ran alle geschiedkundige bescheidcn, zou men kunnen meenen 
dat men Iiisr geheel in liet duistere verkeerde, cn dus gevaar moest loopen op het 
ruime vclil cler gissiligen ziih te verliezen. Dit is echter niet het geval. Waar de be- 
schavingstr:ip van een volk met zoo veel waarschijnlijkheid is aangewezen als hier,  kan 
;;ie> ointïeiit de godsdienst niet meer geheel in het onzekere zijn. Een herdersvolk, 
dat linis- en tamme dieren bezit en ten zijnen nutte aanwendt, is de fetisdienst reeds 
ontnassen; cc11 dienst, vaarbij 's menschen behoefte nog tot het zinnelijke beperkt is ,  en 

(1 )  Avma j Iiier~loor schijiien te dezer plaats zwaarden en ander nietalen wapentuig verstaan te 
rnoeteii \voi.dct~. 

(2) Te \~ ïkr ! ,  door Lecnen purilera aan de schichten te bevestigen. Nen herinnert zich, dat ook 
in 6611 I~;lvei.siii~irc!ie liaardslede ceiic lialfverbraiide Lecncn pijlpunt gevonden is. 

(3) I~r;curcrc, eigerilijk : stiincn (door zwoegend te merken). 



waarbij hij het goddelijke verborgen acht onder ieder hem onbekend voorwerp, dat zijue 
zinnen treft, zijne verbeelding ontvlamt en hem angst aanjaagt. E n  ofschoon de 
fetis -dienaar ook offers, zelfs bloedige schijnt te kennen (l), is het toch niet 
aannemelijk, dat een volk, dat offers van onderscheidene tamme dieren kan brengen, 
dien hgen trap van godsdienst nog niet zou ontwassen zijn. afen stelle zich evenwel 
die godsdienst niet voor als reeds verheven boven den physischen gezigtskring. Het 
polytheïsme, een hoogere ontwikkelingstrap , lag hun nog verre. I-Iunne goden kunnen 
nog slechts personificatiën geweest zij11 der elementaire krachten, vooral van zulke, die 
den mensch weldadig, nuttig, aangenaam waren, b. v. zon, maan en vuur. Zoo was 
de godsdiensttoestand der germanen ten tijde van CAESAR, of zoo als CAESAR haar 
kende. CAESAR kan de goden der gemanen nog niet onder bepaalde namen kenbaar 
maken; hij noemt shchts zoa , maan en vuur; zie de &el10 gallico, Y1 , 22 (2) en verzekert, 
dat zij van andere goden niets meten. Hij gewaagt ook nog niet van hiinne heldenver- 
eering, en zij hebben , volgens hem, in tegenstelling van de kelten , noch priesterkaste , 
noch gelijk deze bijzonderen ijver voor offerplegtigheden (~sacrificiis non student"). Zoo 
hoogst eenvoudig of weinig ontwikkeld waren de godsdienstbegrippen van dat volk ten 
dien tijde. 

Eene eeuw later was het er geheel anders geschapen. Uit TACITUS blijkt, dat de 
germanen toen i n  het godsdienstige uit den phgsischen achtergrond vooruit getreden 
waren en hunne goden een ethisch karakter verkregen hadden, waardoor die geschied- 
schrijver ook reeds in staat is om romeinsche godennamen op hen toe te passen. 
Zoo noemt hij MERCUXIUS , aan wien de hoogste eer bewezen wordt en wien men op 
bepaalde dagen menschenoffers brengt, zie Germa~zia 9 (3) ; voorts HERCOLES en MARS, 
door dierenoffers te  verzoenen (4), en bij de sueven IZIS. Voor sommige goden heeft 
hij wel geene romeinsche liamen, maar hij noemt ze bij de germaansche: Tmsco , 
MANNUS en NERTEUS. Van de semnonen vermeldt hij reeds eene soort van mono- 
theïsmus , ten minste dkn' d e s  bestierenden God, wien aiies ondern orpen en gehoorzaam 
was ; G m .  39. Tot dezen plytheistischen beschavingstrap kan echter het volk waarvan 
onze haardsteden afstamaen nog niet opgeklommen zijn. Met dien beschavingstrap was 
reeds te  zeer akkerbouw verbonden, en kennis en gebruik van metalen, ja symbolische 
vormen van goden (51, alles bij de germanen van TACITUS in zwang, maar waarvan bij 
de stichters onzer haardsteden niets verondersteld kan morden. 

(1) Ecii belangrijk voorbeeld van steen - f i t i sd iens t ,  bij de Iiedendaagsche rnacassers (waar men eeoe , 
karbouw offerde aan een of meer steenen , waarin nien den geest Krairc loi aanwezie; waande), zie iii 
het Maandberigt van het ñ7ederLandsch Zendelingsgenootschup, 1855,  No. 4. 

(2) P Solem , lunam et vulcanum." Door vt~lcanus verstaan wij hier liet vëur ,  even alu bij 
rLolius 11, 4 ,  waar het van de galliërs beet, rroinana nrma vulcano promiserunt." Over de trilogie 
sol, Luna en vutcanw lucht, water en vuur; zie sreroca, Deatsche ~Vythologie 11, 19 1. 

(3) Wij weten hiermede een ander berigt van T A C I T U S ,  Ann. IV,  64,  waar mnns de deus 
proecipuus genoemd wordt, niet overeen te brengen. 

(4) Deze trilogie heeft geene betrekking meer op de elementen; zie siraoox, Deutsc~e  M y -  
thofogic 11, 192. Ns~cuarus, H E ~ ~ U L E S  en mbas zijn, volgens slmaoca, I. c. ~vaaneliijnlijk ODIN , 
r ~ ô a  en TIR (WUOTAN , D O N A R ,  210). 

(5) Die vormen waren : een schip hij Izis; rtvijrsbeelden bij de aestyers; de stier en andere 
jerarum irnagines b$ de cimbren, TACIT., DiSt. IV ,  22; voorts sigea en formae, -Germ. 7 ,  9 ,  45. 



Wij mogen daarom van deze als meest naarschijnlijk aannemen; dat hunne gods- 
dienstige ontnikkeling niet boven natuurdienst verheven was, dat zij in  het midden stond 
tusschen feticisme en polytheïsme, en zich bepaald hebbe tot de vereering der fiemel- 
Zigchametz en van het vuur. E n  aan een volk op dien beschavingstrap zijn bepaaldelijk 
dierenoffers eigen, lermijl koren en bloemen door den verder gevorderden akkerbouwer 
geofferd norden ( G R I ~ ~ M ,  Deutscke Zyth. ,  S. 37). Indien deze veronderstelling niet van 
grond ontbloot i s ,  zou men uit hoofde van de veelv~ldige vuren in die haardsteden 
gestookt, en naarvan vooral ook de veluwsehe kuilen getuigden, ligt tot de meening 
overhellen, dat de haardsteden bepaaldelijk aan de vereering van het vuur zelve gewijd 

geweest Karen (vergel. bl. 33), hetzij als n-eldadig of ook als vijandig element, en met 
melken alouden vuuïdienst men de thans nog in zwang zijnde St. Jans- en Paaschvuren 
in verband pleegt te brengen. Wij mogen dit onderwerp hier niet uitvoerig behandelen 
en vernijzen deswege naar de belangrijke mededeelingen van GRIMM, t. a. p. S, 567  , 
u. f. en SIMROCK, t. a. p. S. 5 5 5 ,  U. f. 

Hoe die offers verrigt werden? Onder hetgeen daarover boven reeds is aangestipt, 
moeten nij vooral herinneren aan den outaar- of tafelvormigen steen, in eene der 
liaardsteden gevonden (zie bl. 7). Deze toch geeft aanleiding om te veronderstellen, dat 
daarop iets geplaatst of iets verrigt zij, vat tot de offerhanden betrekking had, en voor 
zoo ver deze uit vleeseh bestonden, dat men er het voor offergave bestemde vleesch op 
nedergelegd, toegesneden of ten offer bereid hebbe. 

Tot gelijksoortige oogmerken kunnen ook de groote platte deksteenen gediend hebben, 
die in de meeste haardsteden gevonden zijn, terwijl zij daarna tot bedekking van het 
overschot der oflers , de verbrande beendertjes , alsmede van de steenen gereedschappen 
gebruikt nerderi. Als naarschijnlijk kan voorts gesteld worden, dat,  gelijk reeds 
boven is aangestipt, niet de geheele dieren, maar slechts gedeelten er van geofferd, en 
het overige door de offeraars zelve genuttigd zal zijn, en dat de verbrande beendertjes, 
die men onder steenen zorgvuldig geborgen gevonden heeft, overblijfsels zullen zijn van 
de geofferde deelen der dieren. Dat de slegtere, niet eetbare deelen zouden geofferd zijn, 

WILHELITI gemeend heeft, komt ons zoo onwaarschijnlijk voor, dat wij veeleer 
met G R I ~ $ ~ [  (D. M. S. 50) stellen, dat bepaaldelijk de edelste gedeelten voor de goden 
bestemd naren. - De geringe afstand waarop de stookplaatsen van elkander lagen, en die 
soms slechts een paar ellen bedroeg, wijst op zekere gemeenschappelijkheid der offerenden, 
en daarom mogen wij met WILHELMI wel veronderstellen, dat ook het eten van 
de offerdieren gemeenschappelijk is geneest, en er voor zoo ver u gemeenschappelijke 
maaltijden plaats vonden." Maar wanneer hij er bijvoegt, dat r het offerende volk 
tevens gedronken en plengingen (libationen) voor de goden gedaan heeft", dan is 
daarvoor geen andere grond aan te voeren, dan de doorgaande gen-oonte bij historisch 
bekende volken, waar offers in zwang zijn, om tevens te plengen. Maar dat waren 
drankofFers, gelijk b. v. bij de latere sueven een vat met bier bij de offerplzats stond, 
bestemd om aan IVODAN geplengd te worden ; zie JONAS BOBBI~NSIS , vita CoZumóani , 

Het goddelijke werd echter daardoor slechts afgeschaduwd, geenzins volledig uitgedrukt ; zij 
waagden het niet door bloote uitwendige afschaduwing van 't gcdachte, het geestelijke wezen in 
den kring der zinnelijkheid te doen afdalen (non muris includere, quod sola reverentia vident); zie 
over dit onderwerp EBAFFT, Kirchsngesch. der germ. Völker, I ,  128 it. f. (Bonn. 1854). 

S 



iii ~ ~ A B I L L O N ,  ;$?zn. Beiled. 2 ,  26,  volgens G ~ ~ a l a r ,  B. M. S. 49. Wat bij onze 
hilversumsche haardsteden de plengingen niet aannemelijk doet zijn, is het gebrek WIL 

overblijfselen die daarvoor getuigen moesten, b. v. fragmenten van selialcil of razen. 
Wel is waar, er werd, volgens verzekering van den vinder, in de nabijheid ccn Icleiri 
aarden vaasje gevonden, boven beschreven, en dat als drinkbeker kan gediend hebben; 
rnaar dit enkele voornerp levert te neinig grond op om er cen besluit uit te trekken, 
omdat in of bij geen der overige (omstreeks veertig) haardsteden iets van dien aard, 
zelfs geene enkele schcrf gevonden is. Komt nu deze nijze van offeren overeen met 
die der historisch vroegste bewoners dier streek, met die der oude germanen? r Over de 
11 wijze hoe bij deze de offers verrigt nerden", zegt GRI~IJT (D. N. S. 48) sgeven ons bijna 
alleen de noordsche bronnen berigt. Ternijl het dier op den offersteen het leven liet, 
werd het uitvloeijende bloed in eene daarbij gemaakte groeve of in vazen opgevangen. Met 
het offerbloed bestreek men de gewijde tafels en het huisraad, en besproeide de deelnemers. 
Waarschijnlijk geschiedden er ook voorspellingen uit het bloecl; misschien ~ ~ - c r d  een gedeelte 
daarvan met bier of meet vermengd en gedïoiilieii. 111 het noorden ccliijncn de bloed- 
vazen niet g ~ o o t  geneest te zijn ; elders had me11 eigenaardige groote ketels. Van een' 
offerketel der kiinbren maakt STRABO gel\-ag (1711, 2). De ketels dieilden genoonlijk 
tot het koken van liet offervleesch. Dc verdeeling der stiikkcn (vleeschj onder het volk 
~ ~ e r d  n-aarschijnlijk door een' priester bezorgd. Op grootc feestdagen m r d  de maaltijd 
terstorid in de vergadering gchoi~dcï: , bij andere gelcgeii2iedcn mag nel ieder zijn deel 
mede naar huis gencmen hebben. Dat priestcï en volk de sliijzen genoteii blijkt uit 
vele plaatseiz"; zie de ontwiklreling dezer aan~ijzingen bij G R I N J ~ ,  B, M. X. 4.9 , 50. 
Maar het zou veel te geraagd zijn ilaar dit ritueel onze hilversuinschc offer~~ijze te 
beoordeelen. De bronnen toch, n.aaruit het ontleend is , zijn grootendeels late iniddel- 
eeiiasche, daarenboven noordaclie ; van huisraad ei1 tafels nistcn zeker onze offeraars nict, 
en ketels, vooral metalen, kunnen hun met geen grond toegeschreven nordeii , al doet 
ook het herderleven reeds liet gebruik v:!n lcolren veronderstellen; KLEIIN, C~iltitrtoiss. I,  
63, Zij stonden op een lagercii besehavingstrap , en de nijze \$-aarop zij het ~lcesch 
geofferd en tot nuttiging toebereid hebben, zal meer overeenkomstig geneest zijn mei 
de nijze waarop de indianen in Noordamerika, dc benoners der oorspronkclijkc nouCeis 
(Urnalder), zulks toebereiden. Van cle grootere dieren rrordeii, nndat de iiigenaiideri cr 
uityxomen zijn, de haren hij het vuur gesellroeid, iliiarna wordt de hiiicl afgcschaaftl, 
cn het dier aan een stok over het vuiir geliouden, e n ,  nadat het zoo een neiilij 
gebraclen is ,  aan stukken gescheurd en gegeten; of het vleeseh nordt hoven gloeijende 
kolen gelegd, of, gelijk bij de indianen van Ploridn, het dier u-ordt op vier palen gelegd 
en daaronder een zacht vuur onderhouden ; zie KLEIIJI , C'~CILZ~Y~O~SSC?ZSCJL. I ,  2.3 6. 

Na het tot dus ver opgemerkte zal men niet van ons ~crnaclitcn, dat nij tei: 

slotte eenc bepaalde aanwijzing Jan den ouderdom c11 ile afiiomst onzer liilversnmschr 
overblijfselen geven. Dit zou bij gebrek aan gronden, zooncl van histo:isclicii als zrchae- 
ologi~chen aard, gemagd,  ja vermetel zijn ; en nij  aarzelen niet t c  verklaren, dat r q 
zelfs eene gissing omtrent den ouderdom zoudcn achteï~~egc laten , iridicn nict in ceni3 
cler haardsteden een steenbrok gevonden was, dat zoo zeer de kenmerken d r o ~ g  ~ a r i  

door eene bescliaafde hand bencrkt te zijn, dat hij niet aflromstig ïijn kan van dc 
stichters dcï haardsteden en toch gelijktijdig met hinine stichting al laar moet bi,- 
gezet zijn. Dat die steenbrok gelijktijdig is inet de bc~loor i i i~  ddr Laarclstede na:.rlrj 



Iiij oiitdekt nerd ,  is belialvc 01) cle b1. 1 2  aangevoerde gronden nader gebleIcen uit 
cen sclieikiiiidig on2crzock van liet znartsel, naarinede hij bezet n-as. Net dat onder- 
;:oe$ lieeft zieli cle lieer E I ~ ~ ~ a r ~ ~ e ~  , apotheker alhier, belcst , en deze heeft beven- 
den, r dat dit zlvartsel, hetwelk zelfs tot in de poriCii vali dcii steen was doorgedroiigen, 
roet was, door stokiiig van vuur op, of tegen den steen, ontstaan." Daar ilu die 
steen, even als de bevloering der liaardstcde, naarbij hij gevoiideii werd, aaii viiur 
blootgesteld gen-eest i s ,  zal nel niets aannemelijker zijn, dan dat Iiij uit denzelf- 
den tijd als de bevloering dagteekeilt. Daar echter de ben-erking van den steeti eene 
ongeinccii hoogere technieke vaardigheid verraadt, daii bij de stichters der haardsteeeri 

]nag verondersteld worden (zie boven bl. 1 2 ) ,  kan hij door deze niet ben-erkt zijn , eii 
za l  liij afkomstig moeten zijn van dat volk, dat iii deze landen het eerst bouwkunstige 
werken gesticht heeft , namelijk de romeinen. IIen werpe hier niet tegen, dat liet ook 
rari lateren, van frankischen, of misschien nog later middeleeu~vschen oorqrong zijn 
kon. De gelijktijdigheid van zijn vinden met steenen r\-erktuigen , sluit zulk ver- 
riloedeli buiten, gelijk uit het bovenaangevoerde naar wij hopen zal gebleken zijn. 
Hierbij komt nog in aanmerking, het vinden van tufsteenen ballen op dezelfde ontdek- 
!;ingsl~lartts. Behalve den bl. 1 6  r-er~neldeii bal ,  serd er later nog een van dezelfde 
steensooït door denzelfdeii nerknian gevonden, die zes duim middellijn had en van vrij 
goede bei\-erking was. E r  is boven reeds gemeld, dat het vinden van tufsteenen ballen 
a19 deze , tusscheii cnliel romeinsche overblijfselen, niet geheel zeldzaam is. Wanneer 
men nu overweegt, dat de tufsteen van Niedermennig met historische zekerheid niet 
vó6r den romeinschen tijd naai deze geiresten is overgebragt, en dat aan den Nederrijn 
ook nimmer tufsteeiien gereedschappen uit liet vóór - romeinsche tijdvak gevondeii zijn, 
vordt daardoor nog meer steun bijgezet aan het gevoelen nopens de romeinsehe afkomst 
van liet voormelde steeribrok. Dat er meermalen gereedschappen van romeinsche techniek 
liaast niet-roineinschc steenen werktuigen voorkomen, hetzij de romeinen die n-erktuigen op 
de barbaren veroverdeii, of de barbaren op de romeineii, is boven aangetoond. Op deze 
~gonden derhalve achten n-ij liet naarschijnljk , dat onze h;lversumsche haardsteden van 
cen barbaarselien volksstam uit den rofizei?zsche?z h jd  afkomstig zijn. L3faar het verblijf der 
romeinen bij ons te lande strekte zich ten minste over vier volle eeunen ui t ,  en daarom 
rijst de vraag o p ,  of het tijdperk, LI-aartoe zij te brengen zijn, niet naaun-keuriger zou 
kunnen bepaald worden? Aan den tijd vóór of van JULIUS CAESAR zal niet mogen 
gedac,lit rrorden, omdat de romeinen toen bij ons te lande nog geen vasten voet had- 
dcii , cn vooral niet nali den regter - Pu'ederrijii gezocht kuniien nordeil. Vóór Dsusus 
kan van bo~unkiinsti~e roineinsehe overblijfselen in deze gen-esteii geeiie sprake zijn. 
D ~ a s r ; s ,  dic liet eerst de friezen cijiisbaar manlite, (zie TACITCS, Alzn. I V ,  72 
verg. Dra, LTV, 32) stichtte hier de eerste bou~knnstige werken. De laatste tijd van 
Iici veïbiijf der romeineil bij ons te lande te beschou~~eii als liet tijdperk n-aartoe d<. 
?)encr!rtc rilcrgelb!ok c11 de liaardstede , waartoe hij behoorde, zouden te brengen zijn . 
is even 0115-aar schijn lij!^ , oiodat, toen de beschaving: en ~ ~ e e l d e  der romeinen in dezt 
c ~ ~ x s t c n  (,c veï verspreid en te veel doorgedrongen n-aren , om te veroiiderstelle~i , dai 
(:r toen ï . 0 ~  vûiks~?ainmen te onzent zouden geneest zijn, die niets, zelfs het gebruik 
van mctuni iiict rail iien overgenomen hadden. E n  daar uit de berigten van TACITGS , 
ovcï den toestuncl der germaaiisclie volksstammen blijkt, dat deze, voor zoo ver zij 
ilcrionc.r~ vnn o:is ~2dcrliti;d n-arer,', ten zijnen tijde rcrds ccnigzins beschaafder naren,  dat. 
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wij ons de stichters der hiversumsche haardsteden mogen voorstelien, schijnt ons meest 
aannemelijk, deze overblijfselen te brengen tot een' tijd niet ouder dan DRUSUS en niet 
jonger dan TACITUS, en ze dus uit de eerste eeuw onzer jaartelling afkomstig te achten. 

Mogt deze beschouwing niet geheel ongegrond zijn, dan zou op de vraag : van welken 
volksstam deze overblijfselen afkomstig zijn, het stilznijgen niet geheel behoeven b e m r d  
te morden. Het  is althans niet geheel onwaarschijnlijk, dat te dien tijde dit gewest des 
vaderlands vooral door friezen zal bewoond geweest zijn ; zie TACITUS , Ann. I V  , 71 , 
XI ,  1 9 ,  20, WI, 54 sqq. Hi8t. I V ,  79. Gmm. 3 4 ,  vergel. WILHELM, Geriaani&, 
S. 198 en D. VAN DOORNINCK , de Fm'sz'ae teminis, p. 17 (Act. Acad. Lugd. Bat. 1833). 
Daar er tusschen de verbrande hilversumsche beenderen ook van runderen zijn aan- 
getroffen , herinnert men zich ondlekeurig, dat de friezen reeds ten tijde van Dausus 
vele runieren hadden, daar zij verpligt werden dien veldheer voor krijgsdienst ossenhui- 
den te leveren ; zie TACITVS , Ann. I V  , 72. - Wij ontveinzen niet, dat dit resultaat 
nopens de afkomst der hilversumsche overblijfselen ons eenigermate verrast, wegens de 
bijzonderheden in den aanvang van dit geschrift vermeld, I/ dat de bodem, de zeden, 
 gewoonten en taal van het Gooiland op een alouden zamenhang met- en betrekking 
tt tot Friesland schijnen te v@jzen ;" want onafhankelijk van die bijzonderheden, werden 
wij door een onderzoek van geheel anderen aard tot bovengemelde uitkomst gebragt, 
waarbij ook deze hilversumsche oudheden eene bijdrage zouden opleveren tot staving 
van die aloude betrekking tusschen het Gooiland en Friesland.! 

