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GRAFPLAATS,
DE GEDAANTE IIE!lBENDE VAN EEN

HUNEBED,
in het jaar 1809 , bij Emmen in Drenthe,
uit een' heuvel opgedolven ,
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e heuvel; waaruit deze Grafplaats is opgetlol ven ,
lag omtrent een kwartier uurs ten westen van het dorp
Emmen, Gechts weinige fchreden ten zuiden van den
weg. Hierin was rleze grafplaats door een naburig b~
woner, bij gelegenheid van het zoeken naar fieenen,
ontdekt, die vervolgens, op hoop van daar fchatten te
vinden, zich eene opening in deze grafplaats gemaakt
had, in dez;elve was doorge.dron~en en den bodem gedeeltelijk had omgedolven, gedeeltelijk met een puntijzer onderzocht, om daarin de vooronderll:elde fchatten
te ontdekken. beze omdelving werd door den Heer
Mr. c. Po T Ho F, Schultes van Emmen, gefluit, die
vervolgens van deze ontdekking aan den Heer P, Ho F•
s T En E , toen Landdrost van Drenthe, kennis gaf.
Deze Heer noodigde hierop zijn H. Eds. broeder, den
Heer J• Ho :r s TE n E , Ont vauger genera:il van 't Lanrl.i.
fchap Drenthe, om zich, vergezeld van den Landmeter
A a R n EN B u 1\. c , naar deze grafplaats te begeven t
daarvan eene naauwkeurige teekening te doen vervaardi"
gen, en dezelve, nevens zijn verflag, ter tafel van hef
Landdrost- ambt over te leggen. Volgens dit verfiag
begaf zich de Heer J• Ho F s 1' E o E, in gezelfchap van
è!en Heer Procureur generaal Mr. o o R T w IJ N, bene.;
vens de gemelde Heeren Po T 1-1 o F en AAR o EN"
ll u R G; naar dezen heuvel, welken men bevond omtrent 10 voeten hoogte en ruim 60 voeten in den omtrek
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te hebben. Naoat de fl:eenen grafplaats in dezen heu•
vel van alle zijden zoo wel als van boven ontbl oot
was , bevond men dezelve te hdl:aan uit veertien zwa1e
fl:eenen , waarvan vier aan de zuid-, vier aan de noord-,
één aan de oost• en één aan de westzijde r!:onden , en
dat de vier overigen als dekfieenen over dezelve wa ren
gelegd. Waar deze fl:eenen van boven of terzijde elkander niet behoorlijk raakten, waren de tusfchenruimten
met grooterc en kleinere fieenen aangevuld; ten einde
het indringen van het zand van den heuvel in de grafplaats te beletten. Verder was het zand , waaruit deze
heuvel befiond, op en rondom de grafplaats, met een
zee r groot aantal fteenen, waaronder van eene vrij aanmer kelijke zwaarte, als doormengd; zeer waarfchijnlijk
met het oogmerk , om dezelve te beveiligen, en de verfiuiving van den heuvel voor te komen.
Een' der dekfl:eenen door middel van hef hoornen v-:rfchoven hebbende, om gen oegzaam licht in dezelw in
te laten, en om de in gevallene k leioe fl:eenen en het
zand daaruit weg te ruimen, z3g men , dat de fieeuen v1n deze grafplaats, die van buiten hunne oneifene
oppervlakte behouden hadden, aan de binnenzijde
vlak bewerkt waren. Wijders ontdekre men, dat de
bodem der grafplaats wel ter hoogte van een' voet met
eene lang van wit zand , kleine keifreen en en gruis van
fieenen was aangevuld : dat deze bodem , welke zeer
hard was, en digt in elkander fcheen gewerkt te tijn,
bedekt was met zand en gruis van fteenen, en dat boven denzel ven een tweede bodem of vloer van keijen
lag, die echter onregelmatig gelegd, of mogelijk door
het onderzoek, hetgeen de eerfl:e ontdekker daarin met
het puntijzer gedaan had, uit zijn verband geraakt was.
M en onderzocht nu met de meeste ople tteodhc:;iJ de Jaag
zand en het gruis van !l:eencn, tusfchen de beide gemelde bodems gelegen, en men ontdekte I eerst aan de zuidzij-
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zijde in de grafplaats, eene ge brok ene urne, wa,rop
een füeu gevallen , of bij de plaading opzettelijk ge.
