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In 1660 verscheen één van de eerste overzichtswerken over de (voor)geschiedenis van 
Noord-Nederland, Johan Picardts ‘Korte Beschryvinge Van eenige Vergetene en Verborgene 
Antiquiteten’. De auteur behandelt in zijn driedelige studie tal van onderwerpen, zoals 
de komst van de eerste mensen, het ontstaan van de venen, de aanwezigheid van 
Romeinse militairen, de ondergang van de mythische stad Hunso, het verloop van de 
Tachtigjarige Oorlog en de ontwikkeling van de vestingstad Coevorden. 

Over Reuzen en Witte Wijven

Het boek is geïllustreerd met een groot aantal prenten en geeft een unieke kijk op het 
wetenschappelijk denken in de 17de eeuw. Om het werk in een breder historisch kader 
te plaatsen is deze facsimile-uitgave voorzien van een uitgebreide inleiding van de 
hand van dr. Wijnand van der Sanden, provinciaal archeoloog van Drenthe.

Picardt is de eerste die de prehistorische monumenten probeert te verklaren. Zo 
zouden de hunebedden gebouwd zijn door reuzen, woonden er witte wijven in 
holle grafheuvels en zijn de Celtic fields nederzettingen van nomaden afkomstig uit 
oostelijke streken. Uit zijn beschrijvingen wordt duidelijk dat Picardt niet alleen in 
zijn studeerkamer zat, maar ook aan ‘veldwerk’ deed.
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Woord vooraf

Het moet in het begin van de jaren zeventig zijn geweest - ik was nog maar 
net conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden - dat ik een exemplaar 
van Johan Picardts ‘Antiquiteten’ wist te bemachtigen. Heel prozaïsch van een 
antiquariaat, via de post en voor een aanzienlijk bedrag. Het was een onver-
antwoorde uitgave, die het opknappen van het huis een flinke stap terugzette, 
maar het had de toestemming van mijn vrouw en ik heb het nooit betreurd. 
Wat is dat toch, zoiets heel bijzonders te bezitten, een historische getuigenis, 
een originele ‘Picardt’? Het is niet alleen de waarde die ik er zelf, als prehisto-
ricus, aan hecht, want ook voor mijn kinderen is het altijd een bijzonder bezit 
geweest, een van de weinige boeken die zij kennen uit mijn vrij omvangrijke 
bibliotheek.

Al in het begin van mijn studie kwamen de platen van Picardt in de colleges 
van Pieter Modderman aan de orde. Ja, zonder die platen zou het boek bij lange 
na niet de huidige populariteit hebben verworven. Zij maken op aandoenlijke 
wijze het betoog van de dominee aanschouwelijk. Het zijn de beeld geworden 
volksverhalen, die moeten wortelen in de Middeleeuwen, of  mogelijk nog ou-
dere tijden, en die nog enkele generaties geleden door de bewoners van het 
traditionele platteland van Drenthe werden verteld. De intrigerende getuige-
nissen van een onbegrijpelijk ver verleden werden verklaard met reuzen, witte 
wieven en spoken. Johan Picardt, met een Leidse universitaire scholing en 
beroepen in het verre buitengewest van Drenthe, hoort die verhalen aan, kijkt 
om zich heen en ziet dat het ‘best wel’ klopt. Inderdaad, de ‘bergjes’ moeten 
vroeger van binnen hol zijn geweest, want ze zijn van boven ingedeukt; de 
hunebedstenen zijn zó groot dat geen primitieve mensenhand ze had kunnen 
beroeren; in de walletjes van de ‘legerplaatsen’ zijn de doorgangen nog duide-
lijk te zien. Hoe komt hij zo geïntrigeerd door die getuigenissen van zijn verre 
voorouders? Natuurlijk, verder zal in Drenthe in die tijd niet zoveel te beleven 
zijn geweest voor iemand met zijn intellectuele bagage. Misschien dat hij bij 
zijn studie in Lugduno Batavorum (zoals Leiden toen ten onrechte in academi-
sche kring werd genoemd) met de Romeinse overblijfselen in ons land was ge-
confronteerd, zoals de ruines van de Brittenburg die een eeuw tevoren aan het 
strand van Katwijk waren blootgespoeld. Mogelijk was ook het bericht van de 
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spectaculaire vondst van de Nehalennia-altaren aan het strand van Domburg 
in 1647 helemaal tot Coevorden doorgedrongen en is het niet toevallig dat hij 
kort daarna zijn bevindingen over die ándere, inheemse voorouders publiek 
maakt door ze op papier te zetten. Het boek blijkt immers al tien jaar vóór de 
druk te zijn geschreven. In elk geval zijn we hem er dankbaar voor. Van der 
Sanden betoogt in zijn levensschets dat hij - ook in het licht van zijn eigen 
tijd gezien - geen moderne wetenschapper genoemd mag worden. Dat is ook 
nauwelijks te verwachten van een orthodoxe predikant die maar kort aan de 
Academie heeft vertoefd en daarna ‘in de provincie’ woonde. Daardoor is het 
wél een unieke getuigenis van de rol die het landschap, gestoffeerd met prehis-
torische monumenten, in het gedachteleven van de mensen speelde.

In onze tijd is Picardt uitgegroeid tot een icoon, tot de founding father van 
de Nederlandse prehistorische archeologie. Het Leidse prehistorische studen-
tendispuut, opgericht in 1962, kort na de vestiging van de leerstoel in Leiden, 
draagt zijn naam. Ik gaf  mijn oratie in Leiden de titel ‘De Autheuren der 
Antiquiteten’, een uitdrukking die Picardt gebruikte bij de motivering van zijn 
boek: En soo … sal hij gewaer werden, dat men in dese verborgene en vergetene Antiquiteten, 
van welcken men geen schriftelick bewijs der oude Scribenten heeft, Characteren vindt; let-
teren segh ick, Vestigia en verborgene Merck-teyckenen, die den ondersoecker leyden sullen 
tot de Autheuren deser Antquiteten. Ja, daar gaat het allemaal om: wie zijn dat wel 
geweest, wat voor een mensen waren dat, hoe leefden en woonden zij? Het 
is deze vraag die ons met hem verbindt, maar het grote verschil is natuurlijk, 
dat wij daarvoor over een uitgebreid onderzoeksinstrumentarium beschikken 
en dat hij, Johan Picardt, als eerste de stap op deze weg heeft gezet. Hij stelt 
daarbij - heel modern - zelfs zijn eigen conclusies ter discussie en stimuleert 
tot verder onderzoek, maar dan wel met een overvloedig gebruik van geleerde 
woorden: … ick wil gaerne bekennen, dat men in ’t dignosceren van de eene of  andere 
Antiquiteet, somtijdts wel kan impingeren, principalick alwaer men niet en heeft het al-
lerminste behulp van eenighe Historien of  nae-richtinge; doch in sulcken gevalle moet men 
gedenken, dat ’et geene Articulen des Geloofs zijn aen welcken de eeuwige Saligheyt hanght. 
Ten minsten sullen eenighe wackere Geesten, door dit geringe Beginsel opgeweckt werden, 
omme dese, en meer andere Antiquiteten deser Landen, die niet aengeroert werden, te door-
snuffelen, wat meer in consideratie te nemen, en dit geringe en ruyge werk te amplieren en te 
expolieren. Voorwaar een paar fraaie volzinnen! 
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Door deze mooie facsimilé-uitgave komt het klassieke boek van Johan Picardt 
nu binnen het bereik van iedereen, zonder dat het gezinsbudget in gevaar 
komt, of  verbouwingsplannen moeten worden getemporiseerd. Dat is een 
verrijking voor iedereen die de prehistorie in zijn hart heeft gesloten.

Leendert P. Louwe Kooijmans
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Johan Picardt (1600-1670) - dominee, ontginner, medicus  
en oudheidkundige

Wijnand A.B. van der Sanden

In 1660 verscheen, in een oplage van 125 stuks, het bekendste werk van dominee 
Johan Picardt. Het boek heeft een weinig handzame titel: Korte Beschryvinge Van 
eenige Vergetene en Verborgene ANTIQUITETEN Der Provintien en Landen Gelegen 
tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn ANNALES 
DRENTHIÆ, dat zijn Eenige Aenteyckeninghen en Memorien, van sommige ge-
denckwaerdige Geschiedenissen, gepasseert in het Antiquiteet-rijcke Landschap Drenth, 
van de Geboorte Christi af, op tot desen tijdt. Mitsgaders een korte Beschrijvinge der Stadt, 
des Casteels, en der Heerlickheyt Covorden. In overzichtswerken van de geschiedenis 
van de Nederlandse archeologie wordt het boek vaak aangehaald en steevast is 
de hoofdrol weggelegd voor de hunebedbouwende reuzen, omdat niets verder 
af  staat van onze huidige inzichten over de bouwers van de stenen grafkelders 
dan deze wrede fantasiewezens. Wie was dominee Johan Picardt, waar kwam 
hij vandaan, wat was zijn achtergrond, hoe kwam hij aan zijn kennis en vooral: 
wat heeft hij betekend voor de ontwikkeling van de archeologie? In het on-
derstaande zal naar een antwoord op deze en andere vragen gezocht worden. 

Johan Picardt, een korte biografische schets
Johan Picardt1 - er is geen reden om de naam op zijn Frans, met lange i en a, 
uit te spreken - werd op 5 februari 1600 geboren in het graafschap Bentheim.2 
Zijn vader Johan Picardt sr. was toen al tien jaar hofprediker van de graaf  (die 
in het kasteel in Bentheim zetelde). Hij en zijn vrouw Elsebe Kemner3 kregen 
vijf  kinderen, waarvan Johan jr. de derde in de rij was. 