3Iogten toekomstige ontdekkingen, hetzij in het Gooiland of elders, deze beschouwing 
bevestigen, dan zouden er nog belangrijke gevolgtrekkingen uit afgeleid kunnen worden 
nopens de oudheid en de afkomst van andere steenen gedenkstukken in ons vaderland, 
met name van de hunebedden, die niet minder vddr - historisch zijn dan onze haardsteden 
(voor zoo ver de historie der oude europesche volken er geene opheldering over geeft). 
Over de noordsche gaf W O R S A A ~  als resultaat zijner langdurige onderzoekingen, dat 
zij afstammen zouden van een' tot dus ver onbeachten (d. i. onbekenden) volksstam, die 
noch tot de historisch bekende finnen noch tot de kelten behoort, maar die in het 
midden, tusschen deze i n ,  gestaan heeft, en in  zekeren zin den overgang van de 
zwervende finnen tot de akkerbouwdrijvende kclten zou gevormd hebben; zie zij11 
werk Zur AltertAumskzcnde des Nordens , (Leipzig , 1 8  37). Onze opgravingen echter 
in Drenthe hadden ons reeds ten jare 1847 tot de verklaring gebragt, dat er 
onder de vaderlandsche hunebedden varen, die nel I/ uit den eersten tijd der romein- 
sche veroveringen i n  deze gewesten konden dagteekenen"; zie onze Drenthscle OwZJeden 
bl. 1 7 ,  8 2 ,  120. Wanneer dus onze beschouaing omtrent den ouderdom en de 
afkomst der hilversumsche haardsteden aannemelijk mogt zijn, wordt daardoor het 
gevoelen omtrent den romeinschen tijd van sommige hunebedden ondersteund, en zou 
men de afkomst er van aan de oudste friezen mogen toeschrijven. Teraijl wij op 
ontdekkingen , die deze vraagstukken volkomen ophelderen , blijven hopen , besluiten 
mij dit onderzoek, met eene beknopte aanwijzing van andere merkwaardige overblijfselen 
der ouilhoid, op andere plaatsen der gemeente Hilversum en in hare nabijheid gevonden. 
Hiertoe noopt ons de wensch naar volledigheid, en de overweging van de mogelijkheid, 
zelfs raarschijnlijkheiti, dat sommige dier overblijfselen uit denzelfden tijd en van hetzelfde 
volk als de haardsteden afkomstig zijn. 



O N D E R A A R D S C H  S T E E N G E V A A R T E .  

A a n  den weg van ~ ~ i i r a r s u n i  naar Naarden; ongeveer tien minuten ten noorden 
van den Trompenberg, tusschen den nieuwen kraailooschen weg en het naarderpad, werd 
voor eenige jaren door werklieden van den heer PERK, op diens h o o p  heide, ter diepte 
van tnee voet onder den beganen zandgrond, een steengevaarte ontdekt, dat zich tot 
de diepte van p. m. tnee el uitstrekte en uit zeven of acht groote brokken lichtgelen 
kalksteen bestond. Het grootste brok had, van verre gezien, in  vorm eenige overeen- 
komst met een' kolossalen torso van een naakten man,  in zittende houding, maar zonder 
beenen en op de ruwste wijze uitgehouwen. De breedte er van (bij de zoogenoemde 
schouders gemeten) aas  14 el. Op de pIaats waar het hoofd zou kunnen gezeten 
hebben, was een rond gat van 10 duim middellijn en 50 diepte, hetwelk regt naar 
beneden liep en oogenschijnlijk uitgeboord was; op rug en borst waren groefjes, als 
of men er op gevijld of iets tegen geslepen had,  en op 6éne plaats voor het lijf was 
een gaatje, als of men daar den navel had willen voorstellen. Een ander brokstuk 

had, van verre gezien, eenige overeenkomst met een kolossaal menschelijk bekken. Nog 
tnee anderen Karen van gaten en geulen voorzien, soms zoo glad en rond, dat 
zij opzettelijk door menschenhanden schenen veroorzaakt te zijn. 

Bij naauwkeurig onderzoek bleek mij, dat het geheele steengevaarte oorspronkelijk 
uit slechts drie kolossale steenblokken bestaan had,  waarvan twee op elkaâr en é6n er 
cligt naast gelegen was, en dat die te  zamen een omvang hadden van 4; el. I n  onze 
Oudhez'dlc. verliandelingen en mededeelingen werd daarover het navolgende berigt gegeven 
(bl. 155 ) :  Toen over deze ontdekking in het jaar 1851 door mij rapport gedaan 
nerd aan het departement van binnenlandsche zaken, naagde ik het niet te beslissen, 
of men in dien raadselachtigen steenhoop het bloote nerk der natuur, dan wel dat van 
xnenschelijke bedrijvigheid, of wel van beiden te  zamen te  zoeken had,  eene beslissing, 
die ik meende, dat slecsts van een geoloog vemacht kon worden, die de drieledige 
vraag zou kunnen beant~oorden, l". of de zandsteen (1. kalksteen) in diluviale formatiën 
als de gooilandsche in zoo groote blokken van nature wordt aangetroffen; 2". of de 
vormen, die deze brokken vertoonden, door de natuur konden ontstaan zijn; en 3". of 
die brokken door natuurkrachten zoo digt tegen en op elkander konden geplaatst norden? 
en ik drukte daarbij de hoop uit,  dat natuurkundigen er hun gevoelen over mogten 
uitbrengen. Zelf helde ik er toe over, om het steengevaarte eer door de natuur dan 
door menschenhanden onder de aarde begraven te beschouwen; een gevoelen waartoe 
vooral de bevinding noopte, dat bij Gene opgraving, noch rondom noch onder de 
stcenen eenig spoor van kultuur of menschelijk aanwezen gevonden werd, zelfs geene 
houtskool of asch , maar louter zand , met kiezels vermengd, gelijk men er ook boven 
had aangetroffen. Inmiddels teekende ik er toen ook reeds het vermoeden bij op, of 
de geulen en gaten in de steenen niet konden ontstaan zijn door het slijpen van 
steenen werktuigen, in  de zoogenaamde steenperiode ? Tegen dit vermoeden stond toen 



alleen over, dat er geen overblijfsel van steeneii gereedschap in de 1ial)ijlieid r a s  
gevondeil. Thans, nu. er zoo vele dier gereedschal3pe:1 (ofsclioon dan oolc ruini 
een urir er van vernijderd, evennel op dezelfde heide) gevonden zijn, verlevendigt 
~ i c h  dat vermoeden onnillelceurig, en ze1 althans vermelding verdicneii, ook nanneer 
daarmede niet bedoeld nor& , liet raadselachtige van het steengevaarte te nillen oplossen. 
Niet lang na de ontdekking liad zich Eet gerucht versl3reid. dat er een afgodsbeeld 
gevonden nas. Men zal de naarde van dat gerucht, toen, naar ik meen, ook door de 
iiieu~vsbladen opgeliomen, naar ons bovenstaand berigt beter beoordeelen kunnen. 
Indien in der daad menscheilhanden aan het steengevaarte generkt hebbeii, en er 
godsdienstige ooginerken aan verbonden zijn g e ~ e e s t ,  zouden wij er eene fetis i11 
vermoeden, die - nie n-eet op nat wijze ? - gehuldigd en tot liet slijl~en en verbeteren 
van steenen gereedschappen gebruikt kon zijn". 

I k  heb gemeend dit vroegere berigt hier te moeten herhalen, omdat liet den ver- 
sehen indruk bevat van het eerste autoptisch en van opgravingen vergezeld onderzoek 
van den toen nog weinig geschonden steenhoop. Sedert is liij , deels door veelvuldig 
bezoek en aanraking, deels ten gevolge van vergravingen, in vele stukken gebroken en 
zoo geschonden, dat zijn de oorspronkelijke toestand onkenbaar geworden is. Om dien 
eenigermate te doen kennen, hebben nij er op Pl. IX eene afbeelding van medegedeeld, 
die althans in  algemeene trekken en gedeeltelijk den oorspronkelijken toestand aanaijst. Zij 
is vervaardigd naar eene teekening van den heer RAVENSWAAIJ junior, berustende bij 
den heer A. PERK, terwijl het bijwerk ontleend is aan eene lithographie , die de heer 
P. VAN R o s s ~ v  te Naarden er van heeft laten vervaardigen; zeer kleine wijzigingen 
zijn er in  aangebragt , naar eene door inij aelven gemaakte scliets. 

Nadat voornoemd berigt in  het licht verschenen Kas, inogelijk reeds vroeger, hebber1 
enkele vaderlaiidsehe geologen het steengevaarte onderzocht, inaar er tot dus ver in het 
openbaar geen gevoelen over uitgebragt. Wat zij mij op mijn verzoek dien aangaande 
vertrou~elijlc liebbeii medegedeeld, is onder zulke reserves gesteld, dat ik geene vrij- 
heid heb er openlijk mededeeling van te doen. Alleen de lieer J. 1". VAN HENGEL, mcd. 
doet. te Hilversnm, heeft openlijk zijne meeiiiiig iiitgesproken , dat het steengevaarte 
bestond uit n~ittlere~. kejiper - sandsteiz , en dat het naar zijne bescheiden meening door 
de natuur gevormd n-as; zie het Niez/,wsOlad Goor het Gooiland, 1850 No. 23. 11: 
af~aciiting vaii hetgeen onze geologen daarover zullen inededeelen, heb ik nu reeds 
mijne vroegere bcschouning eenigermate te nijzigen, en wc1 voornamelijk hierin, dat cle 
steensoort niet tot de zandsteeil-, rnaaï tot de Ií:iiksteeilîo~ni,Ilie bclioort. Deze zekerhclii 
is mij gemorden door een onderzoek, waaraan de heer Dr. E. 11. B ~ ~ a i a ,  conicrvntcsr 
;.;n liet mineralogisch gedseltc van 's Eijks 31~iscniu voor l Ta t .  Iiistaáe :clhier, op i~Gji! 
;;erzoek eenige fragmeiitcn van dat gevaarte heeft gelieven te ondcrnerper:, en c.aarlQ 
1 .. 
~ i i j  bcronden heeft, 11 dat de steeiisooit ka ik stee?^ was , citlcai~c g~ossie?. , Crosslialk . 
ciiigetniifeld vaii elders , doch niet, gelijk het voormelde mergelblok , uit liet St. .Picters-. 
y.bet.gte afkonistig." De groevc, n-aaruit deze italk-.tecr? nfkomsi,ig Kas ,  Icon cloor Ii~i!, 
iiog niet aangc\~-ezen ~vordcii , doch daar zich in gemelde fragmentcri gccnc f'í,ssicle~t 
I,cvonden, oordeclde Iiij dat de steeïi jonger dan clc sccuiidoir:: Sormatic zou zijn. \'olgcn,z 
]!;.n znecmt de stec~ìsooi.t naar den zaiidstec~i , bepaaldelijk naai dcil bcilllieimsclieii , 
d ~ . : i  bel?<!ort liij daartoe in seeiien de.1~. Zclfs ziji~e korrels zij11 iii!t va!i Icnaris innar 



Op grond van dit wetenschappelijk resultaat is er geen twijfel aan; dat dit steenge- 
v'wrte van elders door menschenhanden moet aangeroerd zijn , omdat Iralksteenen van 
dien omvang in geene diluvia voorkomen, noch uit hoofde van hunne broosheid kunnen 
voorkomen. E n  is dit uitgemaakt, dan zal het evenzeer mogen aangenomen norden, 
dat de gaten, sleriven en geulen, die men er in aangetroffen heeft, en die reeds op 
het eerste gezigt opzettelijk door menschenhanden gemaakt schenen , niet, althans niet 
geheel, uoor de natuur gevonnd zijn. Sommige holten, sleuven cri gaten hebben door 
hunrie sponsachtige cnregelmatigheid , het voorkomen van ontstaan te zijn door lang- 
durige blootstelling aan den stroom rran het  ate er en door schuiing met hardere lig- 
chamen; anderen echter schijnen negens hunne evenredige vormen allezins door 
menschenhanden gcmaakt te zijn. Met relk oogmerk echter die opzettelijke benerking 
moge geschied zijn, is ons nog raadselachtig. Indien hier eene gissing geoorloofd 
was, zou ons de vroeger geuite nog het meest naarschijnlijk voorkomen, te neten, 
dat rncn er steenen gereedscliapl~eii op geslepen had. Daar dit steengevaarte sedert 
onhengelij!cc tijden i n  den zaiidbudem begraven en met hcidezoden begroeid was; daar 
Kcene overlevering noch sage den neg hehben geirezen nznr die op cene eenzame en 
onbenoondc heide bedolven steenen; daar er in de iiabijheid niet de minste sporen van 
g~bon!~-en of vroegere kultnur gevonden norden, zal de tijd, waartoe het te brengen 
Is, zeker tot ccne hooge oudlieid opklimmen. Aan middeIeeunsche afkomst valt zeker 
niet te denkm ; en dat de vroegste bewoners, altlians de oude' germaileii , die stcenbrokke~i 
ilit de groeven van den bovcn-Rijn of .Maas dernaarts zouden gebragt hebben, is noch 
,net hunne zeden, noch met hunne gebrckkige technieke hulpmiddelen te rijmen. Vrij 
vermoeden daarom, [laf de oorspronkelijke steenen door de romeinen zijn aangevoerd; 
dat zij vroeger nali eenc romeinsche constructie (thans misschien door de zuiderzee 
verz:~-olgen) gediciid licbben , en voorts door niet - romeinsche beroners van dat gen-eet 
ontdclct . op dicn zandhcwel gcaragt, gefatsoeneerd, gebruikt , mogelijk vereerd, en 
vervolgciis als voorn-crpcn vaii waarde met zand overdekt en bedolven zfjn. Wanneer 
de grootste stcenbroli in  der daad een r u r  bemerkte torso van een naakt beeld voorstelt, 
l-riag tot tcergclijking aangevoerd norden de torso van het naakte romeinsche kalksteenen 
heelfijc in Drenthe, in het T-een (in een uit steenen opgezet keldertje) gevonden, cri al 
daar vermoedclijl; dour een der vroegste hert-oners als voormerp van viaarde geborgen; 
zie boven b!. 20. Doch gelijk de Drenthsche torso ongetn-ijfeld den ïomeinschen beitel 
vvrraadt , is rali ro:neinseIic kunst aan cle hilversumsche steenen iiiets te bespeuren. -- 

Hier verdient ilog verineldicg , dat er op t ree aiiderc plaatsen nabij dit steengevaarte. 
evenccn-, gootc  brokken van dezelfde kaiksteensoort gevonden zijn. Een daarvan, 
ceuigziils ovaal van gedaante en ter middellijn Yan 96 duim lengte, 76 breedtr en 
23 dikte, schijnt evencens benerkt of bijgenerkt te zijn, en is in  het midden van een 
rond gat van 12 duim middellijn voorzien; liij nerd in  boschachtigen heidebodem onder 
lict plocgen gevoiiilcn , iiaaunclijks vijf minuteli van de plaats n-aar liet steengevaarte 
tist. vermoed el ijl^ heeft hij cr oorspronkelijk toe behoord. Twee anderen bevinden zirl: 
s d e r t  onhcugelijke tijdcn aan den ouden bussemer n-eg van Hilversum op Kaarden, e:i 
ùiencn daar thans nog als grcnsstcencn van akkerland. Zij n erden hoogs'L1raarschiin1,jir 
niet i cr  van daar opgegraven, ofschoon over de eerste ontdekking geene berigteia 
Sekeiid zin. Ern dier brokken heeft de gedaante rail cm' veelzijcligen Hok, gIad 
nifc~rlliiu~~d of lvr-erkt, dorli gedeeltelijk nop in den grolzd riicende; de andere ZIC-! 



min of meer de gedaante van de helft van een' dikken hand-molensteen, terwijl hij 
84 duim lang en 50 breed is. Op de bovenzijde van dezen laatsten bevindt zich 
eene diepe geul, die er opzettelijk, denkelijk door langdurig slijpen van een harder 
voorwerp, i n  aangebragt is. Het  was wel mogelijk, dat die geul van later tijd 
dagteekende, maar aangezien de geulen en gaten in  het groote steengevaarte van den 
Trompenberg oud zijn, is het waarschijnlijker, dat dit ook met den geul van dezen 
steenbrok het geval is. 

Daar de steensoort dezer drie laatst gemelde brokken, volgens 1ithoIogsch onderzoek 
van den heer BEIMA voornoemd, geheel dezelfde is als van het groote steengevaarte, 
daar zij eveneens sporen van menschelijke bemerking schijnen te dragen, en zij op 
slechts eenige honderd el afstand er van ontdekt of aanwezig zijn, is het aannemelijk, 
dat zij gelijktijdig met dat steengevaarte derwaarts zijn overgebragt, en misschien 
bestemd waren om er een Geel van uit te maken, of er eertijds een deel van uitgemaakt 
hebben. 

O U D E  K A M P E N .  

Op de hilversumsche en larensche heide bevinden zich zes overoude kampen van 
vierkante gedaante, die omgeven zijn van een walletje, dat door een droog grachtje 
besloten wordt. Ofschoon er thans drie behooren onder Hilversiim en drie onder Laren, 
blijkt toch uit hun gelijken vorm, grootte en ligging, dat zij eene gelijke afkomst en 
oudheid moeten hebben. De drie hilversumsche liggen op afstanden van p. m. 600 el van 
elkander, en de drie Iarensche sluiten zich hier aan, op afstanden van 1 2 5 0 ,  750 en 
720 el. Hunne grootte kan gemiddeld op 92 tot 100 el middellijn norden aangeslagen. 
Het  naast bij Hilversum gelegene is  p. m. 1800 el noord~estelijk van het hilversumsche 
gemeentehuis verwijderd en behoort onder Hilversum. 

Toen ik ten jare 1853 het eerst die kampen, mij door den heer PERK aangemezeil, 
leerde kennen en er eenige opgravingen in liet doen , bleek mij , bij eene aftreding, 
dat een der hilversumsche de lengte had van 100 en de breedte van 94 el; terwijl 
het nalietje 3 el breed en el hoog, het grachtje 1: el breed en i el diep was. Op 
enkele plaatsen had het walletje nog p. m. 1 el hoogte, zoodat die hoogte wel als de 
oorspronkelijke scheen aangenomen te mogen worden. Daar het mij echter, ter weten- 
schappelijke beoordeeling , zeer wenschelijk voorkwam, dat de mekingen volkomen juist 
naren en zich over alle kampen te zamen uitstrekten, werden zij later, op voorstel 
vooral van den heer PERK, en op kosten van stad en lande van 't Gooiland, door een' 
landmeter van het kadaster (den heer A. VAN OOSTERHOUT) opgemeten en op de 
kadastrale kaarten van Hilversum en Laren aangeteekend. Volgens die thans door mij 
geraadpleegde kaarten zouden alle deze kampen bijna dezelfde grootte, doch niet dezelfde 
gedaante hebben. De grootte ZOU zijn, tval en gracht medegerekend, 92 tot 100 el 
over elke zijde. De gedaante verschilt voor ZOO ver, dat sommigen regthoekige vierkan- 
ten,  anderen verschoven ruiten zijn, en ten aanzien van de ligging is  dit verschil op 
te merken dat slecht3 één vdkomen en twee nagenoeg in de windstreek gelcgen zijn. 

Het  eerste der hilversumsche kampen, 1800 el n. w. van Hilversum verwijderd, 
wordt doorsneden door den nieuwen kraaloschen weg, en heeft de gedaante van eene 
verschoven ruit aaarvan de hoeken nagenoeg in de halve vSndstreek gelegen zijn. 



]Iet tweede, p. m. 600 el n. O. van het eerste gelegen (2125 el n. w. ten n. Y511  

I-Iilversnin) , Iieeft de gedaante van een regthoekig vierkant, waarvan de hoeken omstreeks 
in de nicdstreek liggen. 

IIct dsrde, p. m. 600 el z. van het tn-eede verwijderd (2300 el ten o. vaii 
Hilvcrsurn), heeft de gedaante eener verschoven ruit,  naarvan de zijden in de 
liggen. 

Van de onder Laren ge!egene is liet eerste 1250 el n. o. ten n. van het derde hil- 
versumsclie (3550 el ten n. o. van Hilversum) verwijderd: het is een regthoekig vier- 
kant, vaarvan de zijden nagenoeg in de halve mindstreek liggen. Snee honderd zeventig 
el zuidwestelijk van dit kamp ligt een ovale kuil, van p. m. 80 el lengte en 40 
breedte, waarin zich eene waterput bevindt, ten behoeve van de schapen. Deze kuil 
schijnt eene oude thans uitgeputte leemgroeve; bij eene opgraving vond ik op t ~ e e  
plaatsen enkel zand. 

Het tweede larcnsche is p. m. 750 el z. o. van het eerste verwijderd (3100 el n. o. 
van IIilversum); hct is eene verschoven ruit, maarvari de hoeken omstreeks in de 
windstreek gelegen zijn. 

Het derde larensehe, p. m. 720 el ten z. van het tweede (2700 ten n. O. van 
Hilversum), heeft mede de gedaante eener verschoven ruit, waarvan de hoeken nagenoeg 
in de windstreek liggen. 

Honderd el ten oosten van dit kamp ligt een oude, ovale kuil, van p. m. 40 el lengte 
en 20 breedte, die opzettelijk gemaakt schijnt te zijn en nog niet bij opgravingen 
onderzocht i s ;  80 el ten n. van dit kamp ligt een grafheuvel, waarin ik eene ger- 
maansche urn gevonden heb,  en zuidoostelijk en oostelijk van dit kamp, op den afstand 

van 400 tot 600 el , liggen 13 oude grafheuvelen; over welk een en ander straks nader 
berigt zal gegeven worden. 

Verscheidene opgravingen door mij met den heer PERK op sommige plekken dier kampen 
ondernomen, leverden geene spoor van vroegere kultuur, noch eenig bewijs op, dat zij immer 
benoond geweest waren. Men vond steeds ongeroerd kiezelzand, gelijk overal op de 
belende heide, en ook de nalletjes, voor zoo ver er in gegraven werd, leverden geene 
overblijfselen op van menschelijke beschaving. Intusschen is er betrekkelijk nog te weinig 
in gegraven om te verzekeren, dat er niets van dien aard in zou verborgen zijn. 
Volgeiis mededeelingen van den heer PERK, worden zij door de mondelinge overlevering 
gehouden, i f  voor kampen, waar men, onmiddelijk na den afval van Spanje in de 
zestiende ecum, bcproefd zou hebben de heide te kultiveren, Òf voor plaatsen, maar, in 
den ooilog met Lodelrijk XIV , de bagage - wagens enz. zouden geborgen zijn , temijl 
sommigen vermoeden, dat liet zoogenoemde waranden, of veiliglieidsplaatsen voor het 

zouden zijn, gelijk die volgens historische bescheiden in het Gooiland (maar van 
veel grootere uitgestrektheid dan deze) eertijds geweest zijn. Geen dezer gevoelens komt 
mij aannemelijk voor, ofschoon ik niets bepaalds omtrent hunnen oorsprong neet in liet 
midden te brengen. Dat zij zeer oud zijn schijnt te mogen afgeleid worden, deels uit 
de heideschors die ze bedekt en deels ook uit gemis van bepaalde historische overlevering. 
Dat zij echter niet door een onbeschaafd volk vervaardigd zijn, blijkt uit hun regel- 
matigen vorm en tamelijk gelijke grootte; want barbaren houden zich bij het opnrerpeii 
van aardaerken niet onledig met evenredige vormen en met metingen; zie b. v. eenige 
legerplaatsen in onze Drenthsche Oudheden, Pl. I. Daarom is het ook niet waarschijniijk. 

