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Tineke van Hessen (tekst en foto s̓)

s̓ Morgens om kwart over acht, aan de 
smalle Vennenweg in Smeerling, stopt bij een 
eenzame eik de auto van Quirien Buurke. 
Hier gaat het gebeuren: via het pad tussen 
de maisvelden zal straks een schoolklas uit 
Onstwedde in het Neolithicum belanden. 
Aan het eind van het pad, bij een houten 
hek worden allerlei interessante spullen 
uitgestald, waaronder een opgevouwen tipi, 
een vuurboog, een pijlenkoker, een stenen 
pot met brooddeeg. Huishoudelijke artikelen 
van hout, steen of dierenbotten die zo uit het 
Stenen Tijdperk lijken te komen.

Twee zwarte pony’s bekijken 

nieuwsgierig wat er allemaal voor 

hun neus gezet wordt. Zakken en 

manden worden besnuffeld en 

omgeduwd, een kist die zijn inhoud 

niet prijs wil geven krijgt een schop. 

Guido, van het IVN in Assen, komt 

vandaag een handje helpen. Hij 

brengt de spullen naar het veld waar 

de nederzetting zal worden geves-

tigd, honderd meter verderop. Het is 

een pareltje, dit ruige, glooiende na-

tuurmonumentje. Het beslaat nog 

geen twee hectare, afgegraasd en 

van talloze paardevijgen voorzien 

door de beide pony’s. De tipi van 

koeienhuiden komt op het hoogste 

punt te staan. Een paar meter ver-

der, aan de rand van de toekomstige 

nederzetting ziet Guido een groot 

vossenhol. Hij steekt zijn arm er in. 

‘Erg groot voor een vos, misschien 

is het wel een dassenburcht’, denkt 

hij. Wat voor beesten er ook wonen, 

ze gaan wat beleven vandaag. Vlak 

voor de tipi maakt hij een vuurkuil  

en steekt meteen de brand er in. 

Handig, die aanmaakblokjes. 

Inmiddels is het zandweggetje 

herschapen in een tijdpad dat de 

kinderen met elke stap verder terug 

in de tijd moet voeren. Quirien 

heeft ook een  gedaanteverandering 

ondergaan: de vlotte Groningse 

dame heeft plaatsgemaakt voor een 

in dierenhuiden gehulde figuur die 

naadloos past bij het vuurtje voor 

de tipi, te midden van de vuistbijlen 

en maalstenen.  

Steentijd in Smeerling
Voor even terug in de tijd
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De kinderen worden verwelkomd 

aan het begin van het tijdpad, dat 

gemarkeerd wordt door informa-

tiebordjes over meer en minder 

bekende historische gebeurtenissen. 

Het pad is ongeveer tweehonderd 

meter lang en staat voor vijftig eeu-

wen. Dan is het maar een paar stap-

pen door de twintigste eeuw, van de 

vondst van een hunebed bij Heves-

kesklooster in 1984, via de Tweede 

Wereldoorlog naar de afschaffing 

van de kinderarbeid. De tijd vliegt: 

na tachtig meter is het begin van de 

jaartelling bereikt, de ijzertijd wordt 

gepasseerd en dan staat de groep 

voor het hek dat toegang geeft tot 

het Stenen Tijdperk. Quirien klimt 

er als eerste overheen. De stoet volgt 

haar naar het heuveltje waar de 

rookwolken opstijgen, en waar Gui-

do de inventaris van de tipi tegen de 

pony’s verdedigt. 

Quirien zit bij het vuurtje voor de 

tipi, de kinderen op jutezakken 

in een kring om haar heen. ”Hoe 

woonden de mensen hier in het 

Neolithicum, wat aten ze, legden ze 

voedselvoorraden aan? Wat we er 

ook geen straf. Hooguit een duw 

of een klap als je iemand in de weg 

liep. Als iets niet lukte kreeg je van-

zelf wel door dat het anders moest. 

Verder kon je eigenlijk niets ver-

keerd doen. Heerlijk!”

Voedsel, kleding, het gebruik van 

gereedschappen en de noodzaak om 

samen te werken, het komt allemaal 

aan de orde. Quirine demonstreert 

het malen van graan, het gebruik 

van de vuurboog en van de vuurste-

nen bijl.

van af weten is wat bodemvonds-

ten ons vertellen: potscherven van 

trechterbekers die gevonden zijn bij 

hunebedden, paalgaten van neoli-

thische boerderijen, restanten van 

een knuppelbrug bij Sellingen. De 

nomadische jagers/verzamelaars 

gingen steeds meer leven als vee-

houders en akkerbouwers. Ze kozen 

de hoge zandruggen voor hun ne-

derzettingen, daar gingen ze graan 

verbouwen en varkens, geiten en 

runderen houden.”

Saillante details over hoe dat in 

zijn werk gegaan moet zijn heeft ze 

onder meer ontleend aan volken die 

tot voor kort nog in het Neolithi-

cum leefden, bv. de Papoea’s, waar 

jonge zwijntjes  door vrouwen wer-

den gezoogd om ze tam te maken. 

Maar de meeste indruk maakt de 

beschrijving van het kinderleven: 

“Kinderen moesten vanaf een jaar 

of drie, vier voor zichzelf zorgen. 

Ze kregen geen eten meer van hun 

ouders, en alles wat ze moesten 

kunnen, dat leerden ze door zelf te 

oefenen en naar anderen te kijken. 

Je werd niet geholpen en je kreeg 

Projecten rond hermeandering Ruiten A
In Westerwolde, Zuidoost-Groningen, worden de oude meanders van de Ruiten A 
hersteld. 
De Dienst Landelijk Gebied heeft daaromheen een aantal educatieprojecten ge-
initieerd die uitgevoerd worden door het IVN, in samenwerking met verschillende 
educatie- en beheersorganisaties. Eén van die organisaties is de Stichting NME 
Menterheem, gevestigd in de Heemtuin in Muntendam. Het terrein Doezekampen 
van Natuurmonumenten, in Smeerling, was de perfecte locatie voor dit project.
Onder leiding van medewerkster Quirien Buurke maakten het afgelopen najaar 
5 schoolklassen kennis met het leven in het Stenen Tijdperk. Vier daarvan waren 
groepen zeven en acht van basisscholen uit Onstwedde, Vriescheloo en Ter Apel, 
allemaal kinderen van tussen de 10 en 12 jaar. Een vijfde groep, met veel grotere 
leeftijds- en cultuurverschillen, kwam van de school in het AZC in Ter Apel. 

Uitleg aan een groep kinderen op een koude herfst-
morgen.
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Aan de slag
En dan ben je klaar voor het leven 

in de Steentijd: je gaat een tentje 

bouwen, een haardkuil graven met 

een hertengewei. Om je broodje te 

kunnen bakken heb je een verse 

tak nodig, die je schilt met een 

vuurstenen mesje. Het brooddeeg 

krijg je in ruil voor graan dat je zelf 

met de maalstenen gemalen hebt. 

In groepjes van vier of vijf gaat de 

klas aan de slag. De taken worden 

verdeeld, houtsprokkelaars trek-

ken de bosjes in terwijl anderen 

het graafwerk voor hun rekening 

nemen. Het doel is iedereen duide-

lijk: vuurtje stoken! Voor je het weet 

staat de hele nederzetting overeind, 

met rokende vuurtjes, zelfgekleide 

(trechter)bekers en al. Wie tijd over 

heeft kan een amulet maken of met 

pijl en boog schieten.  

Sommige meisjes zien kans om 

behalve voor zichzelf ook nog een 

broodje te bakken voor hun moe-

der. Want er zijn natuurlijk moeders 

meegekomen. Het is niet de bedoe-

ling dat ze zich met de kinderen 

bemoeien, daar hebben ze ook geen 

tijd voor: ze bouwen een prehisto-

rische boerderij. Bouwmateriaal is 

genoeg te vinden op het terreintje. 

Binnen twee uur staat er een mooi 

stuk voorgevel van boomstam-

men met vlechtwerk van wilgen/

berkenopschot. 

Vijf bij dertien meter moet het 

bouwsel worden, net als de replica 

van de prehistorische boerderij in 

het Hunebedcentrum in Borger. 

Er is een historisch verantwoord 

bouwplan, mede dankzij de samen-

werking met de afdeling experimen-

tele archeologie van het Veenkolo-

niaal Museum in Veendam. Ook 

de bijlen en de vuurboog zijn daar 

gemaakt. 

Vuur
“Dat vuur, dat is de allermooiste 

ervaring die je hier hebt. Dat is zo 

essentieel, een oerbehoefte waar de 

mensheid niet in een paar honderd 

jaar van af is!” Deze diepe overtui-

ging van Quirien wordt kennelijk 

gedeeld door de grote meerder-

heid van de klas. Van alle kanten 

slepen ze stammen en takken aan, 

de brandstofvoorziening heeft de 

hoogste prioriteit. “Steeds komt 

er weer een bij me: is dit dood of 

levend hout? En dan leg ik het weer 

uit: dood hout knapt, ligt onder een 

boom, en het brandt goed. Levend 

hout is taai, het brandt niet zo gauw 

dus dat gebruik je om je deeg om-

heen te doen. Niet iedereen heeft 

het verschil in de gaten, maar het is 

nu natuurlijk wel belangrijk.“

Ook mooi: “Een groepje zat bij het 

vuur, de broodjes te bakken en toen 

begonnen ze te zingen, in India-

nenstijl. Ik probeerde daar op in te 

spelen door een ander ritme toe te 

voegen en er nog een groepje bij te 

betrekken.”

Om kwart voor twaalf is het tijd om 

op te ruimen. De meeste kinderen 

zouden liever de hele dag hier blij-

ven, om nog meer broodjes te bak-

ken, met pijl en boog schieten, bij de 

buren te eten, zwarte strepen over 

hun wangen te trekken met de as uit 

de vuurtjes. “Wij zijn echte oermen-

sen”, zeggen ze en vragen of ze hier 

na schooltijd terug mogen komen. 

Ook sommige moeders vinden het 

nog te vroeg om afscheid te nemen: 

ze willen de volgende woensdagen 

verder bouwen aan de boerderij 

en fantaseren over de badkamer, 

een dakkapel, een mix van leem en 

paardevijgen om hun vlechtwerk 

mee af te werken.

Maar het zit er op voor deze groep. 

Om kwart over twaalf moeten ze 

weer terug zijn in de 21e eeuw.

Websites:
www.ruitenaa.nl, site over de herstelprojecten 
rond de Ruiten A.
www.heemtuin.com, site van de Heemtuin 
in Muntendam en de Stichting NME Menter-
heem.