Toen Johan jr. zeven jaar oud was, stierf  zijn moeder aan de pest. Zijn va-
der hertrouwde binnen twee jaar met de later door Johan als ‘redelijk bedaagde 
weduwe’ aangeduide Adelheid Meinhardts. Van zijn tiende tot zijn twintigste 
bezocht Johan het Arnoldinum te Steinfurt. Deze schola classica verenigde basis-
onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. In de hoogste klas werd 
op academisch niveau onderwezen, maar een academische graad kon er niet 
behaald worden omdat het Arnoldinum niet beschikte over het ius promovendi. 
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Picardt kreeg in Steinfurt een opleiding die we als orthodox-gereformeerd 
kunnen omschrijven, vergelijkbaar met de rechtzinnige leer die Gomarus in 
De Republiek verkondigde en die zegevierde bij de Synode van Dordrecht 
in 1618/19. Cum laude geslaagd en gevormd als een echte Calvinist vertrok 
Picardt op zijn twintigste naar de academie van Franeker om daar theologie te 
gaan studeren. Hij bleef  daar relatief  lang, ca. twee jaar. Het studentenleven 
hield daar meer in dan louter bijbelstudie, zo mogen we uit de fulminerende 
woorden van rector Anama afleiden. Drankmisbruik, beestachtig gedrag en 
een voorkeur voor het voeren van twistgesprekken karakteriseerden volgens 
professor Anama de theologiestudent. Of  Picardt zichzelf  hierin zou herken-
nen, weten we niet. Hoe dan ook, in 1622 ging hij naar Leiden om daar in 1623 
zijn studie theologie af  te ronden. Nog datzelfde jaar werd Johan predikant 
in Egmond aan Zee, 23 jaar oud. Voor predikanten die recht in de leer waren 
was er, na de veroordeling van Arminiaanse (Remonstrantse) dominees, volop 
plaats. 

Picardts jaren in Egmond (1623-1642) kunnen we kort samenvatten. Hij 
trouwde er in 1625 met de niet onbemiddelde Rocha van Brederode,4 promo-
veerde in 1628 aan de Leidse universiteit tot doctor in de medicijnen (toenter-
tijd nog een zuiver theoretische studie, Picardt zal beslist niet in een lijk gesne-
den hebben!), kreeg acht kinderen (waarvan er één bij de geboorte overleed), 
bewoonde vanaf  1630 het fraaie herenhuis ‘T Huis Tijd Verdrijf ’ in Egmond 
aan den Hoef,5 hield zich daar bezig met landbouwkundige experimenten, pre-
dikte vaak voor een halflege kerk en functioneerde tussendoor als geneesheer. 
Dat laatste bracht hem uiteindelijk in de problemen, want nevenfuncties waren 
niet toegestaan. Picardt kreeg van de synode in Enkhuizen te horen dat hij zijn 
medische praktijk moest neerleggen (ook al deed hij dat niet om enig geldelijk 
gewin, zoals hij zelf  had aangegeven). Picardts aankondiging dat hij in dat 
geval mogelijk zijn ambt zou neerleggen, bleek geen loze mededeling. In 1642 
vroeg hij toestemming voor een langdurige reis naar ‘Groningerland’, met de 
belofte voor een plaatsvervanger te zullen zorgen. De toestemming werd hem 
verleend. Het tijdelijk afscheid werd een definitief  afscheid. Op 19 april 1643 
hield Picardt zijn laatste preek in Egmond aan Zee. Hij woonde toen al lang 
en breed in Drenthe. 

De verhuizing naar het noorden had in april 1642 plaatsgevonden. Het 
gezin Picardt betrok een grote boerderij in Rhee, niet ver van Vries. De man 
die vóór de Picardts de boerderij bewoonde, conventsmeier Arent Tijmens, 
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werd ervan beticht een weerwolf  te zijn.6 De boerderij - die nog steeds be-
staat7 - behoorde toe aan De Landschap Drenthe.8 Het is op minst opmer-
kelijk te noemen dat Picardt op het moment dat hij het nieuwe onderkomen 
betrok, nog geen benoeming in het noorden op zak had. Sterker nog, hij had 
zelfs nog geen proefpredikbeurt gehouden. Uiteindelijk werd hij in het na-
jaar van 1643 in Rolde beroepen, maar niet als eerste keus van de kerkelijke 
gemeente. Groenhuis noemt hem een opgedrongen zielenherder.9 Over een 
eventuele sturende rol van Drost en Gedeputeerden in dezen is het nodige 
gespeculeerd.10 

Zijn jaren in Rhee en Rolde (1642-1648) waren ongetwijfeld niet de meest 
gelukkige van zijn leven. Zijn jongste zoontje overleed (kort na zijn geboor-
te) op weg naar het noorden en zijn 14-jarige dochter Maria stierf  in 1644; 
het jongetje is begraven in het koor van de kerk van Vries, het meisje nabij 
de preekstoel in de kerk van Rolde. Picardts tractement was niet ruim en hij 
moest reizen tussen Rhee en Rolde omdat zijn kerkdorp niet over een pastorie 
beschikte. De situatie was wel vruchtbaar voor zijn kwaliteiten als onderzoeker 
en schrijver. Op zijn voetreizen tussen Rhee en Rolde - een afstand van ca. 9 
km - heeft hij de monumenten gezien en bestudeerd die later zo’n prominente 
rol zouden spelen in zijn boek: de hunebedden, Celtic fields, grafheuvels en 
niet te vergeten de Ballerkuil. In zijn studeerkamer in Rhee schreef  hij het 
100 pagina’s tellend boekje over het ambt van predikant (dat pas na zijn ver-
trek naar Coevorden in druk verscheen): Den Prediger, dat is: Grondige verkla-
ringe en Bewijs, genomen uyt Goddelijcke, Kerckelijkcke ende Prophane Schriften van de 
Authoriteyt, Waerdicheyt ende Uytnementheyt des H.Predig. Ampts boven alle Hoogheden, 
Digniteyten en Officiën dezer Werelt. In het boekje uit hij zijn teleurstelling over 
de maatschappelijke waardering van het ambt van dominee en beklaagt hij 
zich over de wanverhouding tussen enerzijds de intellectuele en anderzijds de 
economische positie van deze kerkelijke functionaris. Uit de tekst komt naar 
voren dat Picardt medici en advocaten lager aanslaat dan predikanten. 

In 1648 maakte hij zijn laatste overstap: hij werd beroepen in Coevorden, 
waar hij eerste dominee11 werd. Picardt kwam toen in wat rustiger vaarwater 
terecht. Zijn inkomen ging omhoog en zijn huisvesting lag nu vlak bij de kerk 
(de boerderij in Rhee hield hij overigens nog zes jaar aan, tot 1654). Hij gaf  nu 
ook minder medische bijstand maar daar kwamen ontginningsexperimenten 
voor in de plaats. Hij kreeg die kans van graaf  Ernst Wilhelm van Bentheim 
en Steinfurt, die ca. 1000 ha woeste grond ten noordoosten van Neuenhaus 
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ter beschikking stelde (enkele jaren later kreeg de ontginningskolonie de naam 
Piccardie12). Hij publiceerde een acht pagina’s tellend boekje over zijn inzichten 
op ontginningsgebied met de (alweer lange) titel: Profitabelen, Geëxperimenteerden 
en gefondeerden RAEDT, Aengaende De Cultuyre en Verbeteringe van alle woeste / wilde 
en onvruchtbare Landen / gelegen in Overyssel en Drenth. Picardt blijkt in zijn ge-
schriften over dit onderwerp een groot tegenstander van het gebruik van Mis 
(mest); als God gewild had dat wij mest zouden gebruiken, zou hij er wel voor 
gezorgd hebben dat die niet zo stonk. De roerige tijden, bestuurlijke desinte-
resse en de dood van zijn vrouw Rocha (1666) maakten dat hij plannen voor 
een uitgebreidere studie niet meer gerealiseerd heeft. Picardt overleed op 21 
mei 1670, 70 jaar oud. Op 29 mei werd hij nabij de preekstoel in de hervormde 
kerk in Coevorden begraven, naast Rocha. Een grafsteen van Picardt of  zijn 
echtgenote is niet bekend.

 
Aquarel van de hoeve in Rhee die Johan Picardt tussen 1642 en 1654 bewoond heeft. De 
aquarel is gemaakt door Sybolt Berghuis, tussen 1860 en 1870, en in 1911 door het Drents 
Museum verworven. Foto Drents Museum.
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De ‘Korte Beschryvinge Van eenige Vergetene en Verborgene 
Antiquiteten’ 
Picardt heeft, zoals gezegd, zijn bekendheid niet te danken aan Den Prediger 
of  Profitabelen maar aan zijn Korte Beschryvinge. Voordat het in druk verscheen, 
had het tien jaar op de plank gelegen. Al in 1650, tijdens zijn Coevorder pre-
dikantschap, legde de auteur het ter goedkeuring voor aan het college van 
Ridderschap en Eigenerfden (de Staten van Drenthe), zodat hij het officieel 
aan de Staten zou kunnen opdragen en daarvoor een honorarium zou ont-
vangen. Hoe deze lange tussenperiode verklaard moet worden, is onduidelijk. 
Mogelijk heeft het definitieve antwoord van de Staten tien jaar op zich laten 
wachten, maar ook is wel geopperd dat het feit dat zijn zoon Johan niet in 
Groningen ging studeren maar in militaire dienst ging, hem zozeer teleurstelde 
dat hij met publicatie besloot te wachten.13 

In november 1660 verscheen het manuscript dan eindelijk in druk.14 De 
titelpagina geeft aan dat het boek in Amsterdam gedrukt is, door Tymon 
Houthaak, en dat Gerrit van Goedesbergh, boekverkoper, de uitgever is. Uit 
correspondentie is bekend dat Goedesbergh anderhalf  jaar later nog geen cent 
gezien had en zich daarover bij het stadsbestuur van Coevorden beklaagde 
(Coevorden had zich namelijk borg gesteld voor de financiering van de druk-
kosten, een bedrag ter grootte van 100 rijksdaalders).15 

 
De Picardthoeve vandaag de dag. Foto R. Vanderveen.
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Het boek bestaat uit drie delen, voorafgegaan door een voorwerk. Het voor-
werk wordt gevormd door een portret van Picardt,16 een dedicatie van de 
Antiquiteten, een register van bronnen die de auteur geraadpleegd heeft, een 
inhoudsopgave en een kaart van Noordoost-Nederland en het stroomgebied 
van de E(e)ms met plaatsen en wateren waervan in dit Tractaet gewach wert gemaect. 
Dan volgen drie grote hoofdstukken, die ik verkort aanduid als Antiquiteten 
(p. 1-117), Annales (p. 121-174) en Chronyxken (p. 275-302).17 Deze drie delen 
bevatten acht portretten en acht andere prenten, waaronder zes uitvouwbare, 
van pre- en protohistorische situaties. Vermoedelijk zijn die situaties ontwor-
pen door Picardt en in het net getekend door de man die ook de koperplaten 
vervaardigd heeft, Pieter Holsteijn.18

Dan de inhoud van de drie delen. Antiquiteten is min of  meer chronologisch 
van opzet en behandelt in 30 hoofdstukken de (voor)geschiedenis van het 
gebied dat in de titel omschreven wordt. De eerste mensen, de oorsprong van 
de Friezen, het ontstaan van de venen, hunebedden, grafheuvels, Celtic fields, 
de Romeinen, de ouderdom van de steden Groningen, Stavoren, Deventer en 
Zwolle, de kerstening, de functies van Drost en Schulte, al deze onderwerpen 
passeren de revue. De Annales, eveneens chronologisch van opzet, bestrijkt de 
periode van het begin van de jaartelling tot aan het jaar 1658, gevolgd door 
een register van Drentse bestuurders, de staat van de kerk en een samenvat-
ting. Chronyxken, tenslotte, gaat over het kasteel, de stad en de Heerlijkheid 
Coevorden; Picardt sluit het kortste van de drie delen af  met een lijst van 
vestingcommandanten. 

Van de drie delen is het eerste het vaakst aangehaald, niet in de laatste 
plaats vanwege de reuzen en witte wijven die er in rondspoken. Dat hoofdstuk 
is ook het rijkst geïllustreerd. Reden genoeg om daar dieper op in te gaan dan 
op de beide andere delen.

De ‘Antiquiteten’ 
Vanuit archeologisch perspectief  is Antiquiteten het meest intrigerende deel, 
omdat we hier voor het eerst iemand uitvoerig aan het woord horen over pre-
historische overblijfselen als hunebedden, grafheuvels en omwalde akkercom-
plexen. Maar ook beschrijft Picardt vondsten die in de venen gedaan werden 
- delen van schepen, scheepsgereedschap, leer, aardewerk, hazelnoten, ijzer en 
tanden van zeemonsters.19 Hoe het allemaal begon is voor hem geen vraag, 
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want de Bijbel is zijn richtsnoer. Na de door God veroorzaakte zondvloed be-
volkten de nazaten van Noach de aarde. De bewoners van Azië en Europa, en 
dus ook de Nederlanders, stammen uiteindelijk af  van Noachs belangrijkste 
zoon, Jafeth.20 

Als Picardt over de hunebedden komt te spreken - in zijn hoofdstuk Van de 
groote Steen-hoopen, die meestendeels in de Vriesche Drenth, en ook in eenighe naest-gelegene 
Landen gesien werde’ - komen er reuzen in het spel.21 Want alleen zulke on-men-
sen kunnen de onmenselijk grote en zware stenen opeengestapeld hebben tot 
bouwsels. De theorie dat het toevallige configuraties zijn, door de zondvloed 
ontstaan, verwerpt hij, net als de opvatting dat de duivel er de hand in ge-
had heeft. Nee, reuzen afkomstig uit Scandinavië (en uiteindelijk uit Kanaän), 
hebben de steen-hoopen als graven voor hun eigen ras gebouwd. Deze reuzen 
zag hij als de eerste inwoners van het gewest.22 Het grafritueel van die wrede, 
barbaarse, incest-plegende en mensenetende creaturen beschreef  Picardt als 
heel divers. Ze verbrandden veel van hun doden op brandstapels, deden de 
verbrande resten in een pot en begroeven die. Daarboven bouwden zij van 
stenen een herdenkingsmonument. Andere reuzen werden onverbrand in kis-
ten gelegd en in gewelven en tomben begraven; weer andere reuzen kwamen 
gewoon in de bloote aerde terecht. Sommige reuzen kregen zwaarden of  knotsen 
mee, anderen moesten het zonder deze wapens stellen. Picardts opvatting dat 
de hunebedden door reuzen gebouwd zijn, past in een lange traditie. De laat-
12de-/vroeg-13de-eeuwse Deense geschiedschrijver Saxo Grammaticus ging 
hem voor,23 net als de Zweedse bisschop Olaus Magnus. Deze stelt in zijn 
boek over de geschiedenis, geografie en etnografie van Scandinavië uit 1555 
dat reuzen de oorspronkelijke bewoners van het gebied waren.24 Hij brengt 
ze in verband met de megalithische bouwsels. Olaus Magnus staat keurig in 
het lijstje van door Picardt geraadpleegde bronnen. Dat ook de Bijbel reuzen 
noemt - in de boeken Genesis en Deuteronomium - zal Picardt in zijn opvat-
tingen gesterkt hebben. 

Niet minder dan drie uitvouwplaten zijn aan de reuzen, hun bouwwerken 
en grafgebruiken gewijd. Op een ervan is te zien hoe een mannelijke reus op 
een brandstapel wordt gecremeerd en hoe zijn heengaan wordt betreurd door 
andere reuzen, zowel mannen, vrouwen als kinderen; een enkele gewone ster-
veling, een knots onder de rechterarm, staat er wat verloren bij. Op een andere 
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prent peuzelt een reus voor een hunebed een bebaarde man op, en op de derde 
ziet men de reuzen grote stenen aandragen en het hunebed bouwen; ook hier 
staan gewone mensen in het beeld.

Elders maakte Picardt ook een schatting van de ouderdom van de hune-
bedden: de reuzengraven zijn ouder (…) voor de Geboorte Christi, als der Romeynen 
Gebouwen zijn van de Geboorte Christi tot op desen tijdt.25 Dat betekent dus dat ze 
zeker uit 1600 voor Chr. dateren. Pas daarna breekt de tijd van de mensen van 
onse ordinarische statuer aan.26 Die gewone mensen kregen vervolgens te maken 
met een zondvloed, door Picardt aangeduid als Cimbrische Diluvie.27 De venen 
zag hij als een overblijfsel van deze zondvloed. In die venen werden grote 
eiken en dennen gevonden en hun aanwezigheid kon alleen maar door een per-
nicieuse Water-vloedt verklaard worden. Deze tweede zondvloed zou zich enkele 
eeuwen voor Chr. hebben afgespeeld. 

Interessant zijn Picardts opmerkingen over wat we heden ten dage Celtic 
fields noemen, uitgestrekte akkercomplexen bestaande uit vele tientallen om-
walde veldjes, daterend uit de periode 1100 voor Chr. - 200 na Chr.28 In zijn 
hoofdstuk Van eenige oude Heydensche Leger-plaetsen en Walle’29 beschrijft hij de 
structuur van een dergelijk akkercomplex als volgt: hebbende de ghedaente van 
een Cosijn / waer in gehecht is een vierkant Glase-venster / bestaende uyt tien-mael tien 
ruyten / met loodt tusschen beyden.30 Op een kopergravure kijken we vanaf  een 
hoog standpunt op zo’n heidense ‘legerplaats’ neer. We zien een complex van 
5 x 8 perkjes, waarvan de buitenwal geheel gesloten is, maar de binnenwallen 
onderbrekingen vertonen, zodat ze met elkaar in verbinding staan. Binnen de 
perkjes zijn talrijke menselijke gestalten druk doende. In de meeste perkjes 
staat wel een tweewielige kar, en overal kringelt rook omhoog. We zien kin-
deren kruipen, mannen met knotsen over de schouder, runderen en hier en 
daar een grote hut. De ‘legerplaats’ is overvol. Op de achtergrond jagen men-
selijke figuurtjes in de heuvels op een edelhert. Op de voorgrond rechts staan 
enkele volwassenen, een kind en een hond naast een soort huifkar met twee 
spaakwielen. De mannen, die gehuld zijn in bontkleding - een lendendoek en 
cape met ‘capuchon’ waarop horens bevestigd zijn - dragen knotsen; de enige 
vrouw die zichtbaar is, heeft ook een lendendoek en een cape (maar geen ca-
puchon) en het kind is geheel naakt. Wat al die huifkarren betekenen, wordt 
duidelijk als we verder lezen. Picardt komt al redenerende tot de conclusie dat 
het bij de ‘legerplaatsen’ gaat om de logementen / rust-plaetsen en schuyl-hoecken 
der oude vermaerde Sueven. Deze Sueven kwamen volgens Picardt uit het oosten, 
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uit streken die nu Brandenburg en Mecklenburg heten.31 Ze trokken naar het 
westen en woonden er alsof  het hun vaderland was. Ze vestigden zich met 20, 
50, 80 of  100 families in legerplaatsen die 2000, 3000 of  4000 treden van elkaar 
af  lagen. Elke familie legde een vierkante wal rondom zijn werf aan, om daer te 
logeren met menschen en vee. Wanneer het voedsel op raakte en er geen vis meer in 
de wateren was, geen fruit meer aan de bomen, geen wild meer in de bossen 
en geen koren meer op de akkers, brak men op en vertrok naar elders. Picardt 
zag de Celtic fields dus als de overblijfselen van voorchristelijke nederzettin-
gen van een nomadische samenleving die oorspronkelijk uit oostelijke streken 
afkomstig was. Het woord ‘legerplaats’ gebruikte hij dus in de betekenis van 
woonplaats en niet die van militaire versterking. 

Aan de grafheuvels wijdt Picardt twee hoofdstukken: Van de ronde Berghjes 
of  Heuveltjes32 en Van de woonplaetsen der Witte Wijven.33 De grafheuvels die in het 
eerste hoofdstuk ter sprake komen, schrijft hij toe aan reuzen (een kleine min-
derheid, en interessant is dat hij vermeldt dat ze vanouds Hune-bedden en Hune-
Bergen genoemd worden) maar vooral aan de Romeinen. Die hebben immers 
vier eeuwen lang deze streken bewoond. De ingebooren Italianen die zich in deze 
streken vestigden, stierven omdat ze niet aan de kou gewend waren of  werden 
in oorlogen verslagen of  hier en daer in ’t heymelijck capot gemaeckt. Daar waar een 
grote grafheuvel omgeven is door talrijke kleinere moeten we volgens Picardt 
denken aan een belangrijk Romeins leider vergezeld door zonen, broers of  
onderofficieren. De prent tegenover pagina 45 toont zo’n Romeins funerair 
tafereel: een groep mensen werpt een aarden heuvel op in de directe omgeving 
van twee bestaande (en wel erg steile) tumuli. Een groot leger bevindt zich 
achter het grafmonument-in-wording. 

En dan zijn er nog de ingevallen heuvels, die vroeger hol moeten zijn ge-
weest. Dat zijn de heuvels waarin vroeger witte wijven huisden. Het zijn door-
gaans ook de grootste heuvels. De bevolking wist Picardt te vertellen dat het er 
gruwelijk heeft gespookt, dat er dikwijls een deerlijk gekrijs, gekerm en gewee-
klaag te horen was van zowel mannen, vrouwen als kinderen. Sommigen die 
wel eens in zo’n heuvel geweest waren, hadden daar ongelooflijcke dingen gesien en 
ghehoort / maer hadden / op perijckel van haer leven / niet een woort mogen spreken: datse 
snelder waren geweest als eenige creatuyren: dat zy altijdt in ’t wit waren gekleedt geweest / 
en wierden daerom niet witte Wijven, maar simpliciter de Witten genaemt / Etc. Volgens 
Picardt betoverden en verblindden deze witte wijven de heidense bewoners 
met hun bedriegerijen. De Witten waren de spreekbuis van de duivel. Op de 
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bijbehorende prent zijn twee holle heuvels te zien. De heuvel op de voorgrond 
heeft een opening in de bovenste helft, bij de andere heuvel bevindt deze zich 
in de onderste helft. Bij de dichtstbijzijnde heuvel, waar planken bovenop lig-
gen en staken staan met daarop menselijke schedels, gebeurt het meest. Een 
vrouw staat in de opening en gebaart alsof  ze orakelt; ze heeft alle aandacht 
van de knielende en biddende mensen aan de voet van de heuvel, waar ver-
der nog wat menselijke en dierlijke schedels rondslingeren. Dat de gebarende 
vrouw in de heuvel woont - en dus een wit wijf  moet zijn - blijkt zonneklaar 
uit de schoorsteen waar rook uit kringelt. 

De voorstelling die Picardt zich maakte van de oudste bewoners van deze 
streken34 leunt sterk op het werk van Tacitus; deze klassieke auteur ontbreekt 
dan ook niet in zijn register van gebruikte bronnen. Wat Picardt schrijft over 
hun oorlogszuchtigheid, haardracht, opvattingen over het huwelijk en overspel, 
liefde voor dobbelen en drinken (vol-suppen), het interpreteren van voortekenen, 
het vergaderen bij nieuwe of  volle maan, etc., hij heeft het allemaal ontleend 
aan Tacitus’ Germania. Picardt schuwde overigens niet om daar zelf  zaken aan 
toe te voegen. Zo staat in hoofdstuk 27 van de Germania dat de Germanen 
belangrijke doden cremeerden met bepaalde soorten hout; bij Picardt wordt 
dat opeens Genever- / of  ander wel-ruyckend’ houdt.35 Af  en toe houdt Pickart zijn 
lezers het verleden als een spiegel voor. Maer / ô Landt! ô Landt hoe zijt ghy nu 
gedegeneert! Onse Voor-ouders / die alleen de wet der Natuere gehadt hebben / die hebben 
in veel stucken een eerlijcker leven geleydt / als wy doen / die de Wet Christi hebben. Onse 
Voor-ouders / die Heydenen geweest zijn / maken beschaemt ons / wy die Christenen 
zijn.36 Daar staan echter passages tegenover waarin hij de voorouders veroor-
deelt vanwege hun geloof. In het hoofdstuk Van den ouden Heydenschen Godts-
dienst en Religie deser Landen37 noemt hij de namen van zieneressen en goden en 
godinnen en barst dan in woede uit: Doch ick krijgh een walge in het roeren van dat 
stinckende privaet aller deser verduyvelder Af-goden; en met een woort geseght / zy zijn al 
te samen geweest Hoeren en Boeven / Tovenaers / Tyrannen / Dootslagers / Moordenaers 
en Bloetschenders.38 Dat boosaardige pantheon kan alleen maar bedacht zijn door 
de duivel, die liefhebber van schelm-stucken / en sulcken hater van vroomigheyt. Hier 
overstemt de dominee de rationele historicus…
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De ‘Annales’ en het ‘Chronyxken’ 
De Annales behandelt de geschiedenis van De Landschap Drenthe tot kort na 
het midden van de 17de eeuw. In de aparte Dedicatie (gericht aan de Ridderschap 
en Eigenerfden) geeft Picardt aan dat er weliswaar door anderen aandacht is 
besteed aan de geschiedenis van dit gewest, maar die informatie is of  verspreid 
over een groot aantal studies, of  geschreven in het Latijn of  anderszins slecht 
toegankelijk. Andere provincies, bisdommen, graafschappen etc. hebben hun 
geschiedenis geboekstaafd, alleen het gewest Drenthe niet. En dat is nodig, 
want de mensen zijn dat verleden vergeten, sterker nog: hebben niet de nei-
ging om het belangrijk te vinden. Die oude Geschiedenissen zijn uyt deser Ingesetenen 
meestendeels al uytgewischt: en die oude graeuwe Hoofden, die dese laetste Oorlogen gesien 
en beleeft hebben, zijn meestendeels vergadert tot haren Vaderen: maer nu leeft een nieuw 
Geslachte, ’t welck met zijne Naerkomelingen alle oude Geschiedenissen t’eenemael vergeten 
sal, en sulcx volgens den aerdt en natuer van meest alle menschen, welcker oogen meer sien 
op het tegenwoordige als op ’t gepasseerde, meer op ’t nieuwe als op ’t oude.39 Deze harten-
kreet klinkt ons bekend in de oren, want is de discussie over nationale en regi-
onale canons niet ontstaan omdat het drieëneenhalve eeuw na Picardt niet veel 
anders met de kennis van en de belangstelling voor het verleden gesteld is? 

Picardt begint met te herhalen - hij bracht het ook in de Antiquiteten ter spra-
ke - dat Drenthe ooit deel uitmaakte, ja zelfs het hart vormde, van Vriesland. 
Ook hier valt hij terug op Tacitus, want die schreef  dat het gerucht ging dat 
de Zuilen van Hercules in het land van de Friezen te vinden zijn, en, aldus 
Picardt, met die zuilen werden de grote steen-hoopen bedoeld die we voorname-
lijk in Drenthe vinden.40 De Drenten zijn dus Friezen en alle grootste daden 
die aan de Friezen worden toegeschreven, moeten dus ook op het conto van 
de Drenten geschreven worden.

De eerste bewoners hier te lande waren de reuzen; ze kwamen uit het noor-
den en lieten ons hun stenen graven na. Na een zondvloed - die leidde tot de 
vorming van de grote venen - kwamen er emigranten uit het Scandinavische 
Schonen. Het zijn Firæsen en Dronthers, die behoorden tot de Gotthen of  
Noormannen. In hun nieuwe woongebied werden het Friezen en Drenten.41 
De volgende groep immigranten - deze keer uit het oosten afkomstig - waren 
de Sweven,42 het volk dat de zogeheten heidense legerplaatsen (lees: de Celtic 
fields) heeft aangelegd. De Drenten werden door hen verjaagd en keerden pas 
weer terug toen het nomadische volk het veld geruimd had.43 
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Hierna kan Picardt de geschiedenis ophangen aan jaartallen. Hij behandelt 
achtereenvolgens de Romeinse tijd (ruim 400 jaar), het Frankische Rijk (on-
geveer 500 jaar), het Duitse Keizerrijk (ca. 102 jaar), de bisschoppelijke heer-
schappij (500 jaar), het Hertogdom Gelre (14 jaar), het Bourgondische Rijk (57 
jaar) en tenslotte de Vrije Staten Regering, waarmee Picardt De Republiek van 
de Zeven Verenigde Provinciën bedoelt (67 jaar). Vanuit Drents perspectief  
zijn interessant de Ballerkuil, die bij de Romeinse tijd behandeld wordt, de ooit 
door reuzen bewoonde en later door de Denen verwoeste stad Hunso en het 
verhaal van de in 1227 geleverde slag bij Ane, waar de Drenten de bisschop 
van Utrecht verslagen hebben.44 Beschrijvingen van veldslagen, veldtochten, 
belegeringen, koningen, prinsen, bisschoppen, graven en legeraanvoerders do-
mineren het tweede gedeelte van Picardts relaas, dat negen jaar na de Vrede 
van Munster (1648) eindigt. 

In het derde deel van het boek, dat over de geschiedenis van Coevorden 
handelt, staan belegeringen en edelen opnieuw centraal. Zijn theorie over de 
oorsprong van de stad illustreert hoe vrij hij aan naamsverklaren doet. Picardt 
was er vast van overtuigd dat de Romeinen in Coevorden een vesting opge-
trokken hadden. Het was immers een strategische plek, een pas door de grote 
moerassen, de toegang naar het noorden.45 Hij brengt de locatie in verband 
met een door Tacitus beschreven gebeurtenis in het jaar 28 na Chr.46 De au-
teur beschrijft een confrontatie tussen de Friezen en de Romeinen, waarbij 
de Friezen 900 Romeinen afslachtten en 400 Romeinen elkaar om het leven 
brachten omdat ze verraad vreesden. Tacitus situeert de slachting bij het huis 
van Cruptorix in een woud genaamd Baduhenna. Volgens Picardt hebben de 
Romeinen de inheemse naam Covorden of  Kuffort verbasterd tot Cruptorix 
en Baduhenna is niets anders dan een verbastering van Wanneperveen (de 
Romeinen gebruiken een ‘b’ in plaats van een ‘w’, aldus de dominee).47 Het 
is maar één voorbeeld uit een zee van naamkundige ‘analyses’ die toen heel 
gewoon waren, maar nu al lang niet meer acceptabel zijn. 

Picardt als eerste veldarcheoloog
Uit diverse passages in Antiquiteten en Annales blijkt dat Picardt zich niet tot 
bespiegelingen vanuit zijn studeerkamer beperkt heeft maar dat hij waarne-
mingen verrichtte in het veld. Waterbolk heeft in zijn studie Tussen Rhee en 
Rolde - verslag van een archeologische zoektocht duidelijk gemaakt dat Picardt veel van 
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wat hij beschrijft gezien moet hebben op zijn voettochten48 tussen beide loca-
ties in de periode 1643-1648. Deze woon-werkreizen leidden langs de dorpen 
Peelo, Loon en Balloo. Daar kwam hij langs of  in de buurt van de hunebedden 
van Loon (D15), Balloo (D16) en Rolde (D17 en D18), de Celtic fields van 
Messchenveld, Peelo-Kleuvenveld en Loon-Stoepveld en talrijke grafheuvels 
en langbedden, onder meer die van de grote, later op verzoek van Reuvens in 
kaart gebrachte groep te Balloo. Hij zal menigmaal gestopt zijn om details te 
bekijken en afmetingen vast te stellen of  omgelopen zijn om afstanden te be-
palen. Over de hunebedden schrijft hij bijvoorbeeld Dese Steen-hopen zijn mees-
tendeels langh sesthien treden: sommige oock wel twintigh / en meer; zijn vier / vijf  / of  
ses treden breedt; legghen al te samen Oost en West (…). Ront-om dese langhworpige Steen-
hopen, omtrent drie treden daer van / staet eenen anderen regel steenen / in de aerde geset 
/ elck 4 / 5 / 6 voeten hoogh / die de principale Steen-hopen omsingelen / doorgaens twee 
treden van malkanderen / en staen al t’samen recht op.49 Deze laatste observatie zou 
op het hunebed van Loon kunnen slaan.50 En even verderop: My is gherefereert 
/ dat op eenighe van dese steenen letteren en vreemde Characteren souden gevonden werden: 
ick hebber met groote naerstigheydt na gesocht / maer hebbe niet het minste lit-teycken daer 
van konnen vinden.51 

In zijn Rolder periode (1643-1648) zal Johan Picardt menigmaal de beide hunebedden op de 
Noordes bezocht hebben. Ansichtkaart uit 1925.
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Bij zijn empirisch onderzoek beperkte Picardt zich niet tot de hunebedden. Zo 
laat hij zich uit over de gemiddelde omtrek van grafheuvels (meestendeels 70 / 80 
/ 90 / 100 / en 130 treden in de rontte),52 merkte op dat veel grafheuvelgroepen 
in de buurt van grote dobben liggen53 - waarmee hij veentjes bedoeld zal heb-
ben - en ontdekte de zeer lange, 8 voet brede en nauwelijks 1 voet hoge platte 
Begrafenissen54 die wij vandaag de dag aanduiden met de term ‘lange bedden van 
het type Weerdinge’: lage, oorspronkelijk door een langwerpige greppel met 
ronde uiteinden omgeven heuveltjes die crematiegraven uit de late bronstijd 
bedekken.55 Dat Picardt deze heuveltjes herkende, betekent dat hij zijn ogen 
goed de kost gegeven heeft in het veld. En over de Celtic fields schreef  hij: 
Sommige leggen een / sommige twee / drie / vier duysent treden van malkanderen. Daer 
zijn eenige / die ick om-getreden hebbe /die wel vier duysent treden in den omme-ganck 
hebben.56 Picardt heeft niet alleen gekeken en afgepast, hij heeft ook de schop 
ter hand laten nemen om wat over de betekenis van deze aarden monumenten 
te weten te komen: In een van dese heb ick een reys hier en daer in de aerde laten graven 
/ om t’ondersoecken of  men yet in de grondt soude vinden / en hebbe in ’t midden van een 
dezer perckjes gevonden een plaets / soo groot al een wagen-radt / bestraet en geplaveyt met 
kleyne keselingen; waer uyt ick gepresumeert heb / dat ‘et een vyer-stede of  haert geweest zy 
/ waer op vyer gestoockt is geworden: waerom gelooflijck is / dat in een yegelijck perckjen 
voortijts een soodanigen haert-stede geweest zy / leggende binnen een hutjen.57 

Ook in het Celtic field tussen Exloo en Valthe lijkt Picardt actief  geweest 
te zijn. Hij is de eerste die deze plaats ter sprake brengt en denkt dat er een 
stad heeft gelegen, Hunso genaamd. Hij schildert het verhaal van deze legen-
darische stad op de Hondsrug, niet al te ver van de oorsprong van de Hunze, 
die in 808 of  809 door de Denen in de as zou zijn gelegd. Op de in zijn boek 
opgenomen kaart is Hunso ten oosten van Emmen gesitueerd. De oorspron-
kelijke bewoners waren reuzen - de bouwers van de hunebedden moesten 
toch ergens gewoond hebben - maar later, toen de reuzen definitief  verjaagd 
waren, woonden er gewone mensen en het waren deze mensen die in het begin 
van de 9de eeuw met de Deense furie te maken kregen. Tegenweer is ‘er ghenoegh 
ghedaen / maer was alles te vergeefs.58 Hunso was nog goed herkenbaar in het 
veld. Picardt identificeerde geplaveide straten, sommige recht, andere krom, 
en pleinen waar huizen of  hutten gestaan hadden. De wens was hier de vader 
van de gedachte. 
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Picardts opmerkingen over Hunso hebben anderen in later eeuwen aangezet 
tot nader (gravend) onderzoek. Eenzelfde stimulans vormde Picardts opmer-
king over de Ballerkuil, die hij beschrijft als een vreemde rariteet: Ront-om dese 
staen seer oude sit-plaetsen / van aerde gemaeckt / alsoo dat men sien kan dat aldaer niet 
alleen in ouden tijden groote vergaderingen der Landtsaten gehouden zijn geworden / maer 
dat ‘er oock eenige sonderlinge Solemniteten zijn gepleeght / om welcke te verrichten / niet 
alleen dese vreemde Kuyl, maer oock de verscheyde aerdene sit-bancken / van onderschey-
delijcke formen / zijn verordineert geworden. (…). Daerom meen ick dat die Kuyle een 
soodanige plaets geweest is / alwaer den Duyvel de Heydensche menschen tael en antwoordt 
gegeven heeft (…). Hierom hebben die Ballers seer wel gedaen / dat zy van dit oude helsche 
Heyligdom een Schinderkuyle gemaeckt hebben / waer zy hare doode krengen laten slepen 
/ om van de honden en ravens verslonden te werden.59 Picardts beschrijving heeft de 
Drentse gemoederen in de eeuwen daarna beziggehouden. De zoektocht naar 
de Ballerkuil is anno 2008 nog steeds niet afgesloten. Waterbolks studie ein-
digde met een hypothese over de locatie van de legendarische kuil, maar een 
enkele jaren later op de door hem aangewezen plek uitgevoerd archeologisch 
onderzoek leverde vooralsnog geen bevestiging van Picardts observatie op.60

 

Picardt in de ogen van anderen
Hoe moeten we Johan Picardts boek en de betekenis daarvan voor de Noord-
Nederlandse archeologie en geschiedenis beoordelen? Het is goed om te besef-
fen dat het boek slechts in een zeer kleine oplage verschenen is. De oorspron-
kelijke uitgave bestond uit slechts 125 exemplaren. Picardt zal zelf  exemplaren 
verstuurd hebben naar diverse bestuurders, maar waar het leeuwendeel uitein-
delijk terechtgekomen is, is niet bekend. In de 18de eeuw verschenen er twee 
herdrukken, respectievelijk in 1731 en in 1745. Hoe groot de oplagen waren, is 
onbekend, maar ook toen zal het om relatief  kleine aantallen gehandeld heb-
ben. Picardts werk zal al met al in relatief  kleine kring bekend zijn geweest. 

Tot het midden van de 19de eeuw wordt er weinig inkt verspild aan Picardt. 
Zijn reuzen hebben hem naar de lunatic fringe gedreven. Iemand die in reuzen 
gelooft, kan maar beter doodgezwegen worden. Johannes Van Lier (1760) ser-
veerde Picardt af  als een beuzelende, lichtgelovige geest61 en ook Nicolaus 
Westendorp (1822) meldt naar aanleiding van Picardts opvattingen alleen dat 
het geloof  in reuzen onder verstandigen opgehouden is.62 
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Vanaf  1842 komt Picardt regelmatig en uitvoeriger in beeld. Pan geeft een 
levensschets in de Drentsche Volksalmanak en wijst op de positieve en negatieve 
kanten van de 17de-eeuwse auteur. Positief  was dat hij als eerste de geschie-
denis van Drenthe boekstaafde. Tot de negatieve punten worden gerekend 
zijn lichtgelovigheid (legenden gelijkstellen aan geschiedenis), zijn zonderlinge 
taalkundige analyses en zijn stijl, die getypeerd wordt als ongelijk, verwaarloosd 
en doorzaaid met bastaardwoorden.63 Dat laatste aspect - Picardts liefde voor neo-
logismen - komt ook bij veel anderen terug. Niet bij Lesturgeon, die voorna-
melijk Picardts activiteiten als ontginner onder de aandacht van zijn lezers wil 
brengen en nogal hard over diens inzichten oordeelt (onder die nuttelooze asch 
sluimert misschien hier en daar nog wel een vonk64), wel bij Knappert. Knappert65 
hekelt zijn talrijke germanismen en op het Frans geënte woorden, het feit 
dat hij geen onderscheid in geslachten maakt en de grammatica niet beheerst, 
maar is wel geamuseerd door de nieuwe zelfstandige en bijvoeglijke naam-
woorden en de uitdrukkingen die Picardt bedenkt: kromtongen (woorden rad-
braken), buitganger (stroper), menschloos (onbevolkt), onduur (niet duur), de snof  
in den neus hebben (verstandig zijn), in de voorbaat zijn (een voorsprong hebben), 
etc, etc. Ronduit ergerlijk vindt hij Picardts naamsverklaringen, en dat niet ten 
onrechte. Amazone zou afgeleid zijn van A-Mätsen = Maeisjes, de Sueven zijn 
genoemd naar hun swerven en sweven en de naam Drenthe zou afgeleid zijn van 
de Noorse landstreek Dronten.66 Het rijtje kan moeiteloos uitgebreid worden 
met tientallen andere en even onzinnige voorbeelden. Knapperts eindoordeel 
is overigens zeker niet negatief: hij acht Picardt een talentvol, oorspronkelijk 
en geestig Nederlander.67 

In het in 1985 verschenen overzichtswerk De geschiedenis van Drenthe wor-
den de historische betekenis van Picardt en zijn Korte Beschryvinge in een halve 
zin samengevat: (…) een eenvoudige compilatie in een nogal ongelukkige stijl, waarin 
men over land en volk van zijn tijd niets vindt dat voor de huidige historicus van betekenis 
is.68 Dat zijn harde woorden. In de biografie die Gerding in 1997 aan Johan 
Picardt wijdde, neemt de schrijver terecht stelling tegen deze weinig genuan-
ceerde uitspraak van de vroegere rijksarchivaris in Drenthe.69 Picardt schrijft 
over het (verre) verleden, niet over zijn eigen tijd. En al mogen zijn historische 
hoofdstukken nogal traditioneel van opzet zijn, met veel nadruk op heersers 
en strijdgewoel, daar staan veel originele zaken tegenover, zoals de talrijke ar-
cheologische waarnemingen in het veld, observaties die niet eerder door ande-
ren op schrift zijn gezet. 
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Picardt en de wijdere wereld
Welbeschouwd weten we maar weinig van Johan Picardt. Waarom vertrok hij 
met zijn gezin naar Drenthe (nog afgezien van het feit dat hij op dat moment 
niet eens zeker wist of  hij daar het ambt van predikant zou kunnen vervullen)? 
Was het zijn liefde voor ontginningsexperimenten? In dat geval had hij ook 
voor Bentheim kunnen kiezen. Was zijn liefde voor oudheden dan doorslag-
gevend? Ook dat weten we niet. We weten zelfs niet of  hij in zijn Drentse jaren 
oudheden verzamelde en thuis een ‘rariteitenkabinet’ hield. Onwaarschijnlijk 
is dat niet. De boeren in Rolde zullen bij het bewerken van het land stenen 
bijlen en urnen hebben aangetroffen en ook in Coevorden zullen werkzaam-
heden zijn uitgevoerd waarbij bodemvondsten aan het licht kwamen. Werden 
zulke vondsten aan hem voorgelegd omdat zijn historische en archeologische 
belangstelling algemeen bekend zullen zijn geweest? Als Picardt inderdaad 
zelf  een verzameling heeft aangelegd, dan is van de omvang, de samenstelling 
en het uiteindelijke lot helemaal niets bekend.

Ook de inhoud van zijn boekenkast is ons niet bekend. Hoeveel boeken 
bezat hij naast de Bijbel en welke waren dat?70 Correspondeerde hij met andere 
onderzoekers en bezocht hij wel eens verwante geesten in binnen- en buiten-
land? Groenhuis schrijft dat hij zich in de jaren dertig langdurige reizen naar 
het buitenland kon veroorloven.71 Uit enkele passages in zijn boek valt inder-
daad op te maken dat hij gereisd heeft. In het hoofdstuk over de grafheuvels 
schrijft hij bijvoorbeeld: Door gantsch Westphalen / in Gelderlandt / Over-IJssel / en 
meer andere Landen / vint men dese ronde / en met handen gemaeckte Berghjes. Eenige / 
maer weynigh / heb ick in Vranckrijck ghesien / (…).72 De eerste zin van zijn hoofd-
stuk over de Steen-hoopen lijkt aan te geven dat hij in de daar opgesomde landen 
- Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Engeland - geweest is. Een pagina ver-
der wijdt hij uit over stenen grafkamers in de Hümmling en de graafschappen 
Bentheim en Tecklenburg; uit de toevoeging maer meestendeel geraseert73 mogen 
we opmaken dat hij de monumenten persoonlijk gezien heeft. Of  de antiqua-
rius Picardt op al die plaatsen ook andere oudheidkundigen74 gesproken heeft, 
is een vraag waarop we het antwoord schuldig moeten blijven. Uit zijn lijst van 
bronnen valt dat in ieder geval niet af  te leiden. 

Op dit punt aangekomen, moeten we ook de vraag opwerpen hoe Picardt 
afsteekt ten opzichte van contemporaine oudheidkundigen, met andere woor-
den: telde hij (inter)nationaal mee? Waterbolk geeft aan dat het werk van 
Picardt vergeleken mag worden met dat van tijdgenoten als William Camden, 
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John Aubrey, Ole Worm en Johan Bure, omdat hun werk ook aan het begin 
stond van de wetenschappelijke beoefening van de prehistorische archeolo-
gie.75 Dat laatste is ontegenzeglijk waar, maar daarmee houdt de vergelijking 
dan ook op. De vier buitenlandse geleerden waren mannen van een heel an-
der kaliber dan Picardt. Ze verkeerden in hoge kringen en hadden levendige 
contacten met andere geleerden. William Camden (1551-1623) studeerde in 
Oxford, werd uiteindelijk Headmaster van Westminster School en publiceerde, 
aangemoedigd door de Zuid-Nederlandse geograaf  Abraham Ortelius, het 
invloedrijke en innovatieve Britannia, een topografisch en historisch overzicht 
van heel Groot-Brittannië. Dit leverde het eerste samenhangende beeld van 
Romeins Engeland op. Hij reisde veel om zelf  documenten, artefacten en 
vindplaatsen te kunnen bestuderen en daar conclusies uit te trekken. Britannia 
beleefde in 1607 zijn zevende, bijgewerkte druk. In 1622 riep Camden een 
leerstoel Geschiedenis in Oxford in het leven die tot op de dag van vandaag 
functioneert (Camden Chair in Ancient History). Camden wist zich omringd door 
oudheidkundigen als Sir Robert Cotton, John Spelman en anderen.76 

John Aubrey (1626-1697) stond in het centrum van het Britse intellectuele 
leven. Hij was actief  lid van de Royal Society en bevriend met Thomas Hobbes 
en William Harvey. Hij was een getalenteerd waarnemer en een uitstekend 
tekenaar, zo blijkt uit zijn belangrijkste werk Monumenta Britannica (1670). Het 
werk, dat nooit is uitgegeven, bevat beschrijvingen van monumenten uit de 
prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen; in het eerste deel beschrijft 
hij onder meer megalithische monumenten als Stonehenge en Avebury. Aubrey 
was een methodisch man, geïnteresseerd in typologie en classificatie, maar wel 
ten dienste van het verklaren van het verleden.77 

De Zweed Johan Bure (1568-1652) was een zeer geleerd man en tevens 
een goed tekenaar. Zijn interesse in runenstenen en zijn systematische analyse 
daarvan mondde uit in Monumenta Sveo-Gothica Hactenus Exsculpta (1624) en 
Monumenta Runica (ongepubliceerd). Bure verkeerde in hofkringen en dat was 
van belang omdat de Zweedse koning een meer dan gemiddelde belangstelling 
voor het verleden had. De vorst richtte zelfs een Riksantikvariat op, dat de taak 
kreeg om licht te werpen op het verleden van het vaderland. Bure was een van 
de oudheidkundigen die alle uithoeken van Zweden bezocht om schriftelijke 
bronnen, monumenten en artefacten te bestuderen en te beschrijven om de 
kennis van het verleden te vergroten. De tekeningen die hij maakte, zijn zeer 
natuurgetrouw.78 
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De Deen Ole Worm (1588-1654), tenslotte, was een internationaal geleerde. 
Hij bezocht onder meer Rome, Napels, Heidelberg, Amsterdam en Londen, 
was achtereenvolgens hoogleraar Pedagogie, Grieks en Medicijnen en verschil-
lende malen rector van de Universiteit van Kopenhagen. Hij werd zelfs de 
lijfarts van de koning. Worm correspondeerde uitvoerig met andere geleerden, 
ook in het buitenland. Hij liet een koninklijke circulaire uitgaan die alle gees-
telijken opriep om informatie over runenstenen en andere (pre)historische 
overblijfselen aan te melden, zoals grafheuvels, megalithische graven, etc. Dit 
resulteerde in 1643 in het zesdelige Danicorum Monumentorum. Worm was daar-
naast ook nog een gepassioneerd verzamelaar. In 1655 verscheen de catalogus 
van zijn Museum Wormianum.79 

Wanneer we Picardt in deze internationale context plaatsen, wordt duide-
lijk dat hij in alles hun mindere was. Zijn belangstelling voor monumenten in 
het veld deelde hij met de genoemde onderzoekers, maar op alle fronten - de 
omvang van hun werk, het systematische karakter daarvan, de documentatie in 
de vorm van tekeningen, etc. - laten de Engelsen en Scandinaviërs de Drentse 
dominee ver achter zich. Eerlijkheidshalve is het goed om aan te geven dat ook 
deze grote mannen hun eigenaardigheden hadden. Aubrey had een fascinatie 
voor druïden en bracht ze in verband met megalithische monumenten (som-
migen doen dat helaas nog steeds) en Worm liet zijn objectiviteit wel eens va-
ren daar waar de voorchristelijke religie in beeld kwam (‘de goden die op deze 
sinistere plaatsen vereerd werden, verdienen alleen onze verachting’).80 

Johan Picardt anno 2008
We zijn nu op het punt gekomen dat we de balans kunnen opmaken. Dat 
Picardt geen internationale speler was, moge uit het voorgaande duidelijk ge-
worden zijn. Ook op ‘nationaal’ niveau lijkt hij geen netwerk van gelijkgestem-
den gekend te hebben, laat staan dat hij zich in de hoogste kringen bewoog.81 
Met Gerding ben ik van mening dat hij in een geïsoleerd geestelijk klimaat 
moet hebben verkeerd.82 Mogelijk was dat een zelfgekozen isolement. Wat is 
dan de betekenis van zijn werk? 

Het is gemakkelijk om Picardt te beoordelen naar de wetenschappelijke 
maatstaven van onze tijd en hem af  te serveren als een fantast. Zeker, hij komt 
met een stroom aan naamsverklaringen die kant noch wal raken. En ja, behalve 
een lichtgelovig was hij ook een gelovig man, waardoor bepaalde verklaringen 
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al voorgegeven waren. Maar dat is geenszins reden om hem als onbetekenend 
terzijde te schuiven. Grotere geleerden dan hij hebben zich bezondigd aan de 
exegese van namen. En dat hij in reuzen geloofde zegt niet meer dan dat hij 
een kind van zijn tijd was. In de 17de eeuw was een dergelijke verklaring geen 
absurditeit, zo benadrukt Van der Woud in zijn studie over verschuivingen in 
het beeld van de geschiedenis in de periode 1750 - 1850.83

Op het gebied van de archeologie zou ik, in navolging van Waterbolk, 
Picardt ‘voorlijk’ willen noemen. De Drentse dominee begreep dat we archeo-
logische overblijfselen in het terrein moeten ‘lezen’ om iets over de mens daar-
achter te kunnen zeggen. We hebben immers niets anders van deze gemeen-
schappen dan hun materiële nalatenschap. Hij zei het zelf  erg beeldend in de 
Dedicatie voor de Antiquiteten: En soo, wanneer een goed Historicus, en Ondersoecker 
der Antiquiteten, zijn verstandt daer op scherpt, sal hy gewaer werden dat men in dese 
verborgene en vergetene Antiquiteten, van welcken men geen schriftelick bewijs der oude 
Scribenten heeft, Characteren vindt; letteren, segh ick, Vestigia en verborgene Merck-teyc-
kenen, die den ondersoecker leyden sullen tot de Autheuren deser Antiquiteten. Even ver-
derop geeft hij aan dat zijn observaties in de Antiquiteten er hier en daar ook 
wel eens naast zouden kunnen zitten, doch in sulcken gevalle moet men gedencken, 
dat ‘et geene Articulen des Geloofs zijn aen welcken de eeuwige Saligheyt hanght. Hij 
hoopt dat anderen zijn onderzoek zullen oppakken en voortzetten; als dat tot 
andere inzichten leidt, heeft hij daar geen problemen mee: Ick, beter onderricht 
zijnde, wil in eeighe stucken het mijne gaerne om een beter geven. Picardt had niet alleen 
gequalificeerde oogen voor het veldwerk dat hij uitvoerde, hij had ook de juiste 
instelling voor wat de interpretatie van waarnemingen betreft. Verklaringen 
hebben geen eeuwigheidswaarde maar moeten aangepast worden op grond 
van nieuwe gegevens. 

Dominee Johan Picardt is van groot belang geweest in de aanloopfase 
van de Nederlandse archeologie. Hij heeft het eerste geschiedenisboek over 
Drenthe geschreven. Daarnaast was hij, zover we weten, de eerste in Europa 
die Celtic fields opgemerkt lijkt te hebben. Ten slotte is het aannemelijk dat 
zijn opmerkingen over de Drentse hunebedden hebben bijgedragen tot het 
behoud van deze grafkelders, zoals ook Bakker van oordeel is.84 Wellicht heb-
ben uitdrukkingen en zinnen als Antiquiteten aller Antiquiteten85 en In Nederlandt 
/ Duytschlandt / Switserlandt / Vranchrijck / Savoyen en Engelandt / weet ich niet 
gesien te hebben eenige Antiquiteten / die waerdiger zijn dat een Antiquarius zijn verstant 
daer op scherpe / als dese Groote Steen-hopen, op malkanderen gestapelt en gepackt van 
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groote Keselingen en Vlinten86 het bestuur van De Landschap Drenthe geïnspi-
reerd bij het uitvaardigen van de resolutie van 1734, die het vernielen van 
de hunebedden expliciet verbood. Bij het beoordelen van Picardt mogen we 
nooit vergeten dat hij aan het begin van een lange ontwikkeling stond. Hij had 
niet, zoals wij, een met regionale studies gevulde boekenkast tot zijn beschik-
king die hij kon raadplegen om inspiratie op te doen, verbanden te leggen en 
eigen ideeën te toetsen. Hij mag dan wel reuzen gezien hebben, hij stond zeker 
nog niet op hun schouders.87 
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Noten
1. Het merendeel van de gegevens in deze paragraaf  heb ik ontleend aan Gerding 1997; Gerding baseert 

zich op archiefonderzoek dat is uitgevoerd door dr. G. Groenhuis, destijds Meppel. 
2. Gerding (1997, 3) vermeldt 5 december 1600 als Picardts geboortedatum, alle andere bronnen noe-

men 5 februari.
3. Ik kwam ook de schrijfwijze Elzebe Kemmener tegen (Pan 1842, 5).
4. Elders vond ik Roeka Brederode van Egmond (Pan 1842, 6). 
5. Het huis is afgebeeld op een tekening die Willem van de Velde maakte van de spiegel van Michiel 

de Ruyters vlaggenschip ’T Huis Tijd Verdrijf ’ (Groenhuis 1989, 93). Deze tekening bevindt zich in 
de collectie van Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam (zie Groenhuis 1989, 93 en Gerding 
1997, 24 voor een afbeelding). Het schip op de betreffende afbeelding draagt de tekst ’T SCHIP 
TIJ(D)T VERDRIJF’.

6. Luning 2004, 7.
7. Vermoedelijk is de boerderij in de eerste helft van de 17de eeuw gebouwd; in 1947 kreeg hij de naam 

Picardthoeve.
8. Rhee was een buurtschap van zeer beperkte omvang. Gerding (1997, 31-32) geeft aan dat Picardts 

boerderij de enige boerderij was. Na Picardt zou er vaak sprake zijn geweest van een gesplitst erf  (met 
andere woorden: er zaten dan twee huurders in die ene boerderij).

9. Groenhuis 1989, 94.
10. Zie Gerding 1997, 34-35.
11. De eerste dominee bediende de stad, de tweede het garnizoen (Gerding 1997, 45). 
12. Deze naam bestaat sinds 1655 (Bechtluft 1992, 142). Thans is het gemeente Alte Piccardie. De latere 

uitbreiding Neue Piccardie heet sinds 1862 Georgsdorf. 
13. Met het te ontvangen honorarium zou hij de studiekosten betaald hebben. Deze theorie is van de 

schrijfster van Silhouetten (Amsterdam, 1906). Wie achter de initialen L.E. schuilgaat, is niet bekend; 
zie Gerding 1997, 65.

14. Picardts opdrachten aan GS van Drenthe en aan de Drost en andere autoriteiten te Coevorden zijn 
gedagtekend 19 april 1659.

15. Picardt was geen snelle betaler. Zijn huis in Rhee viel in 1654 weer terug aan De Landschap Drenthe 
omdat hij al een paar jaar de erfpacht niet betaald had; zie Gerding 1997, 32. 

16. Dit portret is gemaakt naar een schilderij van H. Nijhoff  .
17. Ik wijk hierin enigszins af  van Gerding (1997, 65), die de verkortingen Antiquiteten, Annales Drentiae 

en Beschrijvinge gebruikt. Gerding geeft verder aan dat het boek door Picardt zelf  met de titel Cronijck 
werd aangeduid. Deze informatie trof  Gerding aan in een brief  (gedateerd 24 juli 1663) van Picardt 
aan J. Struyk, secretaris van De Landschap Drenthe (Drents Archief  toegangsnr. 0584, collectie 
Ellents/Hofstede nr. 39; de tekst luidt: Ick seinde hier enige blaedjes van een extractjen van de Drentse Cronijck 
’t welk onder de perse is; Gerding 1997, 68). Omdat deze aanduiding nergens anders terugkomt, ge-
bruik ik het conventionele Korte Beschryvinge. Dat er verwarring bestaat over de titel(s) is overigens 
niet verwonderlijk. Deel 1 heeft als kopregel Vreemde, en vergetene Antiquiteten van ’t Oude Vrieslandt; 
de op p. 121 weergegeven titel van deel 2 wijkt af  van die welke op de titelpagina is weergegeven, 
namelijk: ANNALES DRENTHIÆ: ofte Een provisioneel Ontworp en Beginsel van seeckere Antiquiteten, 
en Beschrijvinghe sommigher Ghedenckwaerdige Gheschiedenissen, die in de Landtschap DRENTH gepasseert zijn 
/ van de Geboorte Christi af  / tot op desen tijdt. De kopregel luidt weer anders: Chronijck der Landtschap 
Drenth. Bij deel 3 is het al niet anders. Op p. 275 heet het CHRONYXKEN VAN COVORDEN. Dat 
is: Een korte Beschryvinge, van de Oudtheydt, menighvuldige Destructien, Herbouwingen, en tegenwoordigen staet der 
vermaerde Frontier-Stadt, ende des ouden Burghs COVORDEN en de kopregel luidt Chronijcxken der Stadt en 
Heerlickheydt Covorden. 
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18. Zekerheid hierover bestaat niet. Alleen bij de kaart in het begin van het boek staat dat Picardt deze 
voorgeschetst heeft. Voor de historische voorstellingen is het echter aannemelijk dat Picardt schetsen 
gemaakt heeft, want Van Goedesbergh noch Holsteijn zal geweten hebben hoe een Celtic field of  een 
hunebed eruitzag. Bij P. Holsteijn gaat het ongetwijfeld om de in Haarlem geboren Pieter Holsteijn 
II, 1614-1687 (zie Bakker in voorbereiding en Von Wurzbach 1963, 702).

19. Korte Beschryvinge, 35.
20. Korte Beschryvinge, 2.
21. Korte Beschryvinge, 22 en verder.
22. Korte Beschryvinge, 30-31. Picardt stelt zichzelf  daarbij de vraag of  dat niet automatisch betekent dat de 

zonen van Noach ook reuzen geweest moeten zijn. 
23. Gesta Danorum.
24. Historia de gentibus septentrionalibus.
25. Korte Beschryvinge, 131.
26. Korte Beschryvinge, 30.
27. Korte Beschryvinge, 34 en verder.
28. Een Celtic field kan een omvang van tientallen hectaren bereiken. Het karakteristieke patroon van 

aaneengeschakelde vierkante en rechthoekige veldjes heeft in ons land geleid tot de introductie van de 
term ‘raatakkers’, maar die aanduiding is nooit erg populair geworden. De Nederlandse archeologen 
blijven de betreffende akkercomplexen liever aanduiden met de weinig toepasselijke maar inmiddels 
al 85 jaar in gebruik zijnde term Celtic fields.

29. Korte Beschryvinge, 41 en verder.
30. Cosijn is een mooie beeldspraak. Een 17de-eeuws venster bestond uit tientallen kleine ruitjes in hou-

ten vattingen, want grote vensterglazen kon men toen nog niet maken.
31. De Sueben worden door verschillende klassieke auteurs genoemd: door Caesar in zijn De bello Gallico, 

boek I, en door Tacitus in hoofdstuk 38 van zijn Germania. 
32. Korte Beschryvinge, 43 en verder.
33. Korte Beschryvinge, 46 en verder.
34. Korte Beschryvinge, 50 en verder. 
35. Korte Beschryvinge, 56.
36. Korte Beschryvinge, 57.
37. Korte Beschryvinge, 65 en verder.
38. Korte Beschryvinge, 68-69.
39. Korte Beschryvinge, 124.
40. Korte Beschryvinge, 128.
41. Korte Beschryvinge, 133-134.
42. Opvallend is dat Picardt in zijn Antiquiteten spreekt over Sueven, en in de Annales over Sweven. Het 

illustreert de slordigheid van de schrijver. 
43. Korte Beschryvinge, 137.
44. Picardt heeft het niet over Ane maar over de Mommerijten, gelegen nabij Gramsbergen.
45. Korte Beschryvinge, 139.
46. Annales IV, hoofdstuk 73.
47. Korte Beschryvinge, 283. Wanneperveen ligt overigens niet in de directe omgeving van Coevorden maar 

ten westen van Meppel. Thans wordt algemeen aangenomen dat dit dramatische incident zich af-
speelde in Noord-Holland.

48. Dat hij te voet ging, is een aanname. Langere afstanden - naar Groningen, Coevorden en Bentheim 
en omgeving - zal hij ongetwijfeld per paard of  koets afgelegd hebben.

49. Korte Beschryvinge, 22-23.
50. Wanneer we uitgaan van een ‘trede’ van ca. 70 cm (Bakker, in voorbereiding) dan zijn de door Picardt 

genoemde afmetingen respectievelijk ca. 11 en 14 m (lengte) en 2,8, 3,5 en 4,2 m (breedte). De hune-
bedden D15-18 vallen in deze orde van grootte. 
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51. Korte Beschryvinge, 23.
52. Korte Beschryvinge, 44. Wanneer we de door Picardt vermelde afmetingen omrekenen (vgl. ook  

noot 50), komen we uit op grafheuvels met een omtrek van ca. 50-90 m, d.w.z. een diameter van  
ca. 15-29 m. 

53. Korte Beschryvinge, 46.
54. Korte Beschryvinge, 48-50.
55. Zie bijvoorbeeld Waterbolk 1985, 54-55.
56. Korte Beschryvinge, 41. 4000 treden betekent omgerekend (vgl. noot 50) ruim 2800 m.
57. Korte Beschryvinge, 42.
58. Korte Beschryvinge, 165.
59. Korte Beschryvinge, 143.
60. Zie Van der Sanden 2001, 174.
61. Van Lier 1760, 21 en 23.
62. Westendorp 1822, 166.
63. Pan 1842, 21 en verder.
64. Lesturgeon 1846, 37.
65. Knappert 1900 en 1904.
66. Korte Beschryvinge, resp. 70, 42 en 134. 
67. Knappert 1904, 56.
68. Heringa 1985, 439.
69. Gerding 1997, 84-89.
70. De lijst van auteurs die Picardt noemt (na de Dedicatie voor de Antiquiteten) omvat een groot aan-

tal klassieke auteurs, zoals Caesar, Paterculus, Plinius, Plutarchus, Polybius, Suetonius en Tacitus. 
Daarnaast komen onder meer voor Buxhornius, Cluverius en Lipsius. Eerstgenoemde publiceerde 
Bedieninge van de tot noch toe onbekende afgodinne Nehalennia (Leiden 1647), de tweede Germaniae antiquae 
libri tres (Leiden 1616) en laatstgenoemde Batavia (Leiden 1588). 

71. Groenhuis 1989, 92.
72. Korte Beschryvinge, 43.
73. Korte Beschryvinge, 23.
74. Ik gebruik de term ‘oudheidkundige’ hier voor het type geleerde dat in het Engels met ‘antiquarian’ 

wordt aangeduid, d.w.z. een onderzoeker uit de vroegmoderne tijd met belangstelling voor arche-
ologie, geschiedenis en topografie. De door Picardt zelf  gebruikte aanduiding ‘antiquarius’ (Korte 
Beschryvinge, 22) komt niet voor in het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (wel: antiquaar: 
handelaar in oude boeken, handschriften, prenten en kaarten). 

75. Waterbolk 1996, 79.
76. Schnapp 1997, 139-142; Piggott 1976, 33-53. 
77. Schnapp 1997, 188-196; Piggott 1976, 16-17.
78. Klindt-Jensen 1975, 16-18; Schnapp 1997, 157-159. 
79. Klindt-Jensen 1975, 18-22; Schnapp 1997, 160-165. Worm’s catalogus Musei Wormiani Historia werd in 

Leiden uitgegeven. 
80. Klindt-Jensen 1975, 22.
81. Drenthe was geen provincie van De Republiek maar een min of  meer zelfstandig gewest (Landschap), 

zonder stem in de Staten Generaal en met aan het hoofd een Drost. 
82. Gerding 1997, 95-96. Er zijn bijvoorbeeld geen aanwijzingen dat hij oudheidkundigen als J. Smetius 

sr. (1590-1651) of  J. Oudaen (1628-1692) persoonlijk kende; hun namen ontbreken in ieder geval in 
zijn lijst van bronnen.

83. Van der Woud 1990, 17-18. Verschillende 17de-eeuwse auteurs in binnen- en buitenland geloofden 
destijds nog in reuzen (Bakker, in voorbereiding). Een van hen was A. van Slichtenhorst, de auteur 
van XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen (1654) (zie Bakker 2002, 81). 

84. Bakker 1979, 143 en Bakker in voorbereiding.
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85. Korte Beschryvinge, 24.
86. Korte Beschryvinge, 22.
87. De auteur dankt dr. M.A.W. Gerding (Drents Plateau), prof. dr. H.T. Waterbolk (Haren) en in het 

bijzonder dr. J.A. Bakker (Baarn) voor hun kritische commentaar en waardevolle aanvullingen op de 
conceptversie van deze inleiding. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PicardtA
n

t
iq

u
it

e
t

e
n

K
O

R
T

E
 B

E
SC

H
R

y
V

IN
G

E
 V

A
N

 e
E

N
IG

E
 V

E
R

G
E

T
E

N
e

 E
N

 V
E

R
B

O
R

G
E

N
e

S
id

e
sto

n
e

Antiquiteten
KORTE BESCHRyVINGE VAN eENIGE VERGETENe EN VERBORGENe

Johan Picardt

“Deze mooie facsimile-uitgave […] is een verrijking voor 
iedereen die de prehistorie in zijn hart heeft gesloten.”
     Leendert P. Louwe Kooijmans - Universiteit Leiden

ISBN: 978-90-8890-005-1

9 789088 900051

ISBN 978-90-8890-005-1
Sidestone Press

69331129

Bestelnummer: SSP27550001

In 1660 verscheen één van de eerste overzichtswerken over de (voor)geschiedenis van 
Noord-Nederland, Johan Picardts ‘Korte Beschryvinge Van eenige Vergetene en Verborgene 
Antiquiteten’. De auteur behandelt in zijn driedelige studie tal van onderwerpen, zoals 
de komst van de eerste mensen, het ontstaan van de venen, de aanwezigheid van 
Romeinse militairen, de ondergang van de mythische stad Hunso, het verloop van de 
Tachtigjarige Oorlog en de ontwikkeling van de vestingstad Coevorden. 

Over Reuzen en Witte Wijven

Het boek is geïllustreerd met een groot aantal prenten en geeft een unieke kijk op het 
wetenschappelijk denken in de 17de eeuw. Om het werk in een breder historisch kader 
te plaatsen is deze facsimile-uitgave voorzien van een uitgebreide inleiding van de 
hand van dr. Wijnand van der Sanden, provinciaal archeoloog van Drenthe.

Picardt is de eerste die de prehistorische monumenten probeert te verklaren. Zo 
zouden de hunebedden gebouwd zijn door reuzen, woonden er witte wijven in 
holle grafheuvels en zijn de Celtic fields nederzettingen van nomaden afkomstig uit 
oostelijke streken. Uit zijn beschrijvingen wordt duidelijk dat Picardt niet alleen in 
zijn studeerkamer zat, maar ook aan ‘veldwerk’ deed.
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