9 



dat zij afkomstig zijn van hetzelfde volk als waarvan onze haardsteden afstammeil. I n  
ons vaderland zijn mij geene oude kampen bekend, die in gedaante en grootte met dezc 
overeenkomen, dan alleer de Sauláof, bij Emmen (Drenthe), 1 0  minuten ten zuider, 
van dit dorp. Deze is  echter iets minder vierkant dan de hilversumsche, en &aren- 
boven van twee walletjes en grachtjes voorzien. De opgravingen daarin door mij 
bewerkstelligd leerden, dat op aanmerkelijke diepte onder een der n-alletjes de grondslag 
van een verwoest hunebed gevonden werd , waarbij ook fragmenten oud - germaansch 
aardewerk en een paar brokken tufsteen lagen. I-Iieruit bleek, dat de aanleg cler 
nalletjes, en dus van den geheelen Saalhof, van later tijd dagteekende dan de 
stichting van het verwoeste hunebed, en tevens , dat die aanleg niet afkomstig !Tas 
van hetzelfde volk; want dit zou geen steengraf hebben vernield, of over eene 
begraafplaats een na1 opgeworpen hebben ; zie onze Drenthscáe Oudheden , bl. 114 en 
verv. De naam SaaZhof, in verband met liet aangevoerde, geeft eenigen grond, om 
aai1 eene oud-frankische afkomst van dat kamp te denken. Het oudd. seZe , even als 
het goth. saljan , beteekent inkeeren , verblijven ; het oud - saksisch seii en het angek. 
aal = huis, tooning. SeZeRof komt in stukken van de tiende tot twaalfde eeuw voor in 
de beteckenis van curtis; en su l ,  bij NOTKER (elfdeeeuw), in de beteekenis van tenzplum; 
zie GRAFP Sprachschut~, op h@ en  aal, en GABELENTZ und LOEBE, op ULPHILBS, 
voce sagan. Wij hopen zeer, dat verdere opgravingen in de hilversumsclie kampen iets 
aan het licht zullen brengen, naaruit over hunne afkomst, ouderdom en bestemming 
licht verspreid wordt. 
Ik mag echter van deze omwalde kampen niet afstappen zonder nog te melcleii, det 

tusschen de drie hilversumsche en de drie larensche kampen een oude platte na1 ge- 
legen is , genaamd de Varlrensdrift , die , in noordwestelijke en zuidoostelijke rigting , 
lijnregt naar den Lagen laarderweg loopt, ter lengte r7a11 3700 cl; mbij dien  eg 
neemt hij eene kleine zuidelijke buiging, ter lengte van 2200 el. Daar nu verder ziii- 
delijk, digt bij de plek waar de haardsteden gevonden zijn, geheel in dezelfde rigting 
met den evengenoemden wal, nog een gelijksoortige gevonden nordt , van p. m. 250 cl 
lengte , is het niet onwaarschijnlijk, dat deze laatste oorspronkelijk met den eersten 
zamengehangen heeft, en dus dat de geheele na1 eene uitgestrektheid gehad heeft van 
meer dan 1G,000 el; gemelde mal heeft de breedte van p. m. 4 el en de hoogte ran i el. 
Het  schijnt ook, dat er oorspronkelijk een tweede soortgelijke mede parallel gc1oopt:i 
heeft, in dier voege, dat de beide wallen door eene strook gronds van p. m. 7 t f  

breedte gescheiden waren. Daar deze n-d op een hoogen neg gelcek, liet ik er 
in de breedte eene doorsnede in graven, doch vond enkel opgehoogd kiezelzand der 
heide, zonder eenig bewijs dat hij eertijds tot n.eg gediend had. De heer PERK vermoedt, 
dat het een oude weg van Bnssem op Amersfoort gen-eest i s ,  ten behoeve van cleii 
handel met varkens. Misschien leeren voortgezette onderzoekingen, dat hij met de 

voormelde kampen in verband heeft gestaan en van dezelfde afkomst is. 

I J Z E R E N  W A P E N E N  E N Z .  

Vóbr eenige jaren werden op dezelfde Iieide, die het gooische bosch geheeten lrordt. 
en op nagenoeg denzelfden afstand van Hilversum als marop de haardsteden ontdekt 
zijn, slechts 200 tot 300 el noordelijlrer, door den steengraver VAX VUUREN, ter 



diepte van 4- el onder den grond gevonden: een ijzeren z ~ a a r d  en eene spade, bij 
elk&, en a61 onder vier of vijf zeer groote steenen. Iiet zwaard, thans nog in bezit 
vnn den heer PERK te Hilversum, is zeer geschonden en geoxydeerd en het leirmet 
ontbreekt ; het is tweesnijdend en heeft de lengte van i el ,  en van boven de breedte 
van 4;- duim, terwijl de dikte in het midden duim is. I-Iet zal oorspronkelijk niet 
langer en weinig breeder geweest zijn dan thans, en schijnt frankisch van afkomst te 
zijn; althans een frankisch ijzeren zwaard van gelijke gedaante en nagenoeg dezelfde 
qootte werd gevonden te op Kölz , in Luxemburg ; zie A. NSXUR, in de Publications 
de Za eocidtd pour la recitercite de8 monztm. de Luxe11~6ourg (1863) VI I I ,  50. Pl. 
IV, 4 ,  en een ander soortgelijk bij Seleen , in Rheinhessen ; zie LINDENSCEI~IIDT , dat  
Germ. Todtenlager dei SeEzen (Mainz 1845) [Taf. 211 No. 12, 

Omstreeks 30 el noordelijk van deze plek vond dezelfde steengraver, ter diepte van 
i+ el, eene ijzeren aks en een breed hakmes, in Gelderland bekend onder den naam 
van hiep. Beide deze voornerpen bevinden zich thans nog bij den heer PERK; de aks 
heeft de lengte van 23 duim en de breedte aan de snede van 9 duim; de hiep heeft 
de lengte van 20 , de breedte, van voren, van 74 en van achteren van 6 duim ; beiden 
zijn sterk geoxydeerd, doch de vorm komt tamelijk goed overeen met heden nog ge- 
bruikelijke, zoodat ik over hunnen ouderdom nog geene uitspraak durf doen. 

GRAFHEUVELS EN ANDERE BEGRAAFPLAATSEN. 

Op de hilversumsche heide, ten n. o., z. o. en n. w. ten n. van het derde der 
bovengemelde hilversumsche kampen, zijn acht grafheuvels gelegen, van 30 tot 60 el 
omvang en van + tot 2 el hoogte. I n  enkelen is door mij gegraven en zijn dechts 
verbrande beendertjes zonder eenige urn gevonden. Hun niet - romeinsche oorsprong is 
reeds op grond hiervan niet twijfelachtig, en zij behooren niet tot de steen-, maar tot 
de latere, zoogenoemde brons -periode , hetwelk mij in October 1.1. gebleken is , toen ik 
een dier heuvels door opgraving onderzocht. 

Die heuvel, p. m. vijf honderd el ten n. o. van het bovengemelde derde kamp gelegen, 
had den omvang van 48 en de hoogte van 1; el. I n  het midden, ter diepte van 4 el 
onder den kruin, bevonden zich enkele verbrande beendertjes en daarbij eene goed 
bewaarde koperen of bronzen wig (zoogenaamde catqja of celt) 18 duim lang, aan de 
snede 3 ,  aan het achtereinde 2 duim breed, en aan het achterste gedeelte, of de 
schaft, 3 duim dik. Hare gedaante is zeldzaam, zoo niet eenig; zij maakt deli 
overgang van de waaijervormige mig tot den beitel, en komt meest nabij aan die welke 
afgebeeld is bij KLEMM , Handd. der germ. Altertit, Taf. XVI , 2 ,  en aan twee bij 
Nijmegen gevondene, in hct Rluseurn te Leijden; zie onze Cerm. en Noordsche monu- 
laenten, bl. 20 , B. 42 - 43 Fig. 11, doch is aan de snede niet breeder dan in 
liet midden, zoodat zij van die zijde veel overeenkomst heeft met een' beitel; zie de afieel- 
ding op Pl. X ,  1. Ter diepte van 4 el onder deze ~ i g  bevond zich eene groote menigte 
verbrande menschenbeenderen , op eene uitgeskrektheid van p. m. 25 duim zainen- 
gepakt, doch zonder eenig spoor van urn. 

De mig is goed gegoten, doch zwaar met kopergroen bezet en aan de snede een 
weinig afgebrokkeld. In eene der tr,ee sleuven, vaarmede zij in de schaft bevestigd is 
geneest, zat nog een stukje vermolmd hout van de schaft, De schaft is hoogstnaar- 

9* 



schijnlijk kort geweest, van 1 tot 3 voet lengte, en was of regt of scherphoekig 
omgebogen; want soortgelijke nog aan houten schaften van die lengte en gedaante 
bevestigde wiggen zijn o. a. gevonden te N i e u ~ e  Pekel - A (Groningen), in Jiitland cii 
b; Salzburg; zie afbeeldingen en berigten bij WESTENDORP, A~ztiyuiteiten, I ,  285 ; 
W O R S A A ~ ,  Diinernurks Porzeit, S. 22 en WOCEL, Archaeol. Paral.lelen , in de Sitzungs- 

der kais. akad. cl. Wissens&. zu ?P'&, phil. Wist. Glasse, B. X I ,  S. 722; vergel. 
ook de opgaven bij LISCH, Frederico - l+ancisceum , S. 38. Over deze soort van bronzen 
werktuigen bestaan zoo vele berigten en beoordeelingen, dat enkel een wetenschappelijk 
overzigt daarvan een uitvoerig geschrift zou vereischen. Daarvoor zou hier de plaats niet zijn, 
indien ons ook (dewijl de ontdekking onder het afdrukken dezer bladen heeft plaats gevon- 
den) de tijd niet ontbreken mogt. Wij bepalen ons daarom slechts tot de vermelding van 
het voornaamste dat er in  den jongsten tijd over bekend is gemaakt. l i en  zal daarin 
het vroeger over dat onderwerp geschrevene aangevoerd en deels gebruikt vinden, en 
zich over de bestemming en afkomst ligter eene eigene meening kunnen verschaffen. 

Het is van dgemeene bekendheid, dat soortgelijke bronzen wiggen in de meeste landen 
van Europa, met name in Engeland, Ierland, Scandinavië, Duitschland, de Neder- 
landen , België, Frankrijk, Zwitserland, Italië en Spanje gevonden zijn. Zij verschillen 
soms zeer in grootte , gedaante , bewerking en versiering, maar komen allen daarin 
overeen, dat zij van voren niet spits, maar plat en rondachtig en min of meer 
~aaijervormig afgeslepen zijn, terwijl het achtereinde, hetzij hol, hetzij van sleuven 
voorzien, hetzij glad, doorgaans kenmerken draagt van in eene schoft bevestigd te zijli 
geneest; vergel. de bovengemelde afbeeldingen, alsmede CAYLUS, Recueil, 11, talj. 
9 1 ,  94;  ArcWaeobgiu BrZtt. vol. V ,  I X  en XIX (bij de verhandelingen ran L o r r  , 
PEGGE en BANICS ,) ; KLEMM , ZIand6. der gem.  AIC. Taf. XVI , Culturwissenscfiaft 
I , 98 , en Culturgeschicfite IX ,  53, en Du NOYEE en YATES , on the Ironze cells , in 
ArchaeoZogical Journul, vol. en vol. TI. 

I n  ons vaderland zijn tot dus ver ,  zoo veel ik mij herinner, slechts de volgenden 
gevonden: ééne te Nieuwe Pekel- A ,  5 voet onder het veen; zie de afbedding en 
beschrijving bij WESTENDORP, Antiquiteiten , I ,  285 ; SSne te Drouwen, 1 5  voet ondvr 
het veen, thans in de verzameling van Mr. P. BRUGJIANS, te Amsterdam (afgietsel in 
het Museum te Leijdeii); ééne te Elzen, thans in  het Museum van oudheden te Zlvoiie; 
zie de Lijst der voorwerpen in Wet Museum aldaar ( Z ~ o l l e  1852) , bl. 15 No. 160 ; 
64ne bij Wageningen, thans in  het Museum te Leiden, gemerkt X. W, 4 ; ééne te 
Vierhouten, op de Veluwe, thans in het Miiseum te Zn-olle ; zie voormelde LGst, b]. 
l 5  No. 161;  ééne te Epe, door Jhr. VAN DER FELTZ bij het Museum te Leiden iii 
bewaring gegeven ; é6ne te Ubbcrgen , op den Hengstenberg; zie va3 SCHEVICHAVEN, in 
het tijdschrift Antiquiteiten, 11, 219 ; zes bij Nijmegen , aan den romeinschen voet ; zie 
denzelfden t. a. pl. bl. 221 ; twee bij Nijmegen (zonder bepaaldelijk de plaats te 
kennen); zie denzelfden t. a. pl. bl. 221; een bij Nijmegen, aan de Lennepe - kamer ; 
zie denzelfden t. a. pl. bl. 221,  222 ; di-ie bij Nijmegen, buiten de I-Teezepoort, thans 
in liet 3inseum te Leiden ; zie onze Germaansche en Noordsche monzimenten van bl. 2 0 ,  

B. 4 1  - 4 3  ; tnce aan den Goorlschen dam, onder Tilburg ; zie v a a  SCHEVICHAVEN , 
in Antiqxite-iten II, 222 ; drie in het veen, aan den binnenwcg van het kastccl van 
Croy naar Helmond, waarvan een in het 3Iuseum te Leiden en tn-ee in de verzameling 
u ~ ~ i i  het Provinciaal genootschap van Kunsteii en TVetenschappen in N. Brabant; zie 



I I ~ n ~ r . ~ x s ,  in  de Ilandelingen van dat genootschal>, 1855 , bl. 43 No. 78 , 7 8 a  ; é i n  bij 
Oedenrode, in laatstgemelde verzamcling ; zie denzelfden in de gemelde HandeZinyen t. a, pl. 
No. 73"; dric , denkelijk in  N. Brabant gevonden, thans in dezelfde verzarncling: zie denzelf- 
den in de Elandelingen t. a. pl. No. ?SC1 7S11 en 7g0; Eén te Baarle-Nassau, zie CUYPERS 
in B$clt*ngen voor Pad. Gescfi. V ,  74. Zij waren dus tot hier toe nog slechts, zoo veel men 
ncet , in de provincien Groningen , Drenthe, Overijssel, Geldcrlaiid en Brabant gevonden. 

Over het nlgcrneon nrordt aangenomen, dat zij van niet - romeinschen oorsprong zijn. 
Intusschen komen zij in Italië tusschen romeinsche voorwerpen voor; CAYLUS 
vermeldt er zeven uit Herculanum; in het Leidsche Museum zijn er twaalf uit den 
omtrek van Cortona; te Parijs, in  het &sée &Artillerie zijn er vijf uit Napels en een 
uit Corsica; te liome n.orden er soms, doch zeldzaam, gezien; in Engeland zijn er 
in of bij romeinsche gcbouwen en kampen gevonden; bij Nijmegen werd er een 

ontdekt, waarop nog enkele latijnsche letters 11 en B ,  met stempels ingeslagen, te 
zien zijn: zie Archaeo2. BrZ.ft., IX, 88 ; Procedlnys of tfie Society of Antiquarians, 
London , 1851 No. 24 p. 101 ; JaEr66. des Yereine con Altertfiumsjr. , 111, 1 9 3  - 1 9 4 ,  en 
YATES, 1. c. Maar het meest komen zij buiten Italië voor, in  keltisch - germaansche 
landen, en zonder romeinschc voorwerpen, veelal in gevesten vaar de romeinen Ziet 
minst zijn doorgedrongen of vastcn voet gchad hebben, als ScnndiilaviS , Noordduitsch- 
land, Ierland en Mralcs, ternijl uit chcmische onderzoekingen schijnt te blijken, dat de 
alliage niet van romeiriscli karakter is ; zie WOCEL, t. a. 111. Ook is bekend, dat 
stellig romcinsche aksen, bijlcn en lanspunten tan  een' 'anderen vorm, ei1 dat de 
aksen niet van brons of kopcr, maar van ijzer waren. - Men heeft die wiggen sonzs 
in graven gevonden, soms in steengroeven, soms velen te zamen in één kuil,  soms 
enkelen afzonderlijk , soms bij zwaarden, lanspunten, pijlpunten, a r a -  en halsringen , 
sikkels , beitels, messen, naalden en tot gieten bestemde brons - staven enz. ; zie KELLEE , 
in jZlitt7i. der dntiq. Ges. in ZiiricII, B. I X ,  Abth. 11, St. 3 Taf. V ;  Antiguiteiten, 
11, 224, 227 ; L ~ s c n ,  Frederico-fianciaceuin , S. 41 ; Y a r ~ s  , 1. c. en IllusLri~te Zeitun., 
1835 No. 11, S. 106 ; en onderscheidene in Engeland, Duitschland , Znitserland en 
Frankrijk gevonden gietvormen en andere benijzen van gieterijen leercn, dat zij in  de 
streken zelve maar zij gevonden zijn gegoten werden; zie de voornoemde geschriften. 

Ofschoon liet grootste gedeelte dier wiggen van brons en koper is,  zijn er toch ook 
van ijzer gevonden, b. v. in eene urn te Nieuw - Strelitz n nevens eene groote bronzen 
(haar-) nnnld en een' Iioofdring", zie LISCH, Frede~ico - Franc. S. 42 ;  ééne bij Frank- 
fort ei1 Ckne op den Diinsburg in  Hessen; zie DIEFPEXBACH, zur Urgescfi. der 
IYetterau, S. 94 u. f., 105 u. f. De ijzeren zullen echter over 't algemeen als jonger 
don de bronzen cn koperen beschouad moeten worden. 

Hct gevoelen, dat zij over liet algemeen niet - romeinsch zijn, is het meest algemeene , 
mcest rraarsctiijnlijke en door de beste oudtieidkundigcn met nadruk aanbevolene, en wordt 
ook door ons omhelsd. Hier verdeelen zich echter de meeningen in t ree  groote 
afdcelingen , naarvan de eene ze aan de kelten, de andere aan de germarien toeschrijft. 
Voor de keltische afkomst strijden o. a. SCHEEIBER, Tascfien6ucfi fiir Gescfi. und 
Altertfi. in Siiddezttsclland, Preiburg 1 8 3 9 ,  WOCEL, 1. C . ,  MUSCH , Jìe iîro~discR- 
Germ. Yolker , iibers. v011 CLAUSEN S. 7 en vele andere, vooral ook fransche ei1 
engelsche oudheidl:iindigen; voor de gcrmaansclie. KLEI\IM, IIandJ. der gernz. AIC. 238; 
LISCII, E'rederico - Franc. S. 36 en in het Ja4res6eric41 des 14reins jur  J~!eckle?z6. 



GescA. I1 , 1 4 0  ; WILHELMI, in lieidel6. JaAr6. 1840 , 5 5 6 , en vele andere, vooral 
scandinavische en duitsche oudheidkundigen. 

Van hier dan ook de verschillende namen die er aan gegeven zijn. De voorstanders 

van de keltische afkomst heeten haar celt en l'zache gauloise; de voorstanders van de 
gei-maansche afkomst framea, als naam van liet, uit TACITUS, Germ. 6 ,  bekende natio- - 
nale wapen der germanen. De noordsche oudheidkundigen gebruiken den naam celt 
en paalstaf voor twee onderscheiden vormen van dat werktuig; zi? b. v. W o ~ s a a ë ,  
B6~zemarks Porzeit, S. 22. Dat de naam celt geenszins het bewijs levert voor eene 
keltische afkomst heeft reeds WILHELMI, t. a. pl. aangetoond. REUVENS deelde de gis- 
sing van ROWLAND, dat zij de punten waren van het wapen, door de roineiiien cut+ 
geheeten (Virgil. V11 , 741), en ondersteunde die gissing door eenige bewijzen , in  
Antiquiteiten, 11, 227 enz. Wij zelve hebben ons vroeger (in de Gerrn. en Noordscile 
vionz~nzenten) voor den naam jranzea verklaard, doch nemen thans dat gevoelen terug, 
voor zoo ver het de bronzen en koperen wiggen betreft, die zeker niet tot de 
rubriek van het "breve et angustum ferrurn etc.", gelijk TACITTJS de fiamea besehi'ijft , 
mogen gebragt worden. De naam er aan te geven, zal vooral afhangen van hunne 
oorspronkelijke bestemming, en zoo lang die niet met zekerheid aan te  ijzen i s ,  zal 
men met VON ESTORFF, Zei&. Alterth. von Uelzen, S. 7 6  het omzigtigste handelen, 
door ze I, bronzen wiggen" (Broncekeile) te noemen. De bestemming is  door sommigen 
als godsdienstig, door anderen als krijgskundig, door anderen als maatschappelijk - 
huissehk aangemerkt, even als zulks bij de steenen wiggen heeft plaats gevonden, en 
het is niet te ontkennen dat voor elk dezer gevoelens, even als bij de steenen, gronden 
te  vinden zijn. Het gevoelen van REUVENS , die dit onderwerp met veel zorg had 
nagegaan, verdient hier wel herinnerd te worden : I k  houd", schrijft hij t. a. pl. , 
IJ die voorwerpen voor wapentuig, doch tevens, met eenige geringe wijziging, tot ander 
gebruik dienende ," en hij voegt er bij, rzoo dienen, bij de wilde volkeren de porfiere11 
en jaspis-wiggen zoowel tot strijdbijlen als tot messen. Het is genoegzaam bekend, dat die 
porfieren ~ i g g e n  ook in Europa oudtijds in gebruik zijn geweest en in ons land onder den 
naam van donderóeitels doorgaan. Nu hebben de koperen niggen in der daad auen 
schijn, van, bij dezelfde volkeren, de opvolgers van steenen niggeii geweest te zijn e n ,  
om deze voor wapenen te houden, pleit bijzonder de omstandigheid van den grooten 
voorraad dezer stukken , die met ander2 napencn vereciligd gevonden zijn"; zie Antiquiteiten 
TI, 2. bl. 227. Het denkbeeld , dat de koperen of bronzen wiggen de opvolgers d ~ r  steelien 
zouden zijn, x-as reeds vroeger door WESTESDORP geuit (Antiquiteiten I , 289). II Naa; 
cnze gedachten", schreef WESTENDORP, r is het eene nabootsing der gebruilcelijke steenel? 
r apenen. Daar zijn e:- velen van koper in  onderscheidene landen gevonden, welke in 
rUes ~olkornen op de zoogenoemde wiggen van vuursteen en donderbeitels geleken." Dat 
:;dvoeleii is over het algeineen ook liet onze, en aij  meenen daaraan te meer te moeten 
liechten, omdat het strookt met de bovcn'uehandelde opvolging der ontn-ikkelings - tijdper- 
ken van steenen en van bronzen gereedschappen, gelijk die door de noordsche oiid- 
Leidkundigen eerst is vastgesteld en aaaraan nij ,  onder voorbehoud van de door KELLEK 
:.oortrefelijk aangeiaezen uitzonderingen (?-ittheil. der ant. Ges. in Ziirich, B. I1 , Abth. 
3'1, IXeft 1, S. S2), onze toestemming niet kunileii weigeren. Wij gelooven daarom, dat 
clie bronzen niggen tot oiidersc'Ueidcne oogmerken gedicnd hebben, b. v. in den strijd, 
tot het splijten van steenen in de steengroeven, tot het roden, beha!dien en bener: c-ti 



van hout, tot liet dooden en afhuiden van dieren, tot het omwoelen van den grond voor 
akkerbouw, enz. IIet gebruik in  den strijd is voldoende aangewezen door Yams,  in  zijne 
voormeldu verfiandeling ouw Bet gehuik der aronzen celts BEj militaire veeriytingeia ; 
het gebruik om steenen te splijten is kenbaar aan het veelvuldig vinden er van in oude 
deengroeven; voor liet roden, behakken en beiverken van hout, dient vooral als b e ~ i j s ,  
dat liun vorm daartoe geschikt is; zie WORSAA~, Ubne~~z. Yorzeit, S. 2 2 ,  23; voor het 
dooden van dieren heeft OEEN gronden opgegeven ; zie Is is  1848, St. 1 2  S. 1055 - 1064 
voor het ben-erken van den bodem pleit, dat de hedendaagsche IJslanders geheel gelijk- 
soortige, doch ijzeren, werktuigen gebruiken, zoowel om de aklrers om te woelen (daar 
zij niet ploegen), als ook om het ijs te breken; zie de mededeelingen en afbeeldingen 
van Dr. T ~ o $ ~ s o w ,  bij YSTES , L c. postsc~&turn achter IV. 

