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Dit boekje is een bewerking van de lezing ‘Vijftien eeuwen

boerderijbouw op onbedijkte kwelders’, voorgedragen door

Tjalling Waterbolk op 10 december 2009 ter gelegenheid

van het derde symposium van de Waddenacademie. Dit is

de eerste publicatie in een serie die zal worden uitgeven

naar aanleiding van bijzondere lezingen uit het programma

van de symposia van de Waddenacademie.
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Tijdperk Vroege
bronstijd

Bronstijd IJzertijd

Midden
bronstijd

Late
bronstijd

Vroege
ijzertijd

Midden
ijzertijd

Late
ijzerijd

Jaartal 1800-1500 
v. Chr.

1500-1100
v. Chr.

1100-800
v. Chr.

800-500 
v. Chr.

500-250 
v. Chr.

250-0 
v. Chr.

Type 
boerderijen 
op zand-
gronden

Emmerhout
(afb 9)

Elp
(afb 10)
Borger A 
(afb 29-31)

Borger A
(afb 29-31)
Een
(afb 11)
Wachtum
(afb 12)

Hijken
(afb 6, 13)
Dalen 
(afb 14)

Dalen 
(afb 14)

Type 
boerderijen in
het wadden-
gebied

Hatzum
(afb 26-28)

Hijken 
(afb 13)
Zeijen
(afb 15, 32)

Tijdperk Vroege
Romeinse
tijd

Romeinse tijd Middeleeuwen

Late
Romeinse
tijd

Vroege
Middel-
eeuwen

Late
Middel-
eeuwen

Jaartal 0-200
na Chr.

200-400
na Chr.

400-1000
na Chr.

1000-1500
na Chr.

Type 
boerderijen 
op zand-
gronden

Fochteloo B
(afb 8)

Wijster B
(afb 16)

Odoorn A
(afb 17)
Odoorn C 
(afb 18)

Gasselte A
(afb 19)
Gasselte B
(afb 20)
Gasselte B’
(afb 21)

Type 
boerderijen in
het wadden-
gebied

Zeijen 
(afb 15, 32)

Leens
(afb 34)

Gasselte B
(afb 20, 
35, 36)
Pesse (afb 35)

Klei

Moerasveen

Hoogveen

Zand

Midsland

Hallum

Middelzee

Dollart

Fivelboezem

Lauwerszee

Foudgum

Leeuwarden

Wartena

Wijnjeterp

Fochteloo

Leens

Ezinge

Middelstum
Appingedam

Dorkwerd

Groningen

24 Neerwolde

Een
Norg

Zeijen

Peelo

Borger

Hijken

Elp

Orvelte

Haren

Neerwolde

Midlaren

Heveskesklooster

Gasselte

Odoorn

Hatzum

Jemgum

Emmen

Noordbarge

Sleen

Dalen

Pesse

Wijster

RuinenHavelte

Lutjelollum

 Wijnaldum

Harlingen TritsumTolsum

Wommels

Sneek

Boornbergum

Wachtum

Tabel informatie
De informatie van alle boerderijtypen die 

in deze publicatie voorkomen zijn in de tabel 

hiernaast overzichtelijk weergegeven met jaartal 

en tijdperk en het bijbehorende grondtype.

Kaart opgravingen
Deze kaart van Noord Nederland, met de zeearmen Middelzee,

Lauwerszee, Fivelboezem en Dollart, toont de plaatsen waar de

in de tekst genoemde opgravingen zijn verricht.
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nederzettingen en grafvelden in staat voor de meeste regio’s binnen
Nederland een gedetailleerd beeld te geven van de ontwikkeling
van lokale boerengemeenschappen van enkele duizenden jaren
voor Christus tot diep in de Middeleeuwen. Het omvangrijke
werk van prof. dr.Tjalling Waterbolk is hiervan het beste voorbeeld
(zie Bazelmans, Kolen en Waterbolk 1997).