Jegd was.
Deze urne was bijgezet tusfchen de zamenvoeging van
twee der groote zijfl:eenen, welke <loor hunne onevene
![edaante terzijde aldaar een• kleinen hoek vormden.
Men vond vervolgens, langs de binnenzijcie der fl:ee11en, eene menigte gebrokene urnen van onderfcheidene
.~edaante, grootte en kleur, en op onderfcheidene wiiz~n met loofwerk, fl:recpjes en gaatjes om de randen
verfierd. Het getal dezer gebrokene urnen was wel niet
naauwkeurig na te gaan; doch zoo verre men uit de
voorhanden zijnde fiukken konde oordeelen, waren dezelve tot 14 of 15 urnen te brengen, die waarfchijnlijk
:ille door het rnwe onderzoek met het puntijzer van
den eerllen ontdekker zulJen gebroken zijn.
Na deze gebrokene urnen met het fieengruis langs de
binnenzijde <lezer grafplaats te hebben weggeruimd,
vund men in het midden van dezelve, tusfchen de gezegde twee bodems, een klein aarden vaatje van eene.. ,
aschgr~auwe kleur, zijnde 1} duimen hoog en b'.J ven
aan de rand 2 duimen wijd. Voorts niet verre van daar
een ander aarden vaatje van eene roode kleur, hebhcnde de gedaante van een kruikje, en met eenige fö eepjes
geteekend. Hetzelve was hoog 4 duimen en hreed aan
de n buik 3~ duimen ; zijn de de hals, <lie kort en eng
was, nog met eenen rondom uitllekenden krans, op
lkszelfs midden, voorzien. Laatfl:elijk vond men een
derde vaatje van asch !,\raauwe aarde, eenigzins onregel- ,
matig van omtrek, ho.og 3 duimen, breed aan den buik
4 duimen, en hoven hij den rand 3~ lluimen, De gecfoante van deze drie v:iatjes was dèrhalve van die der
gewone urnen zeer verfchillende: welligt h€hben zij ooi~
tot een ander gebruik gediend. Dit vermoeden wordt
eenigermate hierdoor va fl:erkt , da t rle urn en alleen aan
of nabij de wande n \'n n deze grar,Plaats ge vonden werX .2
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èlen, terwijl de drie gezegde v.a~tjes in 't midden van
~ezelv~ fl:ondeo,
··
De lengte van deze grafplaàts, van binnen en van
onderen over den (1:eenen bodem gemet~n, was 1 s RUnla rdfç he voeten, doç h van boven, aan de onderzijde
dtr clekftÇ!en~n, was de lengte 14 voeten ~ duimen.
De breedte van binnen over {!en boqem was s voeten
~ duimen, en van boven aan de dekfteenen 4 voeten.
De diepte of hoogte msfchen de onderzijde dt;r dekftee-.
~en en den O:eenen bo.<lem was 3~ voeten~ ·
Uit deze maten blijkt her , hetgeen ook reeds met een
opf1ag van het oog zigtbaar wa~ , dat zoowel de zij-.
als ei11df1eenen dezer grafptaats in ee;ie fchuinfche rigo:
ting, of naar binnen o.yerhellend ge[leld zijn , waardo.or
men aan het geheel eeue meerd(;re vastheid heeft gegeven. Nergens ·was er eenige verzakking van één' der
fieencn, hetgeen men do9r de vaste bewerking van den.
hier ho'veu geme,.~en 9,nder(ten bode~. heeft voorge~
komen.