Indien het waar is, nat YATES heeft trachten naarscliijillijk te maken, dat 
zich de romeinen van soortgelzjh gereedsctiap in  den oorlog, in de mijnen en op de 
akkers zouden bediend hebben, dan zoli men reeds uit dien hoofde omzjgtiger behooren 
te zijn in  het bepakn van het volk, waarvan zij afstammen, en zoli er niet meer enkel 
keuze zijn tussclien keltisch en germaansch. I ~ O R S A A ~  heeft bepaaldelijk aangetoond, 
dat bronzen voornerpen en vooral vapenen, niet bij uitsluiting voor keltisch mogen 
geliouden worden , omdat, volgens getuigenis der geschiedenis , de kelten ook ijzeren 
nal~cnsl~iadden en omdat ook niet- keltische volkeren der oudheid, grieken, massageten, 
scythen (mij voegen er bij, kimbren) liet gebruik van koperen napens kenden; zio 
2111' Alt. Diine~lz. S. 59 - 61 : cn hij oordeelt, dat de broiizen voorn-erpen i n  
Zuid - Scandinavië gevonden, afkomstig zijn van de in vroeger tijden daar gen-oond heb- 
bende gothen, een daar oorsproilIreLjk (indigeen) volk, de ijzeren van de later daar 
gekomen svearn of iioormanncn. LISCH, het germaansche karakter van dit werktuig 
vaststeilende, houdt zich e v e n ~ e l  overtuigd, dat de in  Zuidduitschland gevonden n-ig- 
gen, door invloed van romeinsehe k u l t ~ ~ u r  gemodijcee~d zijn, even als in  het noorden , 
in later tijd, door invloed van christelijke kultuur ; zie Jah~-6.  des Yereins jiir MeckZenZ. 
GeecA. X I ,  350. Niet slechts hct verschil van landen en plaatpen, waar zij ge- 
vonden norden, maar ook het verschil van vorm, stijl en bewerking, dat soms zeer 
iri het oog springt, en op verschil van oiiderdom of technieke ontwikkeling nijst, 
leidt tot het besluit, dat zij nict bij uitsluiting aan één volk kunnen toegeschreveri 
aarden. Sommigcn toch zijn niet zorgvuldig b e ~ e r k t  en van geene, of zeer een- 
voudige, zelfs ruwe, versieringen voorzien, anderen zijn van de keurigste bewerking 
en van zeer fraaije versiering. Zoo bevindt er zich een te Wiesbaden in de ver 
zameling van het Bist. Perein, waarvan de oppervlakte versierd is met bijën en lelign, 
die aan den tijd der Nerotvingers hebben doen deuken ; zie NEBEL in  de ?TeizZarscfie 
B&ti.üge, B. III, Heft 1, S. 99. Zeker is intusschen, dat bronzen wiggen, in  een' tijd 
waarin een volk het meer doelmatige ijzer voor wapens en snijdende werktuigen heeft 
leeren kennen, slechts bij wijze van uitzondering zullen vervaardigd zijn. 

Het  aangevoerde zal voldoende zijn om te doen zien, dat de vraag naar den ouderdom 
en de afkomst van zeer vele in Europa gevonden bronzen wiggen althans niet minder 
moeijelijk i s ,  dan die omtrent hunne bestemming; dat al hetgeen er tot dus ver over 
geschreven is die vraag nog niet heeft opgelost, en dat het daarom wel niet van ons 
gevergd z d  norden, aa9gaande de afkomst en oudheid onzer hilversumscEe wig een 
beslissend antnoord te geven, al hebben nij de hoop hiertoe later ir, staat te z d e n  zijn. 



llogelijk brengen opgravingen in de nabij gelegen heuvels nog iets aan het licht wat 
opheldering geven kan. Reeds terwijl wij dit schrijven berigt ons de heer PERK, dat er 
ruim dertig urnen in een dier heuvels gevonden zijn, waarvan wij riadere opgaveli 
verlangend te gemoet zien en waarover wij nog in Bijlagen verslag hopen te gcven. 
Voor 's hands veroorloven wij ons de aanteekening, dat gemelde wig door ons niet 
voor romeinsch gehouden wordt, vooral omdat de grafheuvels stellig niet romeinsch 
zijn; dat zij ook niet frankisch i s ,  omdat die heuvels evenmin frankisclie begraafplaatsen 
zijn , terwijl ook tusschen de duizende frankische voorwerpen, in  de laatste jaren ontdekt, 
nimmer zulke voorwerpen aangetroffen zijn, en dat aan slavische af komst nog veel minder te 
denken valt. Van de historisch bekende volkeren komen bij ons alleen kelten en germanert 
in  aanmerking. E n  moeten nij op grond van de geschiedenis en ervaring aan de 
vrocgere kelten méér bronzen rrapcntuig, aan de latere heil opvolgende en hen ver- 
dringende germanen vooral ijzeren toekennen , dan zouden wij er toe over helien, om 
dit werktuig voor keltisch van oorsprong te  houden. Daar echter de grafheiivels naar 
ons oordeel germaansche zijn, wordt dit bewijs daardoor verzaakt. VON ESPORFF is 
in  zijn meergenoemd werk het gevoelen toegedaan , dat die werktuigen n-èl gerrnaansch , 
maar van hunne voorgangers de kelten overgeërfd zijn. 

Dertien soortgelijke grafheuvels als deze hilversumsche, zijn gelegen op de larenscbe 
heide, slechts p. m. 1800 el ten o. van de hilversumsche verwijderd. Boven (hl. 
G5) is hunne ligging in betrekking tot de kampen aangewezen. Sommige dier hcuvels 
aaien bij mijne eerste komst aldaar reeds door vergraving onderzocht. I n  twee der 
ongeschondenen liet ik opgravingen bewerkstelligen, en zij leverden deze uitkomsten. 
In  een' heuvel, die de middellijn van 20 en de hoogte van 1:- el had en uit gewooii 
zand bestond, vond i k ,  ter diepte van 60 duim, eene narden urn, tamelijk rum en uit de 
h m d  bewerkt, bruin Iran kleur en tamelijk goed bij vuur gebakken; zij was 30,' duim 
lioog, van boven 21+ duim mijd, aan den voet 14) , en gevuld met verbrande menschen- 
beenderen. Hare gedaante was als een omgekeerde, afgeknotte suikerhoed, overeenkoinslig 
met Pl. 11, 5 1  onzer Germ. en Noordscle monumenten, en dus eenigzins zeldzaam. De 
aarde, waaruit zij bestond, aas met kie~elfra~gmenten vermengd, en vóór het bakken nas 
zij met eeiie leemsop overtogen geweest. (In het Museum van Oiidheden gcmerkt L a.) 

De andere heuvel, die eene middellijn van 20 en de hoogte van 1 cl liad, leverde 
geene spoor van aardewerk op; maar ter diepte van 20 duim werd een zamengepakt 
hoopje verbrande menschenbeenderen gevonden, en 1 el daarvan verwijderd , maar 5 3 
duim dieyer , een tweede hoopje, naaruit men te besluiten had, dat hier de verbrand:: 
overblijfselen van twee lijken bijgezet maren. Deze laatste begrafenis komt dus volkomen 
overeen met de hilversum~che waarbij de wig gevonden i s ,  en uit die overeenkomst, 
zoonrel als uit hunne onderlinge nabijheid, zal men mogen besluiten, dat zij van gelijke 
oudheid en af komst zijn. Ik mag niet onopgemerkt laten, dat lietzelfdc verschijnsel , 
namelijk het vinden van enkel verbrande beendcrtjes zonder uni,  mij ook elders meer- 
inalen voorgekomen i s ,  vooral op de Veluwe, b. v. onder Ede en bij de huneschans 
aan het Udelermeer; zie onze voornoemde verhandeling over die schans, in de BZjdragen 
zoor VaderZandsclZe Geschiedenis en Oudheidkunde, deel 111. Vroeger werd door mij 
verrnoed , dat zulke armoedige, zelfs van urnen verstoken grafheuvels, ouder zouden 
zijn dan de van urnen voorziene. Daar echter deze larensche heuvel bij een' anderen 
lag waarin eene urn gevonden werd, en vooral daar thans eene bronzen wig in een' 



heuvel zonder urn gevonden i s ,  kan die armoede van begrafenis niet als beaijs van 
liooger oudheid beschouad norden. Ook schijnt er niet eens uit tiesloten te  kuniieii 
norden tot het meerdere of mindere aanzien van den overledene. Ket is misschien toe 
te schrijven aan toevallig gebrek aan urnen, die, bij het overlijden, niet in gereedheid 
zullen geweest zijn. 

De heer PERK deelde mij ten aanzien van deze larensche heuvels nog mede, dat 
hij vroeger uit éénen heuvel tnee urnen opgegraven had, eene gootere en eene kleinere; 
de kleinere had hooger in den heuvel gezeten dan de grootere, en in die kleinere hadden 
zich verbrande beendertjes bevonden, die, naar de meeniiig van Dr. V A N  HENGEL te 
Hilversum, van een kind zouden geweest zijn. Beide urnen waren later aan stukken 
gebroken; maar uit door mij nog geziene scherven bleek, dat zij van bruine, met 
kiezelfragmenten vermengde, en tamelijk hard gebakken aarde aaren; beiden naren uit de 
hand bewerkt en vóór de bakking met leemsop overtogen, even als de door mij opge- 
gravcne. De scherven der grootere urn naren 2; duim dik en kwamen, ook ten 
aanzien van deze dikte, overeen met urnen - scherven te  Roekel en aan de Valk 
gevonden. De scherven der kleinere urn aaren uitwendig zeer glad gestreken en slechts 
een duim dik, en kwamen overeen met het gewone aardewerk uit kegelgraven, die in liet 
noorden en noordwesten van Europa tot de germaansche metaal - periode gebragt  orden. 

I I e t  zal niet ongepast zijn bij deze gelegenheid ook nog te gen-agen van eenige 
andere oude graf heuvels en graven in eene belende gemeente, en zulks vooral, omdat 
die grafheuvels nog nader bij onze haardsteden gelegen zijn dan de larensche, te 
veten, de oude begraafplaatsen in het dorp de Vuurst, naaunelijks twintig minuten 
zuidoostelijk van onze haardsteden verwijderd. 

I n  de eerste plaats verdient hier opmerking het hunebed of steengraf, waarvan reeds 
boven met een noord gesproken is. Dit gedenkstuk nerd ten jare 1861  naauwkeurig 
door mij opgenomen, tem-ijl door den eigenaar, Jhr. B o s c ~  VAN DRAKENSTEIN, 
neIwilIend vergund was, niet slechts er hij , maar ook elders op zijne goederen opgravingen 
te bewerkstelligen, indien zulks zonder het houtgewas te benadeelen mogelijk mogt zijn. - 
Wijlen de heer JAC. SCHELTEXA heeft de verdienste, het eerst openlijk de aandacht op 
dit steengraf aan de Vuurst gevestigd te hebben, in  het ten jare 1833 uitgekomen 
tweede stuk des derden deels van zijn bovengenoemd Mengelwerk. Hij had er toen ook 
bij laten g a v e n ,  maar enkel met oo,perk , om de grootte van den draagsteen 
op den zuidnestelijken hoek" te leeren kennen. Ik daarentegen hoopte door opgavingen 
voorwerpen te vinden, die over de bestemming en oudheid eenige opheldering konden 
geven. Het  steengevaarte bestaat uit vijf kolossale granietsteenen, te  weten: vier draagstee- 
nen en een' deksteen. De deksteen, die de grootste i s ,  heeft ruim 2 el lene;te, 
1: breedte en dikte; de omvang in de lengte is 4.6 e l ,  en in de breedte 3.77 e l ,  
volgens meting met een er ovei-gespannen touw. Uit de ligging van den deksteen, en 
uit de grootere tusschenruimte tusschen de draagsteenen ten oosten dan ten westen, 
bleek , dat het hunebed eene oost - westelijke strekking had, gelijk die ook aan onder- 
scheidene hunebedden in Drenthe nrordt opgemerkt , namelijk te  Anlo , Borger , Diever, 
Drouwen , Eekst , Emmen, Havelte , Noordsleen en Odoorn ; zie onze Breizthscke O d -  
heden. Eene vrij goede afbeelding er van is in  vermeld Hetzgelzoerk te vinden. Mijne 
opgraringen, zoowel in de nabijheid als er onder, waren met eigenaardige moeijelijk- 
lieden gepaard, deels wegens de vele boomaortels, die belemmerend in den neg stonden, 
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en deels omdat het rrtonument zdve gespaard en tegen verzakking ei1 instorting beveiligd 
moest blijven. De opgraving geschiedde aan de oost- en westzijde, op 30 duim afstand 
van de draagsteenen; dábr werden putten gegraven van l el in 't vierkant tot op den 
nooit geroerden bodem, doch er werd niets opmerkelgks uit den voortijd gevonden. Nu 
werd er eene sleuf gegraven in oostwesteiijke rigting , tusschen de drnagstcenen , onder 
den deksteen, ter breedte van 40 duim en ter diepte van 1 el. Aiaar ook hier rrerd 
niets opmerkelijks ontdekt dan, ter diepte van ruim 4 el, glas- en andere fragmenten 
met humusaarde vermengd, die echter kennelijk modern, en van gebroken gerecdschappen 
uit de nabij gelegen hoeve afkomstig schenen tc zijn. Lager dan deze trof ik eiikel 
harden zandbodem met oer vermengd. Aan de westzijde echter vond ik sporen van asch, 
benevens eenige keisteenen en een brok graniet ; hierbij drong zich het vermoeden 01). 
dat die steenen van de vernoeste bevloering van het hunebcd zouden zijn. Eene vroe- 

gere, gedeeltelijke verwoesting van het hunebed was ook op andere gronden aannemelijk. 
I n  de nabijheid namelijk , aan de overzijde van den weg, lageil nog zeven granietsteenen , 
die naar allen schijn tot dit zelfde hunebed behoord hadden, lietzij als voorportaal, of als 
krans, gelijk znlks aan vele andere hunebedden gezien n-ordl. IIcn mst mij ter plaatse 
over de herkomst dier steenen niets te zeggen ; maar aangaande den oorsprong vali Iiet 
hunebed liep eene overlevering, udat het eens onvenvacht uit den grond Kas opgekomen." 
'Clrat kan de oorzaak zijn van zulk eene vreemdluidende overlevering? Wij gelooven, dat 
de oplossing er van gegeven kan worden. Het hiinebed is bij geen onzer vroegere 
geschiedschrijvers vermeld, en daar eerst in de helft der zeventiende ecuiv clc v;cg is 
aangelegd, waaraan liet thans gelegen i s ,  is het vermoeden van SCHELTENA, t. a. pl. 
hoogstaannemelijk , dat het bij die gelegenheid ontdekt, althans ontbloot genorden is ,  
nadat het vroeger onder zand bedolven zal zijn geweest. Van daar de overlevering 
r dat het eens onvernacht uit den grond is opgekomen." Bij deze veronderstelling 
mag aangenomen worden, dat een gedeelte van het hunebed, hetwelk bij het aanleggen 
van den weg hinderlijk was, zal zijn weggenomen, en dat daarvan de steenen afkomstig 

zijn, die thans aan de overzijde van den weg gelegen zijn. Toen zal de van gelds- 
waarde ontbloote inhoud, b. v. aarden potjes en steenen gereedschappen, te zoek zijn 
geraakt ; want in  die dagen ondervonden zulke vóór - liistorische en van gelds~anrde 
verstoken overblijfselen bij ons te lande zeldzaam eeiiige belangstelling , en aaren zekcr 
bij het landvolk nog minder bekend en geacht dan tegnivoordig. Ecne grootere 
opgraving dan ik mij vergunnen mogt (omdat daardoor de constructie zelvc zou beschadigd 
zijn geaorden) zou mogelijk nog eenige sepiilchrale overblijfselen aan liet licht brengen. 
Dat toch dit hunebed eene sepulchrale bestemming heeft gehad, is bij mij nict tnyfel- 
achtig. De benaming en bestemming van nztaa?. , er door SCHELTE~IA , t. a. pl., aan 
gegeven, en overgenomen door den hoogleeraar L. VISSCIIER, in den U~rec&tscLe?z 
Polksalma~nk van 1838 , in  een opstel over de Tztursde, rust op gcenc genoegzame 
gronden. De monumenten, ten benfjze daarvan door hem aangevoerd uit  VESTEND DORP'S 
Verhadling ooer de HuneBedden , bl. 13 , 17 , 21  , 31 , 35 en 49 , ben-ijzen niets, 
terwijl er tegen pleit de groote overeenkomst van dit hunebed met vele soortgelijke in 
Drenthe , Hannover , I-Iolstein en Denemarken , clie door hun inhouct ontegenzeggelijk 
gebleken zijn graven te ivezen. 

Opmerking verdieiit nog hetgeeti mij door eeit der iiiitoners van Iiet h i p ,  njjleri dei1 

heer DE RUITER, is inedegedecld, dat volgeiis o~erle~cri i ig  , in dii zcISd(~ dorp certifttr 



meer steengevmrtcn van dezelfde soort aanwezig zijn geweest; een<: overlevering, die 
004 eenigzi~is strookt inet hetgeen men Lij SCIIELTE~LA, t. a. pl. vindt riaxigeteekend , 
rali (nog in zijn' tijd) flaaume berigten, dat er tusschen de Vuursche en Hilversum 
meer grocte steenen op steunsels zouden liggen." Niets is aannemelijker, dan dat dit 
hunebed aan de Vuursche, en de overigen die daar vroeger mogen geweest zijn, uit 
deszelfden tijd en van denzelfden volksstain afkomstig zijn, waarvan onze haardsteden 
afstammen. Niet ver ran gemeld hunebed werd ook eene zeer fraai geslepen wig 
van serpentijnsteen gevonden, laiig 7 duim, en in vorm overeenkomstig met fig. 6 ,  7 
van 1'1. I. in NILSSON , Slcnndin. Nord. Ur- invanare, eertijds in bezit van voormelden 
r,i: I~UITER , later door hem aan Prof. MOLL te hmstcrdain ten geschenke gegeven. 

Maar aan de Vuurst bevinden zich nog andere graven van de vroegsle bewoiiers. 
IIet zijn gafheuvels zonder steenen, van 10 tot 12 cl middelliju en l tot 1; el hoogte, 
n a ~ r : : ~  bij opgravingen urnen , met verbrandt incnscheiibeeiideren gv idd  , gevonden zijn, 
Drie of vicr dier lieuvels liggen p. nl. 20 ininuten ten n. van de Vuurst op de heide, 
g-enaamd de zeoetz Zinden, een naam die kennelijk aanwijst, dat daar eertijds zeuelz Zin- 
(Ze~zóoosen gestaan hebben. Daar dcze heuvelen bij mijne aan~~ezigheid met nclig hout- 
gev;as begroeid m r c n ,  mogt ik mij niet veroorloven er opgravingen in te beaerstelligen. 
Dit g m i s  is echter minder groot, door dc gelegeiiheid waarin ik gesteld werd, orn twee 
urnen, Ge  in heuvels aan de Vuiiwt gevondeii naren, te bezigtigen, de eene bij Prof. 
~ IOLL,  de andere bij Prof. VISSCHER voornoemd. Beide urnen naren van germaansch 
karakter vn naar vorm en maaksel te oordeelen, waarschijnlijk uit dien Iateren ger- 
maanscliin tijd, toen het metaal bij de gcrmaiieil reeds bekend was en zij reeds met 
de romeinen in aanraking geveest waren. De urn van Prof. MOLL was niet aan de ztvm 
lia$en, maar tussclicn deze en het dorp opgegraven, uit een klein plat heuveltje van 14 
d middellijn cn nog geen voet hoogte, omgevcil van eeii klein grachtje, hetvelk door 
cen laag nalletjc besloten was. Prof. VISSCRER meldt, in zijn boveiigenoemcl opstel, 
dat hij bij eene opgraving in deze heuvels IJ eene gansche lij aschkruiken gevonden 
,/ heeft , nlleil van gcrmaenschcn vorm, bruinkleurig, uit zwarte klei- en kiezelaarde met 
w de hand gemaakt, zondcr eeiiige versierselen, omtrent allen van dezelfde grootte 
w en slechts in de zon gedroogd." Het vinden va l  meerdere aschkruiken in SBn'grafheuvel 
is niet zeer gen-oon , cveiiwel hebben zich soortgelijke verschijnselen ook elders in ons 
vaderland, b. v. in Drenthe, opgedaan. Maar dat die aschkruiken enkel in de zon 
gedroogd zouden zijn, is zeer zeldzaam, omdat voorwerpen van aarde, enkel in de zon 
gedroogd, in ons klimaat, na verloop van eenigen tijd, door bijkomend vociit zich neder 
in gewone anrde plcgcii op te lossen, De door mij geziene urnen van de Vuurst 
warcn bij vuur gedroogd of gebakken. I-Iet berigt van denzelfdeii, t. a. pl., dat r de 
Vniirsclie door oiidcrsclieideiie groote ei1 kleine grafheuvels omringd is", belioort beperkt 
:e wcrden; n-lint behalve de vier of vijf aatigevoerde, zijn er nog slechts de volgende 
graf heuvels aanwzig : drie tiissclien het evengemelde , door Prof. MOLL onderzochte heuveltje 
en het laildgoed rail den lieer BAKE, in eeii van welke de heer MOLL germaailsclie 
l~otschervcn en een brokje vormloos koper gevonden heeft; zes in het grottenbosch van 
Groot .- Drakenstein , die echter, door vroegere beplanting deels afgegraven zijn, en 
vaarin, ~olgcns berigt ralx Prof. J ~ O L L ,  eiikel verbrande beenderen zonder urn gevonden 
zi-in; 6Cn i n  dei1 lïoiiz des rlorpc , bij den molen. Deze lieiivcl is thans ~ a n  boven plat 

xenlnakt en mct tnce Gndeboomeii beplant. JIij Itceft p. m. 50 r1 omvang; volgens over- 
i n *  



levering zijn e r ,  bij gelegenheid van zijne platmaking , urnen i n  gevonden. De scherven, 
die ik in  de nabijheid vond liggen, en die men zeidc daarvan overblijfsels te zijn, 
naren van germaansch karakter; vijf op eene beplante heide, deels toebehoorende aan 
dei1 heer BAKE te Utrecht, deels aan mevrouw HUIJDEKOPER VAN MAARSEVEEN, en 15 
minuten ten noorden van de Vuurst gelegen. I n  t ~ e e  van deze was reeds gegraven, 
toeii ik ze bezigtigde, en Prof. RIOLL heeft mij sedert medegedeeld, dat de heer KEER 
er eene geimaansche urn in  gevonden had. 

Ten aanzien van het oude aardewerk aan de Vuurst gevonden, verdient ook nog 
vermelding een klein, zoiitvatvormig kommetje, van fijne , geel - bruine aarde, uit de 
Iiaiid gevormd en uitwendig van versieringen voorzien, die overeenkomstig zijn met die 
v a n  eene urn uit Eekst (Drenthe) in het Museum alhier (zie Gem.  en Noordsche 
wzonumenten , b1. 2 7 ,  No. 7 3 ,  Pl. 11, fig. 39), en die er met een kamvormig 
xerktuig schijnen ingedrukt te zijn. Dit potje, hetwelk misschien tot bekertje gediend 
heeft, werd door den hilversumschen steengraver VAN VUUREN, 11 tusschen steenen", 
maar niet in een' grafheuvel gevonden, en bevindt zich thans bij den heer PERK te 
Hilversum. Het  heeft meer overeenkomst met aardewerk uit de zoogenoemde steen- 
periode, dan uit den lateren metaaltijd. Jlisschien zijn de steenen r n-aar het tusschen 
gevondeii" werd, overblijfsels geweest van eene oude haardstede of stookplaats. Zoodanige 
overblijfsels zijn althans door VAN VUUREN, in tegenwoordigheid van den heer PEEK, 
ten jare 1853 gevonden. Op den afstand namelijk van slechts vijf minuten zuid- 
vestwaarts van den molen, 40 el zuid- oostwaarts van het bosch van den heer EYCK, 
vonden zij in eene kleine met heide begroeide hoogte, die vroeger rceds scheen afgegraven 
te zijn, ter diepte van 1 voet onder den beganen grond, eene soort van ovalen vloer 
of effen gemaakte plek, waarop asch lag ,  en die rondom, hier en daar, door enkele 
graniet- en zandsteenen omgeven was; zij had de lengte (o. w.) van 1.63, en de 
breedte van 1.16 el ; x eene hoogst ruwe stookplaats, gelijk er veel in die buurt 
zijn", schreef mij de heer PERK eenige dagen na de ontdekking. Deze stookplaats, 
ofschoon in vorm en zamenstelling van de hilversumsche verscliilicnde, terwijl zij 
daarenboven in eene hoogte gelegen was, scheen oorspronkelijk vollediger geweest te zijn, 
daar zij kenmerken droeg van vroeger geschonden te zijn, en zij kan dus wel uit 
denzelfdeii tijd afstammen als waartoe de hilversumsche haardsteden behooren. Nog is 
aan de Viiurst merkwaardig een oud boscliachtig kamp, gelegen $ uur ten oosten van den 
kom des dorps , op de hcide van den heer Boscr~ VAN DRAKENSTEIN , die de setuZp genaamd 
aordt. Dat kamp heeft eene niet geheel evcnredige , langwerpig vierkante gedaante, 
en is, met uitzondering van de noordzijde, omgeven van een' a a l ,  die aan weerszijden 
eene nog van rater  voorziene gracht heeft. De lengte (o. w.) scheen op het oog p. m. 
500 e l ,  de breedte (z. n.) 400 el te zijn ; de aallen zijn p. m. 10 el ,  de grachten 
2 el breed. Welke zijne oorspronkelijke bestemming was, is ons nog niet bekend ge- 
norden. De overlevering bij de landlieden aldaar is ,  dat het eertijds x eene oude vrijplaats 
(asyl) zou geweest zijn, waar men bij regterlijke vervolgingen veilig kon vertoe- 
veu." Het scheen mij middeleeumsch toe. Misschien kunnen zij, die met de plaatselijke 
geschiedenis aldaar beter bekend zijn dan wij, er eenige opheldering over geven. 



S T O O I < P L A A T S  O P  D E N  Z W A R T E N  BERG. 

De zwarte 6ery is eene lioogte op de hilversumsche heide, zuidoostelijk van het land- 
goed van mevrouw de wed. SINKEL, p. m. $ 1111r ten westen van Hilversum. 111 deze 
ltoogte ner:! door meer gcmelden hilversumschen steengraver eene verbazende menigte 
groote steenen opgegraven, die tot eene diepte van 2 1  voet als een muur op elkander 
zateli, en digt tegen die steenen vond men,  ter diepte van 13 voet onder den 
beganen grond, eene groote menigte hoiitskolen, die zich tot op de diepte van 21 voet 
(dus ter dikte van 8 voet) uitstrekten. Het  was den vinder waarschijnlijk voorgekometi, 
dat die lioutskolen, waarvan sommigen een paar v~Gsten dik waren, ontstaan zonden 
zijn door viiurstoking tegen voormelde steenschacht. Hij had op geene andere bijzon- 
derheden gelet, en mist mij dus omtrent die ontdekking niets naders mede te deeIen , 
toen ik hem, in October l.l., met den heer PERK, daarnaar ondervroeg. Het is echter 
niet onwaarschijnlijk, dat daar eene groote offer - stookplaats geweest i s ,  gelijk onze voor- 
melde haardsteden zulks in 't klein waren. De naam zwarte 6erg duidt aan, dat daar 
,-warte, humusachtige aarde., in tegenstelling met den gewonen zandgrond der heide, 
gevonden wordt, en dit wijst mede reeds op vroege kiiltuur. Opzettelijke opgravingen 
op dien berg zouden welligt nog tot nadere ontdekkingen en ophelderingen leiden. 





B I J L A G E N .  





V o l g e n s  WESTENDORP , Uunebediieiz , UI. 250,  zouden de Iraiiken zich van steenen wapenen 
bediend heliben, en dit zou blijken uit Iiet Waltharlied. n Vol bifterheid", schrijft WESTENDORP , 
,noemt W A L T ~ A U  de Franken zwart gekleede naehtschimmen; hij verwijt hen hunne steenen wapenen, 

en scheldt ~IAGENS voor eenen éénoogigen Sicamber", enz. AIS bron hiervoor wordt door WESTENDORP 
aangevoerd: I i Ioa~,  ueber Walter voa Aqritanie, in  het Archiv der Gesellschaft für  ültere detrtsche 
Ceschichtsk. herausgeg. von Buca~si l  ~ r n d  DUMGE, B. 11 S. 98, waar men een uittreksel uit dat lied 
aantreft. Wie echter die bron naziet, zal bevinden, dat daar van geene steenen waponen der Franken 

sl,rake is ,  ei1 dat het herigt van W ~ s r ~ t i n o a ~  op eene dwaling berust, belangrijk genoeg oin bij 
deze gelegenheid aan te wijzen, opdut zij niet, gesteund door zijn gezag, langer voortdure of 
vt:rcter verspreid wordc. Op bl. 100 vali gemeld Archiv wordt iiit het Waltharlied het wapen van 
Guntheri (als vervaardigd uit de -+Iistd) XirteZtein genoemd (op 111. 98 is geen sprake van 
w<iperis). r i t  die benaming acliijnt WESTENDORP besloten te hebben, dat het woperi van steen 
was, terwijl hij Jfistclsteirr in plaats \ai1 Mistcltein zal gelezen hebben. Er staat echter Mistcltein, 
d. i, de tein = teen of twijg der iVistcl is. Op dit verkeerd gelezen Misteltein nu werd voortga. 
bouwd en beweerd, dat de Franken ziclr van steenen wapens zouden bediend hebben. 

Zoogenaamd 2?~or - ZeeZd , 69' KIRCHNEB ; vergel. bl. 37 , jl. 
In Iiet meergenielde werkje van l i i ~ c t i s ~ i l  , n o r s  Donflerkeil, vindt men, fig. 2 2 ,  de afbeelding 

van een bronzen beeldje iiit 1Jcisst.n , door hem voor Thor verklaard. Op bl. 78 wordt een 

soortgelijk, uit Oberschlesiën , aniigevoerd , dat door B ü s s c ~ r ~ c ,  das Bild des Gottcs Tyr,  fig. 1 , 
i s  uitgegeven, terwijl het beeldje bij KIRCHNER naar een derde, door WAGNER Uandb. der i n  
Deutsehland entdeckten Altsrtlrii~nsr uitgegeven, gerestaureerd is. WAGNER hield het voor een 
Hercules; de heer Ran hield eeii soorigelijk voor den Heracles Ogniius der galliërs (Bulletin de 
/'Acad. royale de Rrus.  t. X I ,  80.  p. 38). - Er zgn verscheidene van die beeldjes bekend, gevon- 
den in Saksen, de Oberlausitz, in Silezië, den Elzas, in Rijnpruisseii , België en Frankrijk ; zie er 
o. a. eenige afbeeldingen van bij K~smx , ffandl. der germ. Alterth. Taf. 20 ,  fig. 1 - 4 ,  Taf. 21,  fig. 7, 

die ze, even als KIBCHNER, voor Thor-beeldjes hield. Ook in het Leydsche Museum bevindt er 
zich een,  gevonden te Gresscnicli bij Aken ; zie de af beelding in onze Gcm. en fiToordsche ntonu- 
menten van het ñluseum (1840) , Pl. I, 1 , waar het bl. 9 - 1 0 ,  als een Herculesvormig beeldje 
beschreven, en gegist is, dat het uit den tijd der karolingers afkomstig zou zijn. Sedert lang 
echter is men omtrent den ouderdom en beteekenis dier beeldjes op het reine gekomen en is het 
uiteenmakt, dat daarbij voor het allerminst aan TEOB moet gedacht worden. De heer A. nr 
~ortc~Éuras heeft de verdienste dit print het eerst in het licht gesteld te hebben, terwijl het later 
door J. DE \V~ITE onderstetiiid is; zie de LONGPERIER, Motice sur  lesjigures velues, employkes au  
nroyen - agc dans la dbcoration des édi/iccs, des menbles ot des ustensiles, in de Réuue orchdolo- 

gipue 1845, p. 500. Deze geleerde heeft duidelijk nangetoond , dat soortgelijke beeldjes behooreii 
gebragt te worden tot de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw; dat zij den zoogenoemden 

Wildcman voorstellen, en dat zb, FOOI ZOO ver ze (gelijk het Kirchnersche) van brons zijn, voor 
van kandelaren rnoetcn gehouden worden. - Daar men nog telkens in duitsche geschriften 

deze beeldjes als Thor - beeldjes aangevoerd vindt, meende ik bij deze gelegenheid nog eens iian 
voormelde verhandeling van den heer DE LONGPÉEI~R te moeten herinneren, opdat men eindelijk 
ophoude lang ter zijde gestelde bouwstoffen, als bruikbaar voor de germaansehe archeologie en 
mythologie aan te  voeren. Echte Odiiis - beeldjes werden o. a. gevonden op het eilend Seeland. 
Twee dier beeldjes waren van goiid en strekten tot sieraad van de deksels van gouden urnen; op 

hunne schouders zaten de raven Hugin en Munin, en aan hunne voeten twee xvolven; zie das 
At~sland,  1842, No. 316, S. 1261, uit de fi'ord. - Blätter. 
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3. 

Geefz z;oZksidenl.iteit van kelten. el1 yeriza?l@n ; vergel. bl. 5 9. 

in dit geschrift heb ik mij stilzwijgend nog als aanhanger doen voorkomen van het heerachend 
gevoelen , dat cr volksverschil bestüat tusschen kelten en germanen. Ik Ledoei het gevoelen, dat 
deze volkeren van den zoogenoemden indo - gerinaaiisciion stain, en voor zoo ver oompronkelijk 
iitamverwant, eveuwel hij hun historisch optreden wczeiilijk verscliillen in  naam, woonplaatsen, 
trap van hescliaving, godsdienst, zeden en taal ,  terwijl daarbij tevens wordt uitgegaan van de 
stelling , dat de Icelten physisch en moreel door de romeinen rcedu groot,endeels verzwalit , Ter- 
drongen of ten ondergebragt v a r e n ,  toen de germanen hunne reuzenworatelitig met hen begonnen. 
Tegen dit gevoelen is onlangs, gelik men wee t ,  door deti heidelbergsciien hoogleeraar I i o ~ z n ~ ~ a  
de bekende paradox op nieuw en uitvoerig verdedigd, dat er  tusschen die beide volkeren geen 
verschil zou bestaan. De Iiecr KOLZKANN heeft in zijn geschrift (Kelten und Gcmnancn, Stuttgart, 
1855), deze stelling door vier soortcn van bewijzen trachten te  staven. 1.) De eerste noemt bij 
n ~ g a t i c e  bewijzen, en tracht daarmede aan te  toonen, dat e r ,  volgens geographiscli - historisclie 
getuigenissen van oude schrijvers nopens de \voonplaatsen der oude kelten, in Europa geen plaats 
meer overig zijn zou voor een daarvan verschillend groot volk gelijk de gerrnanen. 2.) Dat, vo l~enr  
de uitspraken der oiide schrijvers nopens de betrekking tusscheii kelten en germanen, de germanen 
tot de kelten zouden hehooren gerekend te worden. 3.) Dat, volgens de feiten, door die schrijvers 
medegedeeld, over de gescliiedenis , zeden en godsdienst dier beide volken, geen volksverschil tusscheii 
hen zou bestaan; en 4.) Dat de taaloverblijfselen, bij dic schrijvers te vinden, de volksiderititeit 
zonden bevestigen. 

Het zou hier de plaats niet zijn (indien ik er mij ook al in alant en geneigd toe gevoelde) de 
door H. aangevoerde bewijzen te  Beoordeelen. en , meereiidcels, gelijk mij inogelijk toeschijnt, t e  
wederleggen. Ik eou er  hier zelfs het zwijgen over bewaard Iiebhcn, wanneer niet erikele vader- 
landsche geleerden mij hunne ingenomenheid met dien arbeid liadden betuigd, en ze115 onlangs een 
hunner ,  de heer Dr. ~ ~ C I C E R  STRATINGII, oponìUk de bewijsvoering van der1 heer IJ. voor zoo afdoende 
verklaard had,  dot hij zijne bevreemding uittlrukte , hoe ceiic vaderlaiidaclie geleerde meutschappij, 
die der nedcrlandsche letterkunde, na 's mans arbeid, nog eerie prijsvraag had kunnen iiitsclir~ven , 
waarbij nog van de veronderstelling werd uitgegaan, dat er verschil tusschen germancn en ketten 
I~eatond (zie het tijclsclirift, dc Gids,  1055, Pio. 9 ,  en vergei. de íia'andclingan der ~I~icctschappij  
(IC,, Ned. Lelterkundo, 1855, bl. 50). Zulk een bewcrcn is in der tlaad eene naireteit op het 
gebied dcr ~vc ten~chap  , en is alleeri verklaarbaar door de omstandigheid, dat de lieer STRATIXGI~ 
vroeger, in zijn werk Aloude S taa t  - des Vaderlands, dezelfde paradox Iiud tracliten te verdedigen 
(hoe\vel op iniiider groots schaal en met niindcr kracht), eii iiu door den 6terkereri I~ondgergwt 
iiit den vreemde gcstciind , zijne overtuiging boven alla bedenking verheven geaclit Iiad , en 01) 
grond da;trvan de .r~cronderstelling ongepast, dat er nog eeriig onder~chcid (iis~chcn kelten en 
gerinanen bestaan zon. Ik f er oor loof mij hier alleen aan te stippen, dat ik moet pro!es:eren 
fegeii de stelling, dat de heer 1Io~zarnn,  gelijk 1iij voorgeeft, de volksitlenliteit van keltcii 
(!ti gerrnancn aou hewczcn hrhi~en. Een* aandachtige. Iczirig van zijti wcrk Iiecft inG overluigd , 
rlat Iiij iri den nraari geraakt is iets te l<unrien betoogen, wat niet kan L<:toogd worden, cn 
dat ook geen der vier soorten van bewijken, door hem aangevoerd, voldoende l~ewijskraclt bevat. 
t!et i:, inij gel~icken , dfit hij sommige herigten en iiitsprnlcen van oiic!c sciirijveis te 1i;tviiardig heeft 
iieliaridelil , ze i111 eens iiict kriiiscli geriocg heeft gewogen , dan hypcr!critisch , naar ci,:crie vooraf 
op:;t:vntte irieening , vei3zwakt of vcrivorpen ; dat hij den graad van zeril; von soiiiiiiigo &er sclir~vcrs 
ter1 :iniizien van dit bepaalde vraagstuk, niet gcrioeg heeft in het oog gchoodcn; dat Iijj niet genoeg 
ondrrschrld heeft gemaakt tosschen vroegere en latere, grieksclie en ronicinsclie; der z:ike kun(iige 
cri orikiindige of iiiirider kundi(;e berigtgevera, en dat zirie gelieclc nict!iodc meer liet talent 
vcrtoo:il van een belieiidig advocaat, dan van een mnn die eiikel de mniirliaid zoekt, zooclrit het ,  
!,iet liet oog op de veelzijdige kunde en tiet oordeel, door den schrjjver aan don (lag gelegd, 
iiiotiije!ijk valt zijne goede trouw niet t e  verdeiiken, in weerwil van. de kraclltig , iiiaar op riiet 



iiescheiden toon nitgesl)roken overluiging van de waarheid van zijn beweren. Dat zij11 gesdirift 
aanleiding kan geven, en zal ge\-en, om het vraagstuk grondiger dan vroeger in het  licht te 
s!ellen, wordt niet door ons betwist; dat de schrijver de verdienste heeft van de z\\-akte, of 
hcdenl;el~kheitl, van sommige vroeger legen die paradox aangevoerde bewijzen in het licht gesteld 
!e Iiehl)en, wordt niet door ons ontkend ; hij is er  soms niet ongelukl<ig in geslaagd, om rroe- 
zere verklariilgen van plaatsen der ouc?c schrijvers onaannemelijk te  doen voorkomen. Maar voor 
die vroegere verklaringen heeft hij er donis in de plaats gesteld, die aan niet minder bez\vareii 
ouderhevig zijn, en die uit dien hoofde niet de bewijskracht bezitten die hij er  aan heeft toe- 
geliend. De totaal-indruk van zijn geschrift was daardoor bij mij een negatieve, e n  meernialeii 
onder het leren er van dacht ik aan de merkwaardige moorden van ~~IULLBR (die fijal'ke~i 

I ,  24) ,  fen aanzien Yan I.UDEN, die in zijne Deutschs Gosci~ic l~ta  gepoogd had de nietswaardigheid 
van J. Cnes4n als gescliiedsclirjjver te bcwijzen : »Waar moet Iiet lienen, wanneer zulk cene ver- 
achting van onze beste bezittingen zich verder nitbreidt? Een schrijver die dezen geest ~ o e d t  
is te gevaarlijker, hoe meer Iiij door uitstekendheid in andere opzigten zich lezers verwerft en 
tot zich trekt. De navorsching van speciale gedeelten der geschiedenis wordt er  oneindig door 
bemoeijelijl;t." 

IIet is niet zondcr ecnig feedwczeii dat ik dit protest aanteeken, oindat , onder het lezen van 
11's geschrift, niet zelden zijne buitenge~vone gaven, zijn verniift , oordeel en geleerdheid door i i i i j  

crkend zijn, alaar de wetenschap die ik lief lieb, dwingt mij niijnc overtuiging niet te ver- 
zwijgen, en ik hoop er  ook openlijk rekenscliap van te geven, indien niet een ander niij hierin 
inogt voorkonien. Tot dien tijd toe verzoek ik hescheidenlijk, dit protest niet te heschou\~eti 
ais een ongemotiveerd en uit de hoogte geveld vonnis. 

12erigt over de ontdekking en ve~graviny van een merkt~aa~~digsn graf,'Lsut.eZ te Ililee)~e?~i,t. 

11 Op dcn 2.5 October 18.55 deed ik een der heuvels opgraven ondcr deze geineentv 
gclcgcri , Scctie C. (noord - licide) iii Iiet kadastraal nomincï 7 9  ; 470 scliredeii noord- 
:vaarcis van den doodweg, van hct punt alnaar die doorsneden wordt van den oud-busse 
Jncr ncg cil 1 5 0  schreden oostwaards van den laatstgemelden, in de rigting van lief 
Laarder 1;crkhof. 

Ia Iietzclfdc kadastrzul perceel ligt cc11 der vierkailtc kampjes, naarvaii een zestal iri 
Gooilai~ù gevonden J~eïden (zie boven bl. 64). 

'CVaiinecr incil in de rigting van den nestelijkeil  al van het bedoelde liainpje eeiic: 
!ijn iioord:~:iards trekt, komt dic een weinig bewesten den oiitgraveii tiimnlus uit. 

Hij n.as genocgzanm rond, had 32 schreden in onitrck; 10 cl over kruis, iii gclijkc 
glooding oploo~~cridc, :t:r Iioogtc van sleclits 8 palm, cn behoorende tot de lileine, iilirist 
in 't oog rnllciiCe , van de in de nabijheid gelegcne tuniuli, :nm-vaii hij overigens i i i  

Liitcrli,jlc ri;::t vcrsdiilieiitl ie. Dc gchecle oppervlakte nas ~ n c t  Iieide begroeid. 
Bi,j :~ciiiig grzviiig; reecis vertoonde zich. meer dan k6iie iirn , Iietgccii dadelijk aan- 

loidii~g #IE oiil tlo verdere ontgraviiig met de meeste voorzigtigheid ei1 de opneming mei: 
:iaaunkciiriglicid tc d0ci.i; ccii cii nndeï is achtereeilvolgeildc geschied. 

De uru:n zijn gcvoildr:ii iil de rigting , op bijstaaildc sclicts narige~\-ezen (eic Pl. Y ,  2tj) G 

op d,: dinptc vnii livco'tot vicr lialm van dcii cpgehoogden grolid, zonder dat c ï  vcrsc\iii 
vaii li~gcii ~~:~iìi . i i ï ,  of van dicptc naarop zij geplaatst naren, koii opgcmcrkt n-ordcii, 

:Dc rorili vnii ccilc Itali, dic ondcr No. 2 013 dc sclicts is amigewczcn (zic Pl. X ,  + j  
is in dc~ciï oini8i.ck nooit ~oorgckoincn ; ook zijn er vroeger gccii potjes gevoiiilea /c:. 

t vciil I ;ils liicr ;;cdec.ltcli;;!; in ,  g&cltelijl< nabij grootc potte11 n-erdeii aaii,c~i.oiYcri, 
7 I.". 



Nabij de urnen of potten No. l 2  en 22 (zie <ie s ~ , h c t s  Pl. X ,  G en 21), nerderi g(:-. 
vonden: eene haarnaald, een vingerring en stiiliken van armringen rnn koper (vergel. 
PI. X ,  2 en 3); de losse beentjes en scherven, nanriii cii nnnrlij zich deze koperen voor- 
werpen bevonden, doen vermoeden, dat zij behoordcil in urnen die reeds vergaan ~v~ireii. 

Houtskolen en as&, in andere tumuli voorkonic~iid~:, rliknijls in merkelijke Iioeveclheid, 
zijn hier niet aangetroffen. 

De opgravingen door u sedert de laatste vijf jiii.i.ti eri door mij reeds sedert tiviiitis 
jaren nu en dan bewerkstelligd, hebben, belinlvr di, oiilniigs door u gevonden Iroperer~ 
lansspits en het kleine potje door li voor zelrlznniri t5ii rnri Iiooge oudheid geacht, 
r a t  de tumuli betreft, niet veel bijzonders opgelevaicl ; iiit dezen hoofde is Iiet I ~ L L  

ontdekte van genoeg belang, om er 11 dit kort vers1:ig rail ta geven. Overigens verniecii 
ik naar de schets te mogen vernijzen, asarop alli., ook de niet geconserveerde u z e n  
zijn aangewezen, n-elke laatste gedeeltelijl; vergaan cii verbrokkeld waren. Van de gocd 
bewaarde en gedeeltelijk geledigde, zal de vorin cii zullen de verdere bijzonder he der^ 
door u wel worden opgenomen, zoodat alle iiitwijcliii; liierover overtollig zid zijn." 

Hilversum 26 November 185 3 .  A. I'EIIK. 

Voor dit belangrijk berigt , en vooral roor de zorg ril iiiiari\rketiri:;l~<:iil ~caiirmerlc ilc 1iec.r I ~ E R K  
t b  vergraving van dien grafheuvel geleid en liet gevonileiie, zoo rc.c.1 ~lcclits 11io~;elijk was, \-«or 
beschadiging bewaard heeft,  ral Iiein zeker ietlcr oiidlieidrritiiitl iiiet oiin d~iikb:iar rij~i. net Iiooyst- 
zeldzame, misschien geheeI t'gnige, dat in S n '  crilielen en 1.00 hlcincn (;arin;i;inaclieii graflieiivel 
twee en dertig stuks urnen (zie de schets Pl. X, 26) ge~ontleri z j j r i ,  \alt gc\vi* ietlcr in licht 
oog. Om de soort en den toestand van het gevondene te leeren kcrinen , b e p f  ik inij, na de 
nntvangst van Iiet berigt der ontdekking, naar den eigenaar, ten wiens liiiize allen nmiixvkeurip, 

door mij bezigtigd .werd. Hierdoor ben ik in ata:it, aan coori~ieltl 11erigt noG eciiigc ophelderen<lo 
opmerkingen, alsmede de schetsen der gevonden urnen en versierseleii toe te voegcri. 

De heer PERK had de urnen in liaren natiiurlijken staat, :;elijk rij geviild met heenderen eri 
aarde uit den grond gekomen waren, bewaard; mijn onderzot-k iiioest dxarom beginnen met litire 
sriivering van do overbodige van buiten nog er  aan lileveii<ic tiartlc en iiiet de oirizigtige uit- 
schepping 7,an binnen. Er wiiren één en twintig iirnen ~oorliaiitleri: nleclit,a eiikclc wareli ge. 
schonden; scherven can gebrokenen lagen er bij. Bij Iiet tiittclieppcn tlrr aortle, tlic ilii ccrliraritli: 
keeiideren doorgaans tot op f der diepte bedekte, verineerderde zicli liet get;il mct twee, tlii: 

t r i  twee andere urnen gevonden werden. Nadat de iirnen (niet be1i;ilp van deli rel<lwachter var1 
llilversum, di0 de opgraving bijzonder bestierd hati) geheel gezui~erd en tot op de verbraritlc bce i i  
deren geledigd waren , werden de omtrekken er  vaii tloor niij geteekeiitl : zie PI. X ,  fig. 4 - 2.5. 
Bij tlie afbeeldingen is op te nierken, dat enkele , niin of nieer ge~<:Iioiitlerio urneii als volletli:; 
geachebt zijn, oiiitlat mijii oogriierk sleclib was den oors~~ronkel/jken voriii iiiet ~i;i:iii\vkeiirigliei:I 
te doen uitkoiiieri, en liet niij iiit tudsgebrek ontloenlijk ia gc\ccelit, <:Ik af~;ri,~i~kc?ri stiik <Il~or 
*tippellijritjes afi.oriderlijk itan te wijsen; voorts, clut édnc fler iiriicii, dia \;i i i  J,i,reii tc ? c r i  

p;eschorideii Tvas om den oorspronlieli;jìieii vorrii n i ~ z  te kuiiticn I~c[i;ilen , iii;t:ir tlir: l o r i  oritl~rt.ii 
<>vereenkwarti iiiet Pl. X , fig. 8, iiiet gesclietst is. Net uitlori~ieriii~ vaii tig. 2 0 ,  )i*.toritleri zit~li 

i11 alle iirncii ver1)rnnde beenderclt. Yergeefs zocht ik bij liet iiitsclieppeii der ;i:irale ri;l;ir. coor\vcrpeii 
\;in kiiiist of' techniek, die d;inrin \vel een3 plcgai~ geroriden te I I  l),! \erl~i~;iritlt. J~e<~ridt~rc.ii 

relve werdcri door mij in oii~nngeroerden steat gt:lateri, t i 1 1 u  errie toc.~;illi:;r: ori~cs~elilliei~l 
geiioodaitakt \verti de xverkzaarnheden te stakeri. Daar r.r~litcr tic roor\\er,ieti v;iii htiri~l #;S tai.titii~:k ict 
~;eim;iiin~clie iirneri zelden tiinsclieii cic ver br ani!^. berii<!(.r~vt o iii;i;ii :I<itir.g.i;iiid iri rIe (Iniirl~o~ ?:I 

?,itlc~:tlc ilns(1e ~;et~orgcri /.!,n, i$ 11t.t niet ~1~1xr.4~~h1jrii~k t i ~ t  i$il et!ti i;i!ia~ o i i~i t ; r ,~~~~ì ,  {ii*.), J~ve:~; iv~~ '~z !  



[waarbij ongeimijfe1;l eer1 oiitleedkun<lige zal geraadpleegd: worden) nog zoodanige voorn-erpen zullen 

ontdekt xvnrden. 
Gelijk reerls is aangestipt, xverden in t ~ w e  urnen nog twee andere gevonden, te  weten : iii 

fig. 5 (PI. X)  l~evon<l zich fig. 19, en in fig. 18 hevond zich fig. 25. Fig. 5 en 19 wvareit 

beiden op p. ril. 4 p;evuld met vrrbrande beenderen, en fig. 19 stonrl in Iiet ~iiiddcii der iirn , 
tiis3rlien de Iieeridcren van G::. 5. Anders n-as het gesteld met het napje fig. 25; deze lag oinga- 
keerd, Lij wijze Fan deksel, ijp de heenderen van de urn fig. 18. - Over de bewerking cler 
urnen kan in 't algomeen worden ti:iii{:enierkt, (lat zjj wegens gelijkheid van stuf en iiiaaksel uit 
denzelfden tij11 en ~-ermoe(lelijk Tan éCne limd zijn. Zij zijn van tamelijk fijne, met kleine 

kiezel- of k\%-astssteentjes vermengde aarde, uit de Iiand bewerkt, uit\renclig glad gestreken, 1-66r 
het bakken met eene leemsop overtogen en daarna b$ het riitir weinig gebakkeri ; liare lileiir 
is bruin en op de breuk graaum. De bewerking komt diis olcr 't algemeen olereen niet die van 
duizcndc andere. iii ons vaderland en daar bniten voor;il in l)iiitsclilan(l gevonden , Tvaarvan 
men in de hoven door ons aangevoerde geschriften afbeeldingen en uitvoerige beselirij\iiigen vinden 
kan. Versieringen zijn er  niet op aangebragt, en sleclits drie zijn i a n  ééii oortje \-oorzie11 , te 

r e t e n :  fig. 7 ,  18 en 19. De oortjes zijn te klein en te zwak om te veronderstellen, dat de 
potten er :ian gedr:igcn zijn; niisscliirii <lieiitlen zij om liaar, zoo lang 7,jj oiigcbrriikt of ledig wareri 
aan eeii koordje op te hangen. De zeldzaamste urn is zeker de flesclivoriiiig~, fig. 4. In oii.; 

land is nimmer cen soortgelijke geronden: de icrsierde aarden kruik bij vna 1.1nr1, Oudhci<lii. 

Briearn , PI. 111, 5, JI gcvontlen in eeii hiinnebed (<lenl<elijk gruflietirel) 400 scliretlt-ii ten noord<.ii 
vati deli (Eexfrr) grafkelder" kan er eeriigziiis inetle vergelekeii ~ ~ o r d c n .  De fragiiiciitc.ii \an (iv: i  

hals eener flesclivorniigc u r n ,  door P. CUYPERS, ie Baarle - ìiassaii gevoiideii , scliijiirii ons ti>;. 

romcinscli , althans onder roiiieinschen invloed bewerkt te zijn; zie zijn berigt iu AIJBOFF'S Bijdrop;:. 
V ,  56. Pl. 11, 5. Min of ineer komen inet 11rze hilwersiiinselie orereeii geriiiaariiclic karri!:!: 
?;ivoiidcn in Brandciil~iirg (Tx~vusn ,  Besch~eibung der Todf rn töp fc ,  u. s. f. Siiiiiherg 1688, l a l ) .  l i j  . 
iri Priiisseri , te Angerl~iirg (von LEDEBUR, dus Köniyl. Illrts. za ter l .  d l t c r th .  IU Bc~.lizi, S. 4:.  

in <Ie Olierl;iusitz, naar Iiet schijnt (KLEXX , Iïcindl. der gerrn. dlterth. Tab. \'III, 2 ,  [?in. 3 r+.:;!<, 

rri iii  II:iiiiin\~ei (voa ESTORFP , t. a. p1 , Taf. XVI , 19). 

Bekcr1,jes als fig. 2 4 ,  zijn niede niet zeer gewoon. Zij konien elders nieest voor riie: 6 th  ooitic 
zie 1). v. onae Germ. e n  floo).dsche Monumenten, Pl. 11, 62. 

Ongewoon is insgelijks liet ovale , lepelvoriiiige napje, zonder oortje , fig. 25. WaarsclijjiiliJk 1iet:i 

Iiet oorsproiilelijk tot lepel gediend, of is daartoe bestenid geweest. 
De urntjes, fl:;. 17 - 23 kunripn , uit hoofde van haren roriii en t;cringc giootte , oorspsorikeli~; 

,oor drinLkoiiinietjes gedient1 lichhen. De urnen fig. 5 - 1 6 ,  liehben den voriii vuri bewa:ii 

vazen. Iii elk gerul I~lijkt,  dat niet al dit a a r d e ~ ~ e r k  oorspronkelijk bij de vervaardigiiig besteic.. 
was om voor dooil-urn te dienen, maar dat Iiet gewoon liuiaraad was, later gebruikt om er  (Ie 
verbrariile bt:eiideren in bij te  zetten; mogelijk was het wel Iiiiisraad door de OT-erledenen zelver: 

en dus iets waaraan zij lij hlin leven gehecht JTaren. Het helioeft naauwelijka onze lierinneririr, . 
dat zelfs de gricken en romeinen niet zelrleii gcwooii liuisraa<l, (1). v. kriiikeri , 8cliotels en konirnei:; 

gebruikten, oin er de ~erbraiiilo beenderen hunner afgestorlenen in bij te zetten; zoodal e*;.! 
sor>rtgel!jk :;eliruik b'J rle germaneii minder bevreemden kan. 

Tnn CIC lioperen of bronzen \ersierselen , iolgeiis het berigt van den heer PERK n n.djIJ (lt. UI.IILII 

n<>. 12 eii 22 cler sclieis  ie PI. X ,  6 eii 21) gevoriden", zijn de ha3rii;ialil ei1 eéiic brasselet l ! , $  

!*l. S ,  1 eii 3 in iratiiurlijke grnotte afgebeeld. De haarnaald, die aan Iiet boveneinde niet l.erf.;;--: 

ttrsierd V I L  \-au een ilul~bel rond kiiopje voorzien is, komt veel overeen met eene li:i;ii.ii:ial.: 

i j ,  eeii' iirid :;er;~iaaiini:)iei~ gniftierirel te Kalileek gevonden , ofscli«<iii deze Iiieer ::ei~iiorif~~ 1. 

..\.i;; /ie oiire I;erlmcl:feeX.oie~i. PI. 11, 6. Ook 11c binsselet is eenigziiih i~\rreriikoiiisti~: iiiet es::. 

. i i ,~ i  ui!; te hi<li~eel, iJpge;;r<iveiie. beliai\c dat de Iiilversuinsche aai1 de biriiieri:.jjile een ~sei~ii:; pk.1 
i. : ,.ie Gedenktcckontw, PI. 11 , 2. Opmerking ser:lierit nog dat ,  1)elialuc: deïe volledige L~rnssel~. . 

tri-reltiler })lirut:; iii):; ceiie aiiilf:ia, 8ria;ii. iii t~veri titukkei: gehrokene, hriievc:iis frn,~riieritcli Tri 

',!ia, ; t c ~ r i t ~ ,  tIt:tri> J ! ! ~ : I I  [Ieli II,,I,! I>:.f,t., ;;~voi~deii ?.!j11 Ec gr*:í>lte c11 Y C J ~ I I I  \:I]> d!?(?  si^ 



brasselctteil is gelijk geweest. Git de grootte blijkt, dat zij oiii de iiand of deli pols vrin eene vo,. 

Triissen vrouvv of een nieisje van gewone ligcliaamsgrootte gepast liebberi. 

De singerriiig , die zeer fragmentarisch en gesclionderi Mos,  is ecn spiraalririg van zes \iindiii- 
:;en, uit fijn koperdraad, en o. a. overeenkoinstig niet ecii soorlgelijlie te Kall~eek opge;;raveii ; 

zie Ceda?~l'iteel;enen, PI. 11, 3. Een andere soortgeljjke spiraalring \ierd in eene gerrnannsche 

iirn biJ Einlnerik gevonden; heideli Ilevinden zich thaiis in do vemameling van ou<llicrlt!ii r:iii Iiet 
Prov. Utreclitscli Genootschap te Ktreclit. Ik onthoud mij Iiier de geit~liriften aar, te voei.cri, \\aariii 

~oortgelijke koperen versierseleri afgebeeld en beschreven zijn, eii rnsrli iiog sleclils op ,  dat bt:lialve 
,ieze vooriverpen ook een f'ragirient Tan een driezijdig (prismatist:li) koperrii statifjt: geiondeli i:; : 

'ai1 3; diriiii lengte, en waarvan de breedste zijde 2 duim Breed was; de oorsprotikelijke liestczi. 

illiilg van dit staafje is nog niet bekend. 
Dat deze koperen versiersels voorwerpen van vrouwelijke w e l d e  geweest zijli , helioeft geenc 

:>nn.,vijziiig; en daar er drie l~rasseletten gevonden zijn, mag nien op zjjil mirist veroiitlerstel- 

ie l i ,  dat deze T-an t n c e  onderscheidene personen afkomstig zijn; zoodat Iiet aaniieineiijli i:;, dat 

!ussclieii de meer dan clertig doodsiirnen er  althaiis eeii pidr zjjii, dic de verl~r;inde be~r i -  
:lereii van vrouwen besat liebben. Dat kleinere, van beenderen voorzierie uriitjes , vooral de in 
grootere gevondeiie , kinder - urnen zonden zijn, is mcerni;ilcn reriiioetl, en aan~;iaiide soiriniigeri 
is tiet als zeker aan te nenien ; zie onze Gede?&iiteef;e?ian, bl. 41 eii vergel. Gru/heu~elen , 111. 5. 

bV!j mogen verwacliten , dat het onderzoek der beenrlereii van de Itleiiie liilsersi~mselie potjes, dooi 
+:<.:i' ontlcedkiiii~lige t e  doelt, leeren zal, o f ,  en ~vellce dier pofjes \-ooi. hiritleruriic:~~ :c Iioiiileii 
zijti. Aaiigaaiide cten iiilioud van een vroeger te Hilversutn gevonden potje iiiet veibraride I~eeii- 

,ier(,ii, 1:ecfk de Iieer Hcd. Doct. V A N  HENGEL aldaar reeds verklaard , u dat zij kinderen - beeildereix 

\sat.cn." 
Er zijn rcle voorbeelden hekend, zoowel in als buiteii o113 land, dat in oud - :;erinaansclie graf- 

iiciiveleii de over!>lijfsels van meer dan één Ijjk ziju bijgezet, Iietzij in nrnen,  hetzg zonder 

urnen; zie Ir. v . ,  over dc nicerdere urnen, yaa LIER'S Oudl~eidliundi;.e Lrievs?~, 111. 65, orize 

G ~ O ~ ~ C I I L < C I L ? I & ,  LI. 7, 1 0 ,  ei1 K~sax's Uandbucl~ der germ. d l tk . ,  S. 17; over verbrarxde 
beenderen z«li!lcr urnen , onze verliandeling : Over de oudste vade~ .La~~dsc l~~  SC~LCC~ZSB?A , in RIJUOP&'I. 
OijJrngcii, U. IV, 83 - 8 6 ,  vergel. P. CUYPERS, in dezelfde Bgdrngen, D. V ,  64 - 6 5 ,  en dit 
oiii geschrift. &ar wat dezen hilversunischen grafheuvel van alle andere oiidersclieidt is,  liet 

,:wote getal ur~icii op eene gelijke diepte gevonden en dus  oor gelijktijdig bjjgezct te liouden, Wel 
\sertleii ook elders urnen.  wanneer er nieer dan ééne iri één' lieuvel ontdekt werd, meest op 
:;e!iji<e diepte ge\oii!leii , zie ~ A N  LIER, t. a. pl. en oriae Grufhe?~aelcï~ t. a. pl.; soi:is echter \~-atci 

i i c  ook op ongelijke diepte geplaatst (Grclfheuoslen, LI. 7), of zaten iri twee of drie lageii 
h o ~ í ~ i i  clkauder , in \\elk laatste geval nieri op eer1 faiiiiliegraf eii op ongelijlitijdige l~ijzetting he 

sliii;cn koii ( i i ~ s s u .  t. a. pl.). Onze graflieuvel is zeer ivaarscliijiiliJk zulk ecii fimiliezraf, eri iii 
dat :;eval zo:] hij Iiet trctïmd I>e\vijs leveren, dat meer dar1 dertig leden eeiirr familie gelijktijdig 

bggt:r.et, en dus $elijktij~lig overlederi waren. Yrtichteloaj vraa::t meli riaar de oorzaak vali hun doorl. 
??.di liet ziekte, of 't viaridelijl;e zw:iat.d, of eeii rioodlottig oii~reiuli P Alleen komt liet onï iiiet 
ì c j j i i k  voor ,dak zij iri den oorlog zoiideii orngehomeri zjjti , oiudat cr gcene spoor eeiii:: 

l;,: 1 >c,i - L i  gcscrideii Is. !i!$ ccric sroote bijzon<lesliei~l is liop; aan te nietkeii , d:rl, volgeiis ~ctzekeriii:; 
~ ; ! i i  dcii Eieer PERI<? in (lezen Iieuvel geen houtskolcr, gevondeii zijn ; ïoodat de veihraiiding;p!r,its 

Ilil..r~ri elr!srs i:ioet 11el)i)eii plaats geliatl; wjj Iiopcii die plek, tiie \crinociielij!c i11 tle ~i:il:jj!iciu 
!,(i ii,s~cicii ;;t:z"clrt \ioi.tleii , Liter te oiitdekkeii. 

Tliaiis iio; een itfz~iiderlij!< onderzoek te openen riaai. (Ie a!boii?a: (,:i <:c11 o:idcrtloiii deicr si>;;i 

iicrpeii, is oiir {<laar de iiitgevcr me! iegt vei.laiigcii in:!:; (!;:r het n-crk gc.;l*itcn nortie) r~ict 

::iLer <lot.iii~;h. .?iiii,:ezieii de opgravinge~i te IIilversuni z i i l l~ :~  vo~;rtgezct v$ordeii , IilJpeii 1atf.i 
eeiic gc>r!iikte .:elc:;cril:eid te \inden oiii hierop tctti:: <c i.ici:;cri, cri l~ca!:tiicii sleclits iricl 6: 

n.iiiiïc!i~.!ilril; , d,it Itci :;c\oii(ierie dour orts voor oud - (:t:rmitnrisi:!i :;c!ioiiileii \i-nrtlt , uit eeii' t!!:! , 
. . 

toeli i;<: ;er!xí:~ei~ TIIJ.; \IP~ILI:: inet de rovneiricii iri niiiir::kiii,; i:,ir.e11 yekoiiteii; z~ii.;,;c!iicri uit (li. 

c.crrtc ee::!.: iiict i;,tiriclli:i~. 
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1 ,  1, Oi~dernardsche haardstede. 
PI, 11. Steenen gereedscliappeil , gevoiiden i11 de I~alirdstecl(: PI. J. Ei,gg. 23 - ? E  

op 4 der natuurlijke grootte. 
pl. 111. Onderaardache haardstede. 
pl. JV. Onderaardsclie haardstede. 
pl. V. Onderaardsche haardstede. 
Pl. VI. Onderaardsche haardstede. 

1 Steenen gereedschappen, van meest oriderscheiclci: ;orrn . ~01idi.ii :)i 

vcrschiilende haardsteden. 
Fig. 1. hksliamer van dioriet. 

I, 2. Wig van dioriet. 
3. Wig van kwarts. 
4. Wig vr~n k~artsiet.  

I, 5. Wig van Ir\\-a~tsiet. 
6. Wig vati knnrtcscliiefer. 

1, 7. wig van schiefer. 
8. Wigje van knn~tsiet. 

1, 3. W i g j e v a n  kxartsiet. 
11 10. MTigje van kwartsiet. 
I/ 11. Wigje van k~~astsiet.  
I 12. Wigje van linarlsiet. 
11 13. Wigje van vuursteen. 
11 14. 49csje van vnurstceri. 
11 15.  Mesje val  r:i:irsteeii ; rteds uitgegeveti i11 clc Oilolheidki~iidtg~ c?,.- 

Ila.izdeliizgen, , fig. 11. 
n 16. Mesje van vuursteen. 
/I 17. Mesje van vuursteen; reeds uitgegeven iii  de Oiidhti(Zkc!icd~p ?e,.- 

handelingen , fig 9. 

,I 1s. ;\lesje van kwartsiet. 
,I 19.  Wigvormig mcsje van kr;art,siet. 

1)l. VIII. Fig. 1 - 12. Steenen gereedschappen, in verscliilli~iirie Ïiaatilstid<:n gcro!idrr!. 
I 1. Lans- of pijlpunt van kwartsiet. 
/I 2. Pijll3unten van thonschiefer. 

3. Pijlpunt van kwartsiet. 
4. Pijlpunt van kwartbiet. 

,T 5. Pijlpunt van kxartsiet. 
.,l 6. Pijlpunt van kwartsiet. 



Ylg. i. Pijlpunt vali hnartsiet. 
8. Pylpunt van knartsirt. 
9. Pijlpunt van been. 

,, 10. Pijlpunt ~ ~ i i  ltnartsiel. 
11. P~jlpuiit van kwartsiet. 
1 2 .  Fijlpuiit van kwartsiet. 

M 13.  Scliets van de liggrig van -temen gererdsr l~a~ip,~~,  oiicirr c ei,' 

deksteen gevonden. 
11 14. Schets van de ligging van steeilen ballm , onder r, r!' c!thsieeii 

gevonden. 
ij*. Schets van de ligging vdii steenen gereed~chappen ril b~illcii , oiiclci 

een' deksteen gevonden. 
l i L .  Schets van de ligging van steenen eii steenen gereedsrhílppei~, oiidcr 

een' deksteen gevonden. 
16.  Sitiiatieplan van de ligging der haardsteden , No. 1 - 1 7 .  

kl. IS. Het onder de aarde gevonden steengevaarte bij den Trompenberg, i r i  iict 
bosrh van den heer A. PERK. 

. X. Oudlieden uit Ililversumsche grafheuvels. 
J l. Metalen wig. 
i !. Metalen brasselet. 
U 3. Metalen haarnaald. 

4 tot 25. Urnen enz. van ~ebakkeii a,licit.. 

26. Schets van de pldatsing der iirileil v r  i . t i '  gr'ti iieuie!. 
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ACHT EN ZESTIGSTE JAARGANG. ñ iEüWE REEKS. DERDE JAARGANG. 

f 4LGEMEENE ICONST- EN LETTERBODE. 
O N D E R  R L D A C T I E  V A N  

Dr. R. C. R S K H U I Z E N  vnx DFN B R I N K ,  &f. F. A. G. CA\l?REIiL, JIIR. &IR. J. DE W I S T E  VAN CITTERS,  

P. h%. NETSCHER, J. TI I l f i J IAN,  MR. S. C. SXELLEN v k ~  VOI,LEZHO\'EN EN T. VAN \I'ESrì'R1lEEN\rE, \\'L. 

N o .  39. 

De uitgave geschiedt w?keliiks, op Zaturila., door oe ERVEN LOOUJES te 
H a a r ]  em en MARmNUS NXJHOFP te 's0 iav e ri hage. Aan den hitste 
selieve men alle stukken, de BEDACTIE betreffende, franco toe te renden. 

B E R i G T  EN. 
's G R A V I I N H ~ ~ E  , 26  September 1856. 

NEDERLAND. - Den 22en dezer heeft de heer ar. 11. C, ~ i l -  
lies, nieuw benoemd hoogleeraar in de faculteit dor bespiegelende 
wijsbegeerte en  letteren aan de UtrechtSche hoogeschool (zie blz. 
l a g ) ,  rijn arnbt aanvaard met het houden eener redcvoering de 
Lilterarun' Orientaliara czlm Theologia Gr is t iana  naces,yitu,jjne. 
- De directeurïn der Tereeaiging voor Volksvlijt t e  A ~ .  

sterdam hebben eeue prijsvraag uitgeschreveri , betrekkelijk de op- 
rigting van het Paleis voor Volksvlijt aldaar, er1 deze, op 
franco aanvrage, gratis verkrijgbaar gesteld aan het bureau der 
Vereeniging, op de Bloemmarkt Na. 118.  - Aan het der be- 
krooniiig waardig of best gekeurde ontwerp wordt. uitgeloofd eene 
premie van duizend gulden; tcrwijl aan ieder van de twee der be- 
krooning meest nabij komende ontwerpen zal worden toegekend een 
accessit van driehonderd giilderi. 

Voorts is omtrent deze zaak de navolgende circiilaire verspreid : 
,,Bij devaststelling van het plan tot het oprigten van een I'aleis voor 

volksvlijt alhier, werd bepaald,dat dit gebouw niet uitsluitend voor ten- 
loonstellingen zal bestenid zijn, maar tevens zalen moet bevatten voor 
de plaatsing van verschillende verzameliugen van kunst en wctcnsehap. 

,,Uoor de nationale deelneming werd het daartoe noodige kapitaal 
bijeengebragt, zoodat thaus aan de uitvoering van het plan kan 
worden begonnen. 

,,Daarbij is het echter noodzakelijk t e  weten, welke der hier t e  
lande bestaande inrigtiugen van deze gunstige gelegenheid wenschen 
gebruik te  maken. 

.I-Iet is dientengevolge, dat de directie der Yerceniging voor 
Yollcsvlijt de ccr heeft uiii alle personen en corporatien, die bij 
deze zaak belang hebben, uit teuoodigen, met haar daarover, zoo 
spoedig mogelbk , in onderliandeling t e  treden. 

.Tot toelichting dicue, dat met dit voorstel volstrekt niet wordt 
bedoeld, de afstand van dcn eigendom der voorwerpen of kabinetten, 
tcn hohoeve van het Paleis, noch de incensinelting of het gerncen- 
scliappelijk beheer van de dáár over te  brerigen inrigtingen. 

uI-Iet r ~ g t  van eigendom en beheer, alsook bij groote verzame. 
liugen de bepaling der voorwaarden van toelating voor leden en 
bezoekers, bigft aan de eigenaars of bestourders, 1vcshalve ook 
voor iedere iririgting bijzondere ingangen zullen ~vorden aangewezen. 

,>De voor ivetensclia~iliclijkc inrigtingeu besteinde zalen ziillen ook tot  
iiethoiidcri 17aii voorlcziiigcn en vergadcringen l<iiiincn gebruikt rrordeii. 

, ,iIct zal ivcl overhodig zijn aan te  ii,ijzen, hoe wïiischclijk het 
i s ,  dat var1 de g,:lcgenlicid, die zich tlians aanbiedt, niet alleen 
voor ,Ie hier ter  stede a:inwezige, inaar ooi< voor de iu het gchcelo 
rijk veriprcidc grootcrc en lilr:iiicrc vi:ri.am~~lirigcn worile gcliriiik 
gemaakt, iii zoo verre die niet tut  <:en locanl doïl bestemd of door / 
schenking aan eeue bcpaalde plaats ~erhoi idcn zijn. Immers het is 1 

Yrijs van denjaarsaii:met register f 10,-, franco per postf 10,7ó.- Afzoiiilerli~kc 
Niiniiiiers ?O eei~ts. Adverteiitieo van boc!i\ieri<en wurileli iiere1;eriil tegel1 
cents den ree!, be!ia!i.e liet re:.elge!d; dezein te zeiidcn iian DB. iritrEx ~ o o s ~ i c s .  

~ ~---P-- - - ~ ~ p  - ~- ~p -- -- 

tot op 800 zoude gestegen zijn, hadden zij het niet kunnen volhouden, 
daar minstens 1100 tut  1200 vereisclit werden oni de kosten goed t e  ma- 
ken. Wij vertrouwen dat de lezers van den Lettcrbodeditinaannierkiiig 
zullen willen nemen, wanneer zij soms aan ons eenen overigens bi11u- 
ken eisch van ineerdere volledigheid zonden meenen te  mogen doeu. 

GROOT-8RIST.JNNIB. - I n  de Illustrated Lon~lo?z News 
van den 12den September komt een belangrijk berigt voor omtrent  
de wijze, waatop thans de Atlantische Oceaan, tiisschen St .  John  , 
op Ne!vfoundland , en de baai van Valeritia, in Ier land,  gelieild wordt 
met bet doel te  onderzoel<en of zee en bodem voor het leggen van 
een kiibel voor den elektrischen telegraafgeschikt ziju. Ue regering 
der Vereenigde Staten heeft daartoe het stoomschip de d r c t i c ,  
onder bevel van den luitenant Berryliian, ter  beschikkirig gesteld. 
Het  dieplood, waarvan het genoemde blad eene afbeelding gee f t ,  
wordt door een koker naast den schoorsteen in zee gelaten; op  groote 
diepten (de grootste was 2700 vaderlien) vermindert de snelheid 
spoedig door de wrijving van de lijn in het water; en drie iiren 
zijn noodig om het dieplood op den bodein te  brengen. Xiette- 
genstaande bet eigeulgk gezegde lood dar1 wordt losgelateri is de 
hqlp eener kleine stuorririiaïhinc noodig om deu toestel weder op 
te hijschen en niet zelden gebeurt hct dat de lun brcelct. De toestel 

'is zoo ingerigt dat monsters van dcn bodem der zee kunnen wor- 
den opgehaald ; de mikroskopische beschouwing van de w/jze aaa rop  
fragmenten van schelpen en fossile infusoria in het zand zijn gezakt 
heeR tot  het besliiit geleid, dat e r  geen noemenswaardige stroom 
op den bodem loopt ,  die het stilliggeri van den knbel iii den weg 
zon kunnen staan. Ue eenige moeijel~lzheid , die nu nog te  overwinnen 
blijft, schijnt het nederlaten van den Icabel op zullie diepten te  zijn. 
- Even als zoovele andere schrijvers van geiiiale rvcrkcn, is 

Shakespeare nog steeds aan het gevaar blootgesteld dat hem het  
auteurschap zijner tooneelstulckcu wordt nwggeredeneerd. N a  meer- 
dere betoogen van dien aa rd ,  van welke wij ons een herinneren, 
waarin Sir  Walter Raleigh in zijne plaats werd gesteld, is e r  nu 
weder een gedrukt, doch nict in den handel gebragt, onder den 
titel van : Was Lord Bacon t l c  au t lor  of Shakespeare's plays ? 
A Zetter to Lord Ellcsmwe. U y  William IIenry duiith. 'Julgeris 
het engelsch Athenaeum is dit betoog wcder zeer aardig oiri te  
lezen, doch bewGst volstrel<t niets. &let grootescherpzi i ini~l ic id  heeft 
de schrijver allerlei redenen, uit de tooneelstul<l<en zelve g e l ~ i i t ,  bij- 
ee~verzamcid, wa>roiider ook dc groote regtsl<enriis aaiigcvoi:rd wordt, 
die er in doorstranlt , die eerder bii dei1 loril 1c:iiiselier daii bij ccii 
tooncclsprlcr te zoelien zonde zijn; terwijl Iiet hcin aai1 dcri ari11i:reii liaiit 
ol)merlielijli toeschgnt dat Lord Bacon iiooit var, Shakeslicare gewag 
maakt. Uocli directe henrijzeri heeft de schrijver iiiet gelevcrd , zooi1:it 
het n i ï t  te dvnl;i:~i is, dal het liein gcliikken zal rclcn te  ori:rtiiigcii. 

DUl'I'SCIIL.4NU. -".y Den 14eu Scptcn~ber  s t icrf tc  Tiiliiiigïii in 
den oiidcrdum ":in 43  jaren de bekende jur is t ,  de liooglccriiar I1t:in- 

reeds laiig algcriieen en luide erl<cnd, d2"t alleen door het gemis I hold Köstlin. 11u heeft zieti voorirl hckeiid gciiiaakt door zijn werk 

aan eene goede plaatsing, zoowïl als aan de geseliilite gc1cgenhr:id tot / getiteld: Jjcr 7Fendapuskt des dealselen Str+rr/'ahreas is1 19. 
vi;tl,r<.iclinc J",: vnr7amclir-:n, het hier bwtnnnrlr orbekend blijft of 1 Jahrh~,~~dr . r t  I~?: i i \oh  i~i:,l / ro s rh i r k l l~ ,~h  ' i p l i ~ : , ~ i l + , , t ,  v i , h r f  o i , i  - 
Iiet nu t  niet oplcvcrt , dat van zulke schatten clcle;.s wordt verkregen. fn~ l icher  Da~stell;a?-/ der L'ntatehzlng der GescRwor.nri~gs~icict~~.  

,.;\'aariii:ite d c  vooriscrpi.ii var, liiin-t ïr. ro1l:ivlijt :nrer in het '1'aEiit::rn lE1'3; ook IiceTt iiieii van  li,::;^ reiic Aii',ic R:,~L<Y;O~/ i / , ~  

middan des rijl<s in 6611 braiiilpurit ii.orileii verceuigd, zoovczl te  1 Str.frec.PisLcgr~~s. - Onder den naarn van Kiirl Ilciuhuld Iiecit 
meer ziillcn zij de vcraprcidirig var1 kiinstcn en metcnscliapper, en 
daardoor de welvaart en dcn roem van gcticcl Nederland, hevorderen." 
- Als reden van de door ons vermelde zamensmelting van hct  

dt lenaez~m francnis met dc Zevue contemporaine (zie bl. 257) 
lvordt door den parQschen corrcsliondcnt der dllgemeina Zeitimg 
opgegeven , dat hck eerstgrnoemde blad door ecnige geleerden ivau 
opgerigt, di? zich verboriden hadden om de ]<osten te  dragen to t  

hij e e n i ~ c  novcllcri gcsclircveii. 
- "* I n  Hauilover is eene verccniging tot  stand gckorncn , wclicc 

herinnert aan de Yereelzigi?~g ter deou~dcr.ing der osde  Arede/e7.- 
landsche Lelterllande, die van 1844 tot  1848 in Nederland heeft 
bestaan. Zij draagt den naam van rerein rLeatscher l'iiclerfremzde, 
en manrieii als J. Grimm , Lappenberg, ~ ö d e c k e ,  Helbig en anderen 
hebben zich aan haar hoofd geplaatst. Uoor niiddcl van aaudeelen 

fiat &biet toerciliend ivczen. 1loeael n11 het getal inteekeuaars van 5 Thaler 'sjaars wil zij een kaljitaal bijeeuhreng.cn, om werken uit 
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de oudere Doitsche letterkunde van het midden der XVde eeuw tot  
aan den dertigjarigen oorlog te  doen herdrulclcen. Ieder deelnemer 
ontvangt voor zijiie bijdrage jaarlijks 70 to t  80 vellen driiks. 

-** Den l e n  October aanstaande zal het eerste niimmer ver- 
schijnen van een Journal fzir Meteorologie tind Erdinagnelismus, 
dat door den adsistent van de keizerlijke Centralanstalt t e  Weenen 
zal worden uitgcgeven. 

POLEN.  -*' Den 7eri September stierf te  Warschau in den 
ouderdoin van 60 jaren de uitstekende Poolsche oudheidkundige Tinio- 
thcus Lipenski, die ouk vermaard is geworden door zijn bij uit- 
nemendheid sterk geheugen. Iiij heeft onderscheidene werken om- 
t rent  de archaeologie, de numismatielc en de geschiedenis der be- 
schaving geschreven. Met graaf Karzyuslci gaf hij eene Puoische 
Nt~mismaliek. 011 het iaatst zijns levens arbeidde hij aan eene verza- 
nleling van Poolsche spreelcaoordcn. 

RUSLANI). - Iri het dorp dlexandropol, in het gouvernement 
Jekaterinoslaw bij den liaukasus heeft men eene belangrijke archae- 
ologische ontdekkirig gedaau. Ue geleerde Coueljew en de heer 
Luzcnzo, directeur van het rnuscuin van Kertsch, hcbiien in eenen 
heuvel van 39 arschinen (28 Ned. el.) hoogte, de catacomben der 
oude Scythisclre kouingen ontdekt, waarvan door Herodotus gewag 
wordt gemaakt, en daarin eenen rijken en kostbaren schat van gou- 
den ,  zilvereu , bronzen, ijzeren en aarden voorwerpen gevonden. 
De Akadcniie van Petersburg houdt zich met een onderzoek van 
het gevorideiie bezig. 

EGYPTE. - Den loden  dezer is de bekende statisticus en 
hoogleeraar Nardi van Padua uit Triëst naar Egypte vertrokken, 
ten einde aldaar de plaatselijke gesteldheid met  betrekking tot het 
Sucz-kanaal te ouderzoekeu. 

Bij dezelfde gelegeiiheid zijn naar Alexandrie vertrokken ver- 
schcidcne ledcri der belieiidc expeditie ter  opsporiug t a n  de Nijl- 
hronneu, met dcn graafd '  Escayrac de Lauture aan het hoofd. (Vgl. 
boven blz. 83 . )  

Onder de wetenschappelijke onderzoekingen trekt  tegenwoordig 
de opsporing van de bronnen van den Nijl zeer de aandacht, vooral 
omdst de Ouderkoning van Egypte e r  zijne eer in  s tel t ,  derge- 
lijke onderneiningeu zou veel mogelijk te  ondersteunen. 

Omtrent de groote expeditie, welke tot dat doel door hovenge- 
noemden graaf wordt voorbereid, verneemt men,  dat  zij i n  de 
eerste dagen van October Alexandrie zal verlaten, om harestroom- 
ueis te  aanvaarden. E r  riiort dan ook geen tijd verzuimd worden, 
daar er zecr veil aai1 gelegen is ,  zich de gunstige maanden ten 
nut te  tc rnakcn eri nog i n  Xovewber Khartoiim te  bereiken, waar 
d e  'Jlaauwe en de witte Nijl in elkander vloeijen. Van Ileceinber tot  
Bebruarij waait op dcn laatsten een noordewind, ivaarinede de rei- 
zigers Iropcn tot  deu zesdeu of vierden graad te komen. Daar zullcn 
zij  als het ware eene legerlilaats opslaan en van dit station mag 
Inen belaiigrijke nieiledeeliiigen verwachten. Als het jaargetijde gun- 
stiger wordt is inen voornerneus verder te  gaan. De wetenscliappe- 
lijkc coiiiinissie is nu voltallig en bestaat uit 1 2  personen, allen 
met groolcn ijver be~ield CU bereid hun leven te  wagen, om dit groote 
weteriscliap~iclijke vraagstuk, waarin de geheele beschaafde wereld 
bcliiug sti:lt , op te  lossen. 

lie ïuriiiiiissic bestaat uit de volgende personen: Aubaret, luitenant 
bij de i'rurisclie i i~arine,  die het  Turlcsch als zijne moedertaal 
sprcciht eri iiict den tocstarid van Egypte grondig bekend is. J l c t  de 
geulogisclie oiidcrzoeliirigcri heeft zich de heer Mayer,  uit Branden- 
burg , ccn uitstelcciid bergacrlilcundige , belast, die laugen tijd di- 
recteur \,::i1 do iii~jiri.u t ï  Iloruco geweest is. Als geuecskunilige en 
botanist gaat de Iieer Iliciiard, ui t  Parijs, mede, terwijl de heer 
l'ouchet, uit Roiia;in, zich als zoöloog aan het gezelschap heeft 
aaugeslut'n. Drie tiipogr;iphen uit Oosteririjk, wegens huniie kunde 
en ijver beleend, gaan irit dat rijk mede. Engeland levert ook een 
Eel:~,van:ri II:?.~ iil dr.:, ofErier dcr mnritie T~vyford,  en zelfsNoord- 
Anieril;a (I-orilt \ c r t i~g~ :~ i~ \our i l igd  iii den bekivarneii photugruaf 
C1a:nc IIct  \;,iie [ c  n~:ir~clieri gcmcest, dat nieu een paar groiidigï 
taalkcniirrs bad liiinricn uvcrlialeri, deri togt mede te  malien; naar 
hct scliUiit, ?.ij11 de br:rnocijiiigen van deli graaf d'Escayrac ten 
dcze zoiider gcviilg gebleven, zoodat hij voor hct ethnologisch en 
taalkundig dcl~arteineiit alleen staat. 

~ ~ 

CORRESPONDENTIE. 
Den IIeerc E. O. v. d. C. te  L. - Wegens bijzondere oinstan- 

digheden moet uivc bijdrage tut het rolgend numuier blgven liggen. 
P- 

I n  de VnderlandscAe Letteroefeninge van deze maand komt 
eene aankondiging voor van het werk:  J a n  Steen,  Z t u d e  sar 
I 'nr t  en Hullande,  par T. van Westrheene W z . ;  wij noodigen een 
ieder ui t ,  die aankondiging, welke met de letters J. A. B. getee- 
kend i s ,  te vergelijken niet die welke in den Lelterbode van di t  
j aa r ,  hl. 221 ,  222 door den heer C. V. is geleverd, en laten het  
oordeel omtrent de oorspronl<elijkhcid van hct geschrijf van den 
heer J. A. U. gcrust aan ieder onpartijdige over. - Wij meenen 
hierbij de oprnerlcing te  moelen maken, dat het niet de eerste 
inaal is ,  dat de Letterdode door den heer J. A. B. op contributie 
wordt gesteld. 

M E D E D E E L I N G E N .  
H 1 ~ 8 ~ n s r i a f s c r i ~  OUDIIEDEN. 

I n  ons geschrift over de I3ilversumsche oudheden (Arn- 
hem,  1556 , 4O.) is herigt gegeven over eene zeldzame 
ontdekking van twee-en-dertiy urnen in ée'nen , hetrelcke- 
lijk zeer kleinen, grafheuvel (zie bl. 5 3 ,  en vergelijk pl. 
X fig. 1-32 van liet situatieplan). Aan dat berigt kon 
toen, uit tijdsgebrek, niet norden toegevoegd de uitslag 
van het osteologisch onderzoek der verbrande beenderen 
naarliiede de urnen voorzien maren, en tot welk onder- 
zoek prof. W. Vrolik te Aïnsterdain zich in het belang der 
iveteriscliap wcl~villend bereid verlrlaard had. Sedert is inij 
door den eigenaar der urnen (den heer A. Perk te I-Iil- 
versuin) te zijnen liuize gelegenheid geschonken tot om- 
zigtig ledigen dier incestal zeer broze cri soiris geschondene 
potten, en nactat de nitgesclicptc beciidereii, van elke urn 
afzonderlijk , door eene korenzeef gezuiverd naren, werden 
zij in pakettun (gennïriirierd inet de nuininers der urnen o p  
pl. X) aan den heer Vrolilr tot onderzoek overgemaakt. 
Niet lang daarna ontvirig ik van dezen opgave van den 
uitslag van zijn onderzoek ; een uitslag zoo belangrijk, 
dat ieder die wetcnscliappelijke opheldering over de zeden 
onzer vroegste vooroudcrs op prijs stelt,  zich daarvoor met 
ons aan hem verpligt zal acliten. Wij beijveren ons daarom 
ook die opgave langs dezen weg openlijk bekend te ma- 
ken, onder bijvoeging van enkele opinerltingen , om liaar 
belang voor de oudheidk~indc in liet licht te stellen. 

Opgave vun Prof .  \v. V R ~ L I I ~ .  
U N O .  4 (d. i. pakct No. 4 ,  bevatteride de verbrande 

beenderen iiit de urn N'. 4 van pl. X der ITilversum- 
scha oudl~eden). ol3lijlrbaar beenderen van een jeugdig 
menscl& vali 18  tot 20 jaren. Dc nog erkenbare beenderen 
zijn: 1) Blijvende tanden, 1)  als ook een kaaltfmginent 

1 niet de daarin nog verborger1 wijslieidslties. 2) Kootbeen- 
fragnlcntcn. 3 )  Dijebeens-lioofclen , als duidelijke epiphy- 
sen ~vaaruit blijkt dat liet iridividu nog niet volnassen was. 
4)  Eragrnenten van het scliccnbeen. S )  Hoofden sari oppcr- 
arnibeenderen als diiidclijlte epiphysen , zic No. 3. 6) Prag- 
ment van ecire knirscliijf. 

No .  S. V a n  een volwassen nzeasci~. De nog erkenbare 
bcendcreri zijn : l) Twee kootbcenclcreii. 2) ICatrol van het 

: oppuroriiibeen. 3) Hoofden van pi,jl)l~c.cridcrcn. 
No. 6. \'e~.~n~e~leIijI< van een E~richti~~eiz, volwnssen man. 

De nog erkeiibarc becildcreil zijn: l) Tnce fiagiricriten 
van het hoofd van een opperariiil~eeri. 2)  Oiiderste cn 
bovenste fragincnt van een sp;inl<brori. 3 )  Fragincnt van 
een kootbeen. 4)  Pragrncnten van <li,jcbccnslioofdcn. 6 )  Prag- 
v!cntc~ri va:\ cchc(lrl11eeiideren. 6 )  Brar?iric.nt<m van eerie knie- 
sclii,if. 7 )  Ii'rngriierit vaii iicn biioi\lí(:l \ i i t i  r:eii dijclieerr. 
S) I:rngiiimit \\a liet bovciistc ciiitlt: \.ar1 ccn sclicenbcen. 
9) Vr;igincnt, verinoedelijk van cciie ellepijp, met eene ge- 
nezenc fi.ccctuur. 

No. 7.  De beendertjcs in  dit palrct naren mgens  hun frag- 
- ~ - .  

1) Blijvende tanden wordcri dicgcnc gclieeten, die niet meer 
urisseleri eii de melktanden vcivangeii. W. V. 

2) E l ~ i p h ~ s e n  hccten gcvormde gclcdingshoofden en uitsteeksels 
zoo latig zij nog uiot met het ligchaam dcs bceiis zun ineengesmol- 
ten. W. V. 
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-- ---- liitis- eii ak:<<:r\~crlc l)i~i7:~ticl ~ ~ a s  ('l':lcitiis , G E ~ ? > & .  l5  , 2 j ) ,  
1) N". 8 ril B oiitlirr.I<cii, oirrdat do iirncii, van deze nirriimcrs 

voureirm, t<: I ~ r o i ~ s  i i ~ : i i . i ~ i i  o111 vi, ziiiirlixr ri.rr!ir,ii:ip te icriigcii. YIUX- T\ ;ireii íle: i-rou\i (:i1 toeli O O ! ~  solris gctiiil;í:il \ a11 de Iicldcii(indcn 
ten zij jtiter, l,,at w.i,lrjciiii,l~y!i i s ,  vaiizcii.i,i at,,i~i,ei, .s.rl ijlii, ,,i(3 i i . i  !I,:: :!!i,:l, ~ ~ l l ~ ~ ~ - r i ' r i  z'J !).ct di(' ?.C ge~~~oiicleii hi2cIden en 
zal rr  gclc;riilieiil ï b i i  dr: luï;i:icraii ani1 ccii gclij!<buoïtig uiidurïuïk ! lic \: .rL~i«;~ii~~,ri \.?tilll'i.:;d.:ci, hoiiis in 11cii slag \cr.ici:c!- 
t c  or~dïriicïpi,ii. : ~ i ! , j i  ( J U L  (L;  >,:ci,;~i~~rs ii:lli (c: ~ ; , o < > ( l i g , , ~ i ~  (lic \!cl c p n s  OOI< 

2 )  I)aiiiiI~ccn is ccii gi:dcrlte vnri lict liciil>hecn. 1:'. V. 
3) \I'r,yri~s rIi:ii zr,c.r g:.Ii:o!<cri toi.ït:!iiil dcr urn  zijn er izlct alle 

bceudcre~i oitgi..;~,ìii::it, u i l  vrces dat  dc  urn iri stul<l<cii valicri zou. 

4) N". 20 oiiibi.rrl<t, oiiii!nt ile zrïi.  grscliuiiduii urn, rnct dit 
ririnirner geiri~i.!,t, i.,,r.iì.; gïlr.d!gd \va.; toen ik 1i:iar liczigtiydc. 

5 )  Er Liv!>iiil<.ii i.iï!i i11 Ji,ac i t i r i  :>li~ciils z r c r  iii.iriigc lieciidcrtjrs. 
Ifc iirir N". 2.4 n;(> ïrf>i. f i . t i ~ : r i i ~ ~ i ~ i ~ i i ' i i ~ ~ l i  cri bcrntte iiicts; rlc urricri 
: c  > 
h . 2.3 -11 %I  cri!<i.l ~ ; i i i : l . i ; I L i i , , ~ ,  ;inri!r~, vcrr~i~iigil iiict li;i,iiic Iiccii- 
hi:ii~ilrtjes, e n  n' . 25 cii!iel ~üiiiliic!iiige iiarlic. 

mentarischen toestand voor geene determinatie vatbaar. l). 

No. 10. V a n  een vobassen menarh. De nog erkenbare 
beenderen zijn: i) Fragment van het hoofd van het op- 
perarmbeen. 2) Onderste fraginent van liet opperarinbeen. 
3) Bovenste fragment van het dijebeen. 4) Bib. 
No. 11. V a n  een kind, uit het tijdperk der tandwis- 

seling , en van een volwassene. De nog erkenbare beenderen 
zijn: 1 )  Kieskroonen van nog niet te voorschijn getreden, 
ware kiezen. 2 )  Eotsbeen (steenaclitig gedeelte van het 
slaapbeen) van een vol\\-assene. 

Onder de overige beenderenfragmenten zijn er velen van 
een voorwerp van jeugdigen leeftijd. 
No. 12. Van een volwassen mensch. I n  dit paket was 

slechts één fraginent voor deterininatie vatbaar, liet frag- 
ment van het regter darinbeen van een volnassene. 
No. 13. V a n  een kind. De nog erkenbare beenderen 

zijn: 1) Pragrnent van eene onixare blijvende kies, door de 
holte in  den wortel blijkbaar van een nog jeugdig voorwerp. 
2) Fragmenten van schedelbeenderen. 

No. 14. V a n  een volutassen rnensch. De nog erkenbare 
beenderen zijn: 1) Yraginerit van een rotsbeen. 2) Frag- 
ment van den schedel. 

No. 15. De beendertjes in  dit pnket waren xegens hun 
fragnientarisclien toestand voor geene deterininatie vatbaar. 

NO. 16,  V a n  een volwassen mensch. De nog erkenbare 
beenderen zijn : 1) Praginerit van eene kies. 2) li'ragrnent van 
de knokkels van liet dijebeen. 3 )  Fragment van eeiie rib. 3 ) .  

No. 17. V a n  ee,' volwassen otensclb. De nog erkenbare 
beenderen zijn : i )  Uorerii'iijs iiitstcclrsel van een der bo- 
venste riigivervels. 2) 1~1.aginentcn ran dito. 
No. 18. De bcendert.jcs in  dit pakct narcn negens hun 

fragineritarisclien tocst;iriíl voor geerie cleterininatie vatbaar. 
No. 19. V a n  eea kind,  vó6r de taiidit~isseliiig. De 

nog erkenbare beenderen zijn: 1) Twee fmgnieriten van 
rotsbeerideren, 2) Melkkies (te \veten, eene kieskroon v66r 
de tandennisseling). 3)  Fragment van een pijpbeen. ") 

N". 21. l)<: be:criíi<~rtjcs in  dit paltei naren wegens hlin 
tragmentari~clien tocstarid voor geeiie di>tcririiriatie vatbaar. 5, 

Uit dit osteologisch oiidcrzot:k blijkt liooftlzaltclijk liet 
a.olgeiidc : 

1. Van de wigtien iiriicn, die verbrande beenderen be- 
vatteden, en \\ctarvan tic beenderen ondcrzoclit zijn, wa- 
ren er vier, rra;irvan tlc beenderen uit hoofde van Iiun 
fragrrientarisclicin toestaiid niet iiieer konden gcdcteriiii- 
ncerd norclcri, tcrnijl iircdc een groot gedeelte dcr been- 
clereri var1 tic ovcrigo e u  iirneri, \\-cgcns derizclSclcn fragirien- 
tarisclicn toest;lritl nict nieer bepnaltl kon worden. i -  

neer nieii Iri<:rbi,j in at~riiiicrking neemt, dat tie beenderen 
over liet iilgeii~ccii zeer li;ird, soiiis ani1 fossicleii toestand 
grcnzendc , narcm , cii íl;~t zij ivcinig of iiict aan verinoliiiing 
oiidcrworl)c:ii zijii gciic7c~si , iiiag iiieii stcllaii cl:tt de rurcn 
tot verbranding :li:r lij!icii gestookt zccr Sc1 irioetelt genccst 
en k i t  er zorgriiltlig o11 gcld iiioct zijn, OIU de lijkcii 
zoo volltoi:irii iiionc>!ijk ti: \crl~raritien. 

2. V:in tie vijf li ai^ iii.iic~n \\;ir<.ii (.i. zcve,L, clio bccnílcicn 
van ccn vo!!~ass(:ii riic*iisc:ll i>c\atlc~íicn , cii ontlcr die zeuen nas 

Van die volwassencn moet er een de ellepijp gehro- / ken hebben. die eeliler vóór zijn overlijden generen was. 
Tosschen de kinderbeenderen, in  ééne urne, die, zoo ver 

men kon nagaan, enkel kinderbeenderen bevatte, bevond 
zich een rotsbeen van een volaasseneri. 

3. De vier overige urnen, voor zoo ver de daarin aan- 
wez i~e  beenderen besteinbaar Karen, hebben de overblijfsels b 
van jeugdige overledenen bevat, te u-eten: van één kind 
vóór het tijdperk der tandr~isseling ; van iaee kinderen, 
in  het tijdperk der tandivisseling, en van eene jengdigenog 
onvolnasseii persoon, van den leeftijd van 1 8  tot 20 jaren. 

Het behoeft \vel geene nitdrukkelijlte verzekering , dat 
deze uitkoinsten nieune bijdragen bevatten voor onze kcn- 
nis van de begrafenisgebriliken onzer gerinaansche voorou- 
ders. Gelijk over zeer veel eigenaardigs de zeden der oude 
Gcrrnanen betreffende, zoo zrrijgen de historisclie oorkon- 
den ook over de begrafeniswijze van kinderen. Slechts de 
opgedolven graven hebben liier een weinig licht geschonken. 
%ij hebben geleerd, dat ,  even als ten aanzien van de 
volivassenen, ZOO ook van kinderen tneeërlei wijze van 
begrafenis in gebruik gemeest i s ,  lijkverbranding en oriver- 
brande bijzetting. I n  een germaansch graf ,  uit de brons- 
en ijzerperiode, bij E'orsel~lieim gevonden, ontdekte men 
onverbrande beentleren van een kind van oinsireeks zesja- 
rigeri leeftijd (zie Aloric's A n ~ e i ~ e r ,  1 8 3 6 ,  S. 175-176),  
er1 in  een gerlriaanscli urntje, door inij vó6r ruirn 20 jaren 
uit een graflieiivel te lCalbeck opgegraven , bevonden zich 
(volgens lift desivege ingestelde onderzoek van onzen ge- 
leerden ontlcedlcundige Prof. Schröder van der Kolk) de 
becridertjes ran een kind , tussclien 10 en 12 jare11 oud 
(zie onze Gedenkteekenen der Gennanen en 12omeinen bl. 
41). Nu  is door deze Ililversuinsclie oritdcklring het feit der 
lijIi>erl)randing ran kinderen door drie nieiiii-e voorbeelden 
bevestigd ; voorbeelden , rvaar~iit teveiis blijlit, clclt ooli kin- 
deren v66r den tijd der tandmisseling, dus vóór den 
leeftijd van p. nl. zes jaren, pleegden verbrand te ll-orden. 
Ook is, \vat tot diis ver onbekend was, aan liet liclit ge- 
koinen , dat in  eert' elikelen graflieuvel die ovcrblijfselen 
van vele rofnasseiien bevatte, verbrande beenderen van 
tlrie kU~tleret~ vair ondersclieidcn lecf'tijíl bi,jgezct \varen. 

Waririeer 11len hierbij iil liet oog hootit, dat iii den- 
zelfde11 liciivel de overblijfselen van eeri lciaclitig iiiaii er1 
van ccno jcii~tiige nog niet volv-asscii l~ersooii ;y>\-ond:.n 
zijn, bestaat er veel grond oin ons vroeger uitgl:bragt ver- 
nioeden te nettigcri (iIiluersumsche ouill~eden bl. 86). d;it 
de grafliciii-cl , naaruit alle deze overblijlscleii zijri opgcdol- 
vcii , liet graf eericr faiiiilie geneest i s ,  die nagenoeg geli,jk- 
tijdig, \\clligt aan eenc lieerscliende zickte , ovcrlcclci~ is. 
I le t  dul~bclc inar broiizcri bracclcttcn ei1 tle I~roiizcn liaar- 
naald , iri tlerizclfdcil groflieuvel gcvon~lcn (1'1. X ,  2-3), 
stcllcri 1ií:t IriiiL-11 ti\ijíl:l , í1;ct er tc:ri ri~iiistc tncc vrouncii- 
Ii,jkci~ tli.i.;ciicii zi,jil ncnccst, í:ii nicil liiag da;iroiii \,er- 
iiioccicri tl:it de ovcrltlijí'scls tier kiridcren iiict die t1.r , niorílers iir hctztxl!ilc graf bi.igezct zijl, gnirccst , terni,jl de 

I oic,rir.o b:,<~iiiicl.~~ii ai'G»iiistig eiilicii zijii van (li: í:clitgriioo- I tl!ii , brocltirrs 01 ;!iiticrc \rcriviiiileii v;~n tlczc. ]Vel is \\-aar, 
er 6611 nict l~!~ciide~r~~ii van cc11 bijxo~iicr kraclilig pcrsooii. / ofbc!io«ii bij <i(: G~ri~itiiicii cl(: bc:stciriniirig íicr \.roiineii tot 



A L Q E M E E N E  K O N S T -  EX L E T T E R B O D E .  

leden krijgsman althans een@ wapentuig mede te geven 
0"ïcit. 1. c. 26). 
' Belangrijk is 'ook het feit, dat men in ééne urn, tus- 
schen verbrande overbìijfselen van een kind een fragment 
van een schedelbeen van een volwassene ontdekt heeft. I s  
dit er opzettelijk bijgelegd, dan mag het als een bewijs 
gelden van diep gevoel der aclitergeblevenen, die met de 
beenderen van het kind een overblijfsel van zijne moeder, 
vader of anderen naauwen bl~edverr~ant vereeninden. Is  

arch~ologie de gewigtigste ophelderingen putten kunnen; eene 
stelling waarover gemakkelijk eene afzonderlijke verhande- 
ling zou kunnen geschreven worden, wanneer het betoog 
niet overbodig, en o. a. door het leerrijke werk van Nott 
en Gliddon Types o f  mankind (London , Tiubner 1854, 
8') niet reeds geleverd was. 

Leyden , L. J. F. JANSSEN. 
den 24en Juljj 1856. 

het echter blj toeval , bij vergissing , tusschen die kinder- / IETS OVEP HET HAPT BIJ DE NIUDPHABZN. 
beenderen geraakt - wat ons meer aannemeliik toe- 

0 3 5  te ii?r?rr x-lijrn . d:tt het aanleicling geren zal, dat ie- 
tlcr die Iriiiilcr in cic fclcgerilicid komt oin oudgcri~iaaii- 
! c J t i i i n  c oin 

schijnt - , dan mag er uit besloten worden, dat men bij 
liet verzamelen der verbrande beenderen niet altijd met die 
onberispelijke nauwkeurigheid te werk ging,  ard door 
verhoed werd, dat de beenderen van het éSne lijk zich 
iriet die wn  lict andere vcreenigden. Men mag dan ook 
veronderstellen, dat de verbrandingsplaats van het kind niet 
ver van die van den voli~~ilsscne gclcgen was. 

Opmerlcelijk zijn voorts de uitkoiristeri van het osteolo- 
gisch onderzoek n-anneer men ze in verbancl beschouwt 
met den voriii en de grootte der urnen waarin de beende- 
ren besloten mrcn. 1Iot Lla(:k toch, dat alieen de zeldzairie , 
fieschvormig uin (N0. 4) beenderen bevatte van cene 
jeugdige persoon tusschcn de 18  en 20 jaren. Was het 
opzettelijk, of bij toeval, dat men aan het overschot dier 
jeugdige persoon deze zeldzame, moeijelijker te bewerken 
en dus rncer kostbare urn tot lijkbus p f ?  Dit on- 
clerrrerp verdient althans b'J andere soortgelijlce ontdekliin- 
gen in het oog gehouden te ivorden. wij merken nog 
aan, dnt Ùic fleschvorrnige urn,  bij uitzondering van alle 
andere, tot bijria aan den rand van den hals met vast- 
gepakte beenderen gevuld was. 

Ook een ander nog onvoldoende opgehelderd vraagstuk 
der gernlaansche oudheidkunde erlangt uit voorineld on- 
derzoek toelichting, het vraagstulr nopens de oorspronke- 
lijke bestemming der kleine potjes en vaasjes, soms in,  
soms bij grootere urnen gevonden, die nu eens met ver- 
brande beenderen voorzien , dan daarvan verstoken zijn, en 
marover r i j  thans kortheidshalve verwijzen n'wr het aan- 
geteekende in onze GedenlCteelce?aen, t. a. pl. bl. 40-42. 
Dat deze klcinc potjes, voor zoo ver zij verbrande been- 
deren bevatten , soms kinderurnen zijn , was uit de bovenaan- 
gevoerde oiitdcklting tc Icalbeek bekend, en dit wordt nu 
door Iict urntjc van Hilversum W. 19, PL X op nieuw bevestigd. 
Dat zij nict altijd als kinderurnen te beschouwen zijn, 
iiiaiir ook n.ol de beenderen van volwassenen bevatten, 
(laarvoor liad in 1845 de heer P. Crujpcrs een voor- 
beeld ontdekt te Casterld (I'rov. Antwerpen) en medege- 
doeld in Bulletin et Annal. archr'ol. (Arivers 1 8 4 3 )  S. 111, 
lirr. 2, p. 16 9 ; ccn ti\-ccdc voorbeeld nu leverde het 
onderzoelr dm bccrideren van het Hilversumsche urntjc, 
No. 17, 1'1. X, Gcliccl oribclccnd eclitcr \\-:E het tot hier- 
toe , dot ooli groote urircn tot l>ijzcttirig der beenderen 
van kleine kiridcrcii gebczigd waren, dat daai-toe urnen 
gebruikt, nnrcii vnrr ac:iiu grooltc, di<: sonis de urnen van 
volnassciicii te bovon ging. Ka. 11 cri 1 3  dcr 1Iilversunr- 
sche urnen hebben liicrvoor dc bewijzen geleverd. 

&inr ri:i dit ontIcrzock viin deti hooglecranr Vrolik 
tot zulke gcnjgtigc riitkoinstcn gc:!cid liecft , niogen nij I 

s, L 

stceds (ic hulp in te rocptn i-ari bevo::grlc osteologen, tot 
oittlvrzoclt tlcv l>ovit~lcrrn tiis ds urnen bcv:rttun. Dit is 
1.01 Iiirrtoc te vccl \~cizuinitl , en men blijft lict te veel 
vei-ziiiincn. Nen vcrgete nict, dat de arclicologic niet 
itiiiitlcr cloor het licht ctcr osteologie cn annntomic dan door 
(!:ik rlcr gcologic , cliciiiio , litliologie cri palcoritologie gc- 
11alpc.n nioct i\-orclcii ; evcnzccr als vele dezer mtcnschappen , 
c.11 bcp:ialilcl.fjk d(: pliysiologic van dot nicnsch, uit de 

Op de laatste algemeene vergadering der Nederlandsche 
Ento~nologische vereenigiiig, gehouden te Leyden den 5en 
Julij 185  6 , nam ik de vrijheid de aandacht der aanwezige 
leden op een nieuw feit in de ontleedkunde der insecten te 
vestigen. IIet ivas mij namelijk kort te voren bekend ge- 
worden, clat Weil bij eenige Ndlophagen een hart ontdekt 
en beschreven had, hetgeen niet langer toeliet, dat incn 
liet ruggevat bij die dieren als hart bescliourude. Dit 
feit kwam mij belangrijk genoeg voor, oin alras onder de 
beoefenaren der insecteiikunde meer algeineen verspreid te 
worden. Ik bcloofde echter tevens zelfstaridige ondcrzoeki~i- 
gen in het werk te zuilen stellen en, zoo het ~j noodig toe- 
schijnen inogt, op eenc volgende vergadering uitvoeriger 
over dit ondern-erp te ziillen handelen. 

Wanneer ik nu reeds op die medcdeeling tei-ugkom , zoo 
eischt dit ]vel eenige verantnoording. Zij moet gezocht wor- 
den in de tegenwerpingen, die mijne irrededeeling uitlokte 
van eene zoo geachte zijde, als die van den hoogleeraar 
J. van der Hoeven dient genoemd te ivorden. Deze geleerde 
meende geen gcloof in die ontdekking te mogen stellen 
en meende zich daarbij op verschillende aan de vergelijkende 
ontlcedkunde ontleende feiten te moeten steunen , als de 
lyniphatischc h:rrten bij de kikvorscli, het hart vnii 
den limulus enz. enz. Meer dan ééne reden legde mij een 
stilzwijgen op, dat ik eerst breken wilde, wanneer de feiten 
gesproken zouden liebben. Daar zulks nu het geval is, zoo 
meen ik niet in gebreke te iuogcn blijven, aan inijne mede- 
leden en andere belangstellenden het aan de feiten ontleende 
antwoord te geven. 

Dit antmoord is niet ongunstig uitgevallen; het hart be- 
staat ; Wedl heeft juist waargenomen. 

Dezer dagen stierf in den zoiilogischen tuin te Amsterdain 
een gier , die mij door den Directeur , den hcer IVesterinanri , 
goedgunstig werd afgestaan. Onze ver\rachting om op de vee- 
ren parasiten of liever epizoën te vinden , die uitsluitsel zo~rde~i 
geven over het onderhavige onder\\-erp, werd niet te leur 
gesteld. Het onderzoek werd door rnij in verecniging niet 
dcn hcer Alaitland in liet werk gesteld aan een op den gier 
gevonden wlpocep/~aZu~n Jlavescer~s. Het viel in alle deelcn 
bevestigend uit voor de uitkomst door Wcdl verkregen en 
verincld. Ik Iieb nict Iict voornemen , tlians reeds in details 
over dc inetliode vcui ondcrzock, liiorl~ij gebezigd , everiiiiiii 
als ovcr het feit zelf te treden. I k  wilde voor het oogcri- 
blik inaor liet fcit op de tcgeilwcrpingcn van den geaclitcn 
liooglceïaar laten arilnoordcii. 

W. BERLIN. 

M E K W O L O G I E .  
LEFE~;ZE~:IÛT CIW Dl:. S~:EP.I' 'I>~ZOCI\-EZ. 

Ofsclroon in dit ncckl~lacl ïccils rricldinq gemaakt is vzn 
het overlijden van dr. Srcrp Brouwer te Lccunardcn, acht 
ik het nict ongepast, nog door een mrer uitvorrig bcrigt 
aan zgne vertiiensten (Ie opcnltjlce liulde toe te brcrigcn, nlelltc 
zijne vrienden en -ccr~vrders reden hebben, in een, aan de 
gcsclrirdcnis der ~etenschapprn toegewjd , tjdschrift te 
vcrsacliteri. In licin toch verliest niet alleen liet ge\icst 
zijner in~ïoriing maar het gansche vaderland een inan van 
ongerneenc kunde, sclimndcr doorzigt , onkreukbare rest- 
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EENE BIJDRAGE TOT DE ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS

DER VROEGSTE EUROPESCHE VOLKEN
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In 1856 verscheen het boek “Hilversumse Oudheden” van L.J.F Janssen, toenmalig 
conservator van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Het zal niet als verrassing 
komen dat dit boek vanuit archeologisch perspectief  niet helemaal meer up-to-date is. 
Toch is het om verschillende redenen nog steeds een interessant werk. Het historisch 
kader waarin dit boek verscheen speelt daarbij een grote rol. 

In het midden van de 19de eeuw staan we aan de wieg van de archeologie. Tussen 1830 
en 1833 publiceerde Charles Lyell zijn “Principles of  Geology” waarin aannemelijk werd 
gemaakt dat de aarde wel eens véél ouder kon zijn dan dat zij volgens de bijbel was. 
Hoe de mens in dit geheel stond was nog zeer onduidelijk, Charles Darwin zou zijn 
“Origin of  Species” pas 3 jaar later publiceren. Dat de mens meerdere ontwikkelingsfasen 
had doorgemaakt, de steen-, brons- en ijzertijd, was in 1837 door C.J. Thomsen in zijn 
“Leitfaden zur Nordischen Alterthumskunde” duidelijk gemaakt. We bevinden ons dus in 
het tijdvlak waarin de wetenschap nog voor grote raadselen stond en ontwikkelingen 
elkaar snel opvolgden.

De aanleiding voor Janssen om dit boek over Hilversum te publiceren werd gevormd 
door de vondst van zogenaamde “haardsteden”. Dit zouden volgens Janssen 
nederzettingssporen zijn van de hunebedbouwers. Dit was een opzienbarende 
ontdekking want op dat moment waren er nog nauwelijks nederzettingssporen 
onderzocht; het onderzoek had zich tot dan toe vrijwel uitsluitend geconcentreerd op 
graven en grafmonumenten. Janssen meende dat de haardsteden uit de Romeinse tijd 
dateerden en wees op grond hiervan het drie-perioden-systeem af. Ook internationaal 
wekte deze vondst veel interesse. Toen de Duitse archeoloog Heinrich Schliemann, 
tijdens een bezoek aan Leiden, Janssens vondsten zag beschouwde hij die als een 
bevestiging van zijn eigen, tijdens zijn werk in Troje ontstane, twijfel aan het drie-
perioden-systeem.

Het boek is voorzien van prachtige uitvouwbare prenten en geeft een unieke kijk 
op de discussies die gevoerd werden in de periode dat de archeologie nog in de 
kinderschoenen stond. Om deze facsimile-uitgave in een breder historisch kader te 
plaatsen is deze editie bovendien voorzien van een inleiding door Janssen-kenner 
Wout Arentzen. 
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