Archeologen hadden met plezier de hunebedden achterwege
gelaten en geopteerd voor een venster waarin de boerderij, het
vee, het erf en de omliggende in- en outfields centraal staan. Onze
geschiedenis is over een periode van wel vijfduizend jaar, en tot
ver in de twintigste eeuw, vooral een verhaal van kleine boeren-
gemeenschappen.Archeologen schrijven de canon liever met een
kleine dan met een hoofdletter ‘C’. Ook Waterbolks Vijftien eeuwen
boerderijbouw op onbedijkte kwelders is daar een voorbeeld van. En
daarbij is niet de nieuwe wijze van voedselproductie het belang-
rijkst, maar de ervaring vast te wonen op één plek; het ontstaan
van de praktijk en het idee van ‘huis en haard’.Voor het belang-
rijkste deel van de pre- en protohistorie gaat het overigens voor
Nederland over betrekkelijk kleine aantallen mensen. Het is moei-
lijk voorstelbaar maar Nederland werd vanaf het Neolithicum tot
in de Karolingische periode bewoond door enkele tienduizenden
mensen, met uitzondering van de Romeinse tijd toen het aantal
opliep tot wellicht een kwart miljoen. Tot de dichtstbevolkte
gebieden hoorde ongetwijfeld het onbedijkte Noord-Nederlandse
terpengebied, waar de hoge natuurlijke biomassaproductie op de
kwelders een intensieve veeteelt toeliet.

De overgang naar de landbouw voor de Nederlandse delta ver-
dient enkele belangrijke kanttekeningen. Nederland lag ver buiten
het gebied waar de oorspong ligt voor deze nieuwe bestaans- en

Voorwoord

‘Teleurstellend’, zo luidde de reactie van veel archeologen op de
in 2006 gepresenteerde historische canon (zie www.entoen.nu).
In vijftig vensters wordt een overzicht gegeven van ‘het geheel
van belangrijke personen, teksten, kunstwerken, voorwerpen,
verschijnselen en processen die samen laten zien hoe Nederland
zich heeft ontwikkeld tot het land waarin we nu leven’.Met twee
vensters - hunebedden en de Romeinse limes - speelt de archeo-
logie van en in Nederland in de canon slechts een bescheiden rol.
Vier procent van de canonieke geschiedschrijving gaat over onze
lange voorgeschiedenis terwijl 96% betrekking heeft op de laatste
1500 jaar! Veronachtzaming van de pre- en protohistorie is echter
niet het enige probleem van de canon. Bij de beschrijving van het
eerste venster, dat niet alleen betrekking heeft op de hunebedden,
maar ook op de ‘revolutionaire’ overgang van jagen, vissen en ver-
zamelen naar landbouw, moet ook een aantal kritische kantteke-
ningen geplaatst worden. Het laat zien dat historici geen flauw
benul hebben van het wetenschappelijke onderzoek naar de ge-
schiedenis van Nederland en (West-)Europa vóór 1500 na Chr.

Hoewel de hunebedden ongetwijfeld een bijzonder fenomeen
vormen - en uiteraard moet iedere Nederlander weet hebben
van het bestaan en de betekenis ervan - mag niet de indruk
ontstaan dat de bewoning in Nederland begint met de bouwers
van deze monumentale grafkelders. Hiermee reproduceert de
canon een sterk verouderd beeld dat in het onderwijs tot in de
jaren zestig gemeengoed was, maar waarmee in de wetenschap al
tientallen jaren is afgerekend. De eenzijdige en exclusieve aandacht
voor de hunebedden doet geen recht aan een diepere voorge-
schiedenis, die wel tot 300.000 jaar terug gaat, en ook niet aan de
enorme vooruitgang in het archeologische onderzoek in Neder-
land.Archeologen zijn op basis van grootschalig onderzoek van
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levenswijze.Voor de autochtone bevolking was een onvoorwaar-
delijke en volledige overgang naar een agrarische voedselproductie
ook helemaal niet vanzelfsprekend. Minstens duizend jaar, in het
zesde en vijfde millennium voor Chr., bleef een wijze van voedsel-
verzameling dominant, waarin oude en nieuwe voedselbronnen
werden gecombineerd. In dat verband is het ook goed te besef-
fen dat de overgang naar een bestaanswijze als boer niet alleen
te begrijpen is als een positieve stap in het menselijke beschaving:
het betekende ook de definitieve stap uit het Paradijs. In verge-
lijking met jagers en verzamelaars bijvoorbeeld zijn landbouwers
gedwongen een veel groter deel van hun tijd te besteden aan eco-
nomische activiteiten. In de overgang naar landbouw ligt, door
het ontstaan van mogelijkheden tot kapitaalvorming, ook het
einde van een egalitaire vormgeving van de samenleving besloten
en komt, door sedentarisatie, een versterkt besef van het verschil
tussen ‘wij’ en ‘zij’ tot stand.

Het is duidelijk dat in de Noordwest-Europese laagvlakte zich
nooit zeer uitgesproken sociaal-politieke verschillen tussen men-
sen en binnen groepen hebben ontwikkeld, ook niet in het ter-
pengebied. De mensen woonden in geïsoleerde boerderijen of
gehuchten van ten hoogste twee of drie boerderijen. Echte dorpen
kwamen tot in de late ijzertijd of de Romeinse tijd niet voor.
In afwijking tot wat in de grootste delen van Europa gebruikelijk
was, leefde men in Nederland samen met het vee onder één dak.
Deze traditie, waaraan pas in de loop van de twintigste eeuw een
einde is gekomen, gaat terug tot in de midden-bronstijd.Waterbolk
weet deze millennialange traditie op basis van meer dan hon-
derd jaar wetenschappelijk onderzoek, en op basis van een per-
soonlijke betrokkenheid van meer dan zestig jaar, tot in detail
te tekenen voor de periode tussen de eerste kolonisatie van het
waddengebied in de vroege IJzertijd en de eerste bedijking in

de Volle Middeleeuwen. Zijn essay vormt een belangrijke stimu-
lans voor een nadere tekening van de onderzoeksagenda voor het
Noord-Nederlandse bodemarchief, dat zowel in nationale als
internationale zin van de grootste waarde is.

Jos Bazelmans

07Voorwoord

 



Boerderij uit de ijzertijd
In de omgeving van Orvelte is een boerderij met bijbehorende korenopslagplaats

(spieker) uit de ijzertijd (ca. 200 v. Chr.) gereconstrueerd. Twee ingangen tegen-

over elkaar scheiden een woon en een stalgedeelte. De plattegrond werd gevon-

den bij opgravingen in Hijken. Voor vergelijkbare plattegronden zie afb. 5, 6 en 13.

Voor het reconstructiemodel zie pag. 49. (foto Staatsbosbeheer Drenthe)
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beeldjes. Een enkele maal kwam een bijzonder voorwerp van
hout aan het licht, zoals het schrijfplankje van Tolsum uit de
Romeinse tijd.3 Andere topvondsten zijn het aardewerken masker
van Middelstum uit de ijzertijd en de grote fibula (mantelspeld)
van Wijnaldum uit de vroege middeleeuwen. Er kwamen ook veel
beenderen van geslachte huis- en jachtdieren tevoorschijn. Som-
mige waren bewerkt tot schaats; van andere waren kammen en
andere gebruiksvoorwerpen gemaakt. In de mestlagen konden
zaden en andere plantenresten worden herkend.
Deze oudheden uit de terpen en wierden vormen de oorsprong
van de collecties van het Fries en het Groninger Museum.

Het is aan de Leidse hoogleraar in de scheikunde Jakob Maarten
van Bemmelen (1830-1911) te danken, dat het Natuurkundig
Genootschap in Groningen in 1907 het Centraal bureau voor de ken-
nis van de provincie Groningen en omgelegen streken in het leven riep.
Deze commissie kreeg de taak om de commerciële afgravingen
wetenschappelijk te begeleiden. De wierde van Dorkwerd, vlakbij
de stad Groningen, werd toen juist afgegraven. Een student, een
kandidaat in de biologie, was bereid er eens in de week een kijkje
te nemen. Die student was Albert Egges van Giffen.Van Giffen
werd later landelijk en internationaal bekend door zijn opgravin-
gen in de wierde van Ezinge in de jaren ’30, maar ook door zijn
onderzoek naar hunebedden, grafheuvels en urnenvelden op de
zandgronden.4

In 1920 stichtte hij het Biologisch-Archaeologisch Instituut van de
Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn pensionering in 1954 kreeg
ik daarvan de leiding. Bij het terpenonderzoek raakte ik betrokken,
toen in 1958 bij Ruinen (Drenthe) op een tot sportveld bestemd
akkercomplex een groot grafveld uit de ijzertijd (800 v. Chr.-0)
werd opgegraven. Daar kwamen enkele urnen tevoorschijn, die

10

Delta-archeologie
Nederlanders wonen en werken nu ongeveer duizend jaar veilig
achter de dijken.Aan die duizend jaar gaat een periode van vijftien
eeuwen vooraf, waarin onze voorouders akkerbouw en veeteelt
bedreven op regelmatig overstromende en daardoor boomloze
kwelders. De huizen waarin zij toen woonden - althans de platte-
gronden daarvan - vormen het centrale onderwerp van dit boek.

De bewoning in het kustgebied is een van de meest karakte-
ristieke thema’s van de Nederlandse archeologie. Men kan die
delta-archeologie noemen, omdat ze zich vooral richt op de be-
woning in de gezamenlijke delta van de rivieren Schelde, Maas,
Rijn,Vecht en Eems.2 Het studiemateriaal ligt voor een groot
deel begraven onder natuurlijke afzettingen van rivierklei, zeeklei,
duinzand of veen.Bij het onderzoek werken archeologen dan ook
nauw samen met geologen, biologen en geografen.
De voor- en vroeghistorische bewoning van het noordelijke kust-
gebied boeit mij omdat er zoveel directe verbindingen zijn met
het huidige cultuurlandschap. Het onderzoek van de huizen is
noodzakelijk als men inzicht wil krijgen in de structuur van de
oude nederzettingen en in de herkomst van de bewoners.

Iets over de geschiedenis van het onderzoek
Het archeologisch onderzoek naar bewoning van het wadden-
gebied begon in de vroege negentiende eeuw. Toen werden
onbebouwde delen van de terpen om commerciële redenen afge-
graven. De mineraalrijke terpaarde werd per schip vervoerd naar
de onvruchtbare veen- en zandgronden in het achterland. Bij het
graafwerk kwamen allerlei oudheden tevoorschijn die door lief-
hebbers werden verzameld. Er werden scherven van aardewerk
gevonden, zowel inheems als geïmporteerd. Ook vond men me-
talen werktuigen, allerlei soorten sieraden, en bronzen goden-
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in vorm, versiering en baksel grote overeenkomst vertoonden
met potten die bij de commerciële afgravingen van de terpen in
Groningen en Friesland waren gevonden. Deze worden in de
musea van Leeuwarden en Groningen bewaard.

Na verder onderzoek raakte ik overtuigd dat de oudste bewoners
van de kleistreken afkomstig waren van de Drentse zandgronden
en dat ze dus niet, zoals de Friese mythe wilde, ergens uit het
oosten waren gekomen. De ouderdom, ontwikkeling en ver-
spreiding van het onderzochte aardewerk duidt daar volgens mij
op.5 Bovendien was er ook een aanleiding tot emigratie vanuit
Drenthe. In dezelfde tijd kwamen daar op allerlei plaatsen zand-
verstuivingen voor die de akkers bedreigden. Deze stelling riep
veel reacties op.Er volgde allerlei onderzoek naar milieu en bewo-
ning en naar het verband daartussen, zowel in de kleistreken als
op de zandgronden.

Persoonlijke belangstelling
De archeologie van het zo gevarieerde cultuurlandschap in het
noorden van ons land is mij sindsdien bezig blijven houden. Zo
hield ik in 1984 de Kroon-lezing6 en publiceerde ik, meer recent
een overzichtsartikel in de bundel Landschap in Meervoud, uitge-
geven onder redactie van Jan Kolen en Ton Lemaire.7

Die belangstelling heeft mogelijk ook te maken met het feit dat
mijn wortels in dit gebied liggen. Mijn voorouders van vaderszijde
voeren als schippers op het Reitdiep of woonden in dorpen als
Ulrum, Leens en Wehe in het Marnegebied. Mijn betovergroot-
vader Harm Tjallings Waterbolk was ‘waarman’ (opzichter) bij het
Schouwerzijl. Hij ligt begraven op het mooie kleine kerkhof van
Klein Maarslag, bezit van de Stichting Het Groninger Landschap.
Ook diens vader en grootvader waren ‘waarman’ bij het Schou-

werzijl geweest. Mijn voorouders van moederszijde woonden in
de dorpen Ruinerwold en De Wijk in zuidwest-Drenthe en daar,
in Havelte, ben ik ook opgegroeid.Als schooljongen zwierf ik er
rond in de heidevelden, zandverstuivingen, bossen en madelanden.
Als student ontdekte ik vlak na de oorlog in de vele zandgroeven
aan de rand van het door de Duitsers aangelegde vliegveld de
prehistorische zandverstuivingen, die ik hiervoor al noemde.8

Ook mijn voorganger Van Giffen heeft een deel van zijn jeugd
doorgebracht op het platteland van Noord-Nederland.Als zoon
van een predikant, die vaak van standplaats wisselde, bracht hij
het grootste deel van zijn lagereschooltijd door in het Drentse
Diever en bezocht hij de gymnasia in Sneek (vanuit het Friese
terpdorp Bozum) en in Zutphen.9 In zijn studententijd was zijn
vader predikant in Zuidhorn en Goutum. Zijn speciale verbonden-
heid met Drenthe blijkt uit de persoonlijke zorg die hij besteedde
aan het landschap rondom de hunebedden, en aan de vele week-
enden die hij doorbracht in zijn zomerhuis in Diever. In dat dorp
ligt hij ook begraven.

Opzet en inhoud
Na bovenstaande algemene opmerkingen geef ik in dit boekje
eerst een kort overzicht van de leefomstandigheden in de kwel-
dergebieden. Vervolgens beschrijf ik hoe in het begin van de
vorige eeuw bij opgravingen in de terpen en op de zandgronden
de huizen van de vroegere bewoners zijn ontdekt. Daarna volgt
een overzicht van de ontwikkeling van boerderijtypen op de zand-
gronden van de midden-bronstijd (ca. 1500 v. Chr.) tot en met
de middeleeuwen (ca. 1500 na Chr.). Deze indeling is uitgebreid
geïllustreerd met plattegronden die in de afgelopen decennia
zijn opgegraven.Tegen deze achtergrond worden vervolgens de
in de kleistreken opgegraven huizen besproken. Daarbij komen
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problemen aan de orde over de herkomst van de bewoners en
de wisselwerking met de bewoning op de zandgronden.Aan de
binnenkant van de omslag vindt de lezer alle boerderijtypen die
in dit boekje voorkomen in een overzichtelijke tabel. In de achter-
omslag staan een legenda en een overzichtskaart van de plaatsen
waar de in dit boekje genoemde opgravingen zijn verricht. In een
slothoofdstuk geef ik mijn visie op de maatschappelijke functie
van de archeologie.
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De woongebieden werden door brede zeearmen van elkaar ge-
scheiden en moesten groot genoeg zijn om een in sociaal en bio-
logisch opzicht levenskrachtige gemeenschap te herbergen in een
reeks van nederzettingen.

Sinds het begin van het terpenonderzoek in onze streken heeft
men vergelijkingen gemaakt met de bewoning op de zogenaamde
Halligen in het waddengebied van Sleeswijk-Holstein (zie foto
op de volgende pagina). Daar is een in de middeleeuwen inge-
dijkt waddengebied door overstromingen getroffen, maar men
is er blijven wonen op terpen. Die liggen nu buitendijks en zien
er bij extreem hoog water uit als eilanden.Een principieel verschil
met de vroegere bewoning in ons waddengebeid is dat er op de
Halligen alleen veeteelt werd beoefend; voor landbouwproducten
was men aangewezen op het vasteland. Momenteel leeft men er
vooral van het toerisme.

16

Verdwijnende 
en verschijnende 
woongebiedenDe stijging van de zeespiegel en de voortdurende verlegging

van de kust en van de zeearmen hadden grote invloed op de
bewoonbaarheid van het kwelderlandschap. Sommige woonge-
bieden moesten mensen na enkele eeuwen weer verlaten, nieuwe
gebieden kwamen beschikbaar. Soms werden ooit verlaten gebie-
den in een latere periode opnieuw bewoonbaar. Er zijn maar
weinig streken die gedurende de 25 eeuwen, waarvan dit boek de
eerste vijftien beschrijft, blijvend bewoond zijn geweest. Een
voorbeeld is het gebied Middag-Humsterland langs de linkeroever
van het Reitdiep. Daarin ligt de wierde van Ezinge, die later ter
sprake zal komen.

Mensen bouwden hun huizen op de van nature wat hogere plek-
ken in het landschap. Men wierp ook wel eens een lage heuvel
van kleizoden op om zo beter tegen wintervloeden beschermd
te zijn. De grote woonheuvels, die we in Friesland terpen en in
Groningen wierden noemen, zijn ontstaan doordat men lang op
dezelfde plek bleef wonen. Door nederzettingsafval, mest en aan-
gevoerde klei kwam het woonniveau bij elke nieuwbouw wat
hoger te liggen.

Of men ergens kon wonen werd echter niet zozeer door de
hoogte van de terp of wierde bepaald. Belangrijker was de moge-
lijkheid om daarbuiten, op de open kwelder, zomergranen, peul-
vruchten en planten met oliehoudende zaden te verbouwen. Dat
hing weer af van de frequentie van de stormvloeden. Kritisch
waren vooral de perioden waarin het zaad ontkiemde en waarin
de vruchtzetting plaats vond. Een enkele overstroming tijdens
de lengtegroei van het gewas kon geen kwaad.10 Het vee vond op
de kwelders voldoende te eten. Het zal ’s nachts op stal hebben
gestaan en daar de mest hebben geproduceerd, die zoveel heeft
bijgedragen aan de hoogtegroei van de terpen.

 



Halligen
Langs de westkust van Sleeswijk-Holstein liggen buiten de

huidige dijken bewoonde kweldergebieden, zogenaamde

Halligen, waar mensen op terpen woonden. Ze leefden van

de veeteelt en de visserij. Hun levensomstandigheden zijn

vaak vergeleken met die van de bewoners van het wadden-

gebied vóór de aanleg van dijken. Tegenwoordig leeft men 

er vooral van het toerisme. Hier een beeld van 

de terp Gröde-Appelland.
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Opgravingen 
van gebouwen in 
de terpen en op 
de zandgronden

Van Giffen vond de eerste duidelijke resten van gebouwen in de
ondergrond van de afgegraven wierde Wierhuizen bij Appinge-
dam. De opgraving vond plaats in 1916 en 1917 in opdracht van
de Vereniging voor Terpenonderzoek (afb. 1).11 De gebouwresten
bestonden uit paalstompen, die in de vochtige klei- en mestlagen
onder in de wierde bewaard waren gebleven.Van Giffen inter-
preteerde ze als de resten van de palen, die daken en wanden van
huizen hadden gedragen. De oudste vondsten ter plaatse dateerden
uit de Romeinse tijd (0-400 na Chr.).Van Giffen merkte wel dat
de palen op rijen stonden, maar duidelijke plattegronden kon
hij er niet van maken. Dat lukte hem pas omstreeks 1930 bij zijn
grote opgravingen in Ezinge.12 Hij financierde die onder meer
door zelf de terpaarde te verkopen. Ook kreeg hij, het was crisis-
tijd, de mogelijkheid om werklozen in te schakelen. In de diepste
lagen van de wierde was het vlechtwerk van de wanden van de
huizen voor een deel bewaard gebleven (afb. 2).

De oudste huizen dateerden al van enkele eeuwen vóór de Ro-
meinse tijd.Van Giffen zag dat de gebouwen driebeukig waren,
dat wil zeggen dat de bovenbouw gedragen werd door een reeks
van paren dakdragende palen (stijlen) binnen het gebouw. Af-
beelding 3 toont een klein gebouw met vier paar stijlen (zie ook
afb. 28: e op p. 62).

Driebeukige gebouwