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Tijdens de zeven maanden die verliepen russen de 

toevallige ontdekking bij ontginningswerkzaam

heden in augustus 1927 en Van Giffens opgraving 

in maan 19~8. werd de plaats van het ve rn ielde 

hunebedje D6a regelmatig bezocht door verzame

laars. Dit wordt zowel vermeld door A. van Veld

huizen (1933: pp. 32 en 38-39), wiens landgoed 
aan de overkant van de weg lag , als door Van Gif

fen (1944: p. 99) in zijn publicatie van opgraving 
en vondsten . Van Veldhuizen beschrijft o.a. hoe 

een onbekend gebleven ve rzamelaar een gave ste

nen hamer opgroef, en dat zijn zoon, behalve 

scherven, ook pijlpunten, een s tenen beitel en een 

plat , driehoekig steentje met doorboring opraapte. 

Die verzameling van Van Veldhuizen jr. is door 

hem beschreven in een brief van 16 september 

1944 aan Van Giffen. die bewaard wordt in het 

brievenarchief v,m het GIA: 

"wij vonden bij een door omstandigheden ;.eer 
onwetenschappelijke opgraving - iedereen wroet

te daar rond ::.oodra men merkte dat er iets gevon 
den was - de volgende voom'erpen die nog in 

mijn be::.it ;.ijn: a. een mooi gladgepolijsre vuur-
.. steen en bijl, donker-kleurig; b. een groot aantal 

lans (harpOell Jpulltell van licht vuursteen: c. een 

zwart steentje met ingeboord gat; amllfetje of sie
raad, waanJan omtrek hieronder; d. een menigte 
IInifragmenten met aller/ei ingegrifte versierin

gen; meestal te klein maar sommige swkjes van 
groo ter, napje bv.; e. hotUskool en verbrandillgs

resten samengedruk in eell smalle lange STrook; f 
losse vuursteensplimers" . 

Van Veldhuizen jr. woonde toen in Rorterdam. 

Van Giffen heeft de verzameling niet gezien, en 

niet genoemd in zijn publicatie. In najaar 1944 

had hij waarschijnlijk geen mogelijkheid om naar 

Rouerdam te teizen; na de publicatie van het op

gravingsverslag was zijn belangstelling verdwe

nen. 

In 1997 werd een poging gedaan om die verza-

meling alsnog te zien te krijgen, in het kader van 

de nieuwe bestudering van de vondsten uit D6a 

(zie Pa/eo-aktueel 10). Het bleek. dat inmiddels 

nogal wat vondsten van de collectie-Van Veldhui

zen verloren waren gegaan, waaronder de vuur

stenen pijlpunten en de ste nen beitel. De 

resterende vondsten werden ter bestudering afge

staan door de heer J.R. van Veldhuizen in Gronin

gen. Het platte, doorboorde steentje (fig. I), dat 

getekend is in de brief van 16 september 1944, is 

in het bezÎt van mw. A.C. van Veldhuizen te Rot

terdam. 

De heer Van Veldhuizen toonde bovendien 

middeleeuws aardewerk, dat afkomstig zou zij n 

uit de bedding van het Zeegser loopje. en een 

deels geglazuurde PO[ van onbekend type, die la

ter door J . Molema geïdentificeerd werd als 

ISe/16e-eeuws Chinees transportaardewerk, van 

een type dat O.a. uit Indonesië bekend is, maar 

zelden in de kunsthandel in Europa verschijnt. 

Andere verzamelingen in privébezit van oud

heden uit D6a zijn niet bekend. Gevreesd moet 

worden. dat het overgrote deel van de destijds 

verzamelde scherven etc. verloren is gegaan. 

Het doel van dit artikeltje is de vondsten van 

de co ll ectie -Van Veldhuizen bekend te maken , in 
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Fig. I. Tf'kening 1'(111 f'en "la(. drit'hof;'kig .\'If!t·mjc gt'l'fll/' 

dl!l1 in D(w/TilUwrlo (hriefd.cI. JfJ .l'f'{J{(IlIIhl!r 11j·1-1). 
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Fig. 2. TRB-(/(/ rdf!\I"erk I/il de \'tm IHd/lIIi:l' I1-colleclie. 

afwacht ing van een nieuwe publicatie van opgra

ving en vondsten. De collectie bestaat uil 21 , me

rendeels grote scherven. 7 kleine stukjes onbe
werkt vuursteen , 2 stukjes verbrand bOl en enkele 

kleine stukjes houtskool. De 21 scherven zijn 

waarschijnl ijk afkomstig van 14 stuks TRB-aar

dewerk. Vier van deze ponen waren al venegen

woordigd in het materiaal dat Van Giffen 

verzamelde (nrs. 1, 2, 7 en 8), maar de nieuwe 
scherven dragen wezenlijk bij aan de reconstruc-
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tie-jn-tekening van deze ponen. 

De 21 TRB-scherven omvatten 10 randscher
ven, 7 wandscherven en 4 bodemscherven, af

komstig van 3 trechterbekers. 3 emmers of steil

wandige kommen. 3 kommen met gebogen wand, 

1 terrine, 1 kraagflesje en 1 amfoor van type 2. 

Twee bodemscherven kunnen niet aan een be

paald type worden toegeschreven (fig. 2). 

1) Trechterbeker. vertegenwoordigd door 1 

randscherf en 3 wandscherven. De randscherf en 