· Uit de hefchrijving v.an deze grafplaa,ts blijkt het, dat
dezelve niet behoort tot die grafkelders' waarvan er
onder a1~deren eenc bij Eext in Drenthe gevonden en
die door v 11 ~ L i ER, in zijne oudheidkundige l,rieveu,
befchreven is, hnmers de grafkelder te Eext heeft ee11en geh~el anderen meer vierkanten aanleg, en op verre
:i:ia de ruimt~. niet van de grafplaars te Einroen. Deze
daar. nboven van ~lle zijden ingeQot~n geweest' zonder ee11igen toegang van buiten te verleenen, terwijl de
kelder te Ee~t daarentegen aan de zuidzijdt! eene opening had, di~1;ende voor ingang, te.r breedte van 2
voeten, en f!aande met vier trapp<:11 i;:iederwaarts. Wij-_
ders ha<l deze kelder eene meerdere diepte, zijnde deielve, in plaa,ts va11 3~, van 5 voeten, (1)
Meer-

is

(r) Dewijl b.eide aangelegl,le graf.lrn meren in ronde aard-

peuvelen zijn,. heb.ben wij ons niet verder met derzelver
ver-
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Meer overee11komst heeft deze grafplaats 1net een
uog ongefchonden gebleven Hunebed, daar hetzelve
op gelijke wijze uit ~ij - en uekfieenen is zarnengefield,
Echter verfchillen de Hunçbe<;l.den hiervan door <le tusfchenruimten, die ,\oorgaans tusfchen de zijf1:eenen gevonden worden., als ook door hunne meer ruwe zarnenfielling, zijnde de fl:eenen, waaruit zij befl:aan, in
'c gçheel niet bçwerkt, of 2an de binnenzijde vlak gemaakt, zoo als die van deze gtafplaats; waarom dan
ook deze~ve van een' latere n oorfprong fçhijnt te
zijn.
Ten westen. van dezen grafheuvel lag, op eenige
fch reden afll:and, een ander heuvel. Bij het doorgra- ,
ven van denzelven vond men ce11e menigte fteenen , tot
een langwerpig vierkant, ter hoogte van 4 voeten, opçengefl:apeld , en met zand doormengd. Men heeft deze fieenèn, wa~ronder vele van meer dan 100 ffl ge•
wigts, tot op den bodem afgenomen, en voorts onder
denzelven gegraven, doch niets gevonden, waaruit
men het gebruik of het oogmerk van dezen fieenh oop
heeft kunn~n opmaken~ Eenen dergelijken füenhoop vond
men in het voorgaande jaar in de buurtfchap .B allo, zonrler
dat men verder iets van aanbelang in denze!ven heeft
t unnen befp.euren. Zoude men mogen gisfen, <lat deze
fl:eenhoopen mogelijk het on<lerfl:e gedeelte of he r voet·
!luk van den brandllapel hebhen uitgemaakt, waarop rle
lijken tot asçh werden verteerd, en dat men, om ook
de
vergelijking ingelaten, Evenwel fchijnt het ons toe, dat opzigtelijk de diepte van de grafkamer bij Emmen, dit berigt
eenigzins onduidelijk is. Hier wordt dezelve nangegeven op
3 ! voeten, en op de vorige bladzijde wordt uitdrukkelijk
gezegd , da c tot aan het plavei fel ( en dus niet aan den waren
bodem) de diepte 3~ voeten bedroeg. Dus zou het ver.
fc hil in die pte gering wezen, hetgeen wij ook liefst zouden aa nnem en.
W.
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de overgeblevene asch en beenderen , welke men niet
heeft kunnen verzamelen, echter zoo veel mogelijk
te bewaren , den brandll:apel ron<lom met zoden heeft
bedekt? Dit vermoeden wordt misfchien daardoor verfierkt, dat tleze heuvel flechts weinige fchreden van de
grafplaats was verwijderd. (2)
(2 ) Deze !l-eenhoop van flallo verdiende eene nadere befchrijving. Het altaar, indien wij het zoo mo~en noemen,
te Emmen, van ruwe keijen opgerigt, lag onder eenen gewonen ra.oden heuvel, even als andere gtafheuvels. Waarfchijnlijk was het eene verbrandingsplaats der lijken. Doch
was die altaar oorfpronkelijk met dezen heuvel bedekt, of
gefchiedde dit vervolgens? De Heer C RA N s EN fprak mij van
eenen heuvel nabij Valce, waarin het fraai koperen mes frak,
dat bij den Heer Gouverneµr bewaard ·wordt. In denz elven
lntende graven, kwam hij weldra op eene effene oppervlakte van fl:eeneu; doch de zandverfl:uiving had hem he.,;
werk doen !laken. Wat is dit?
W.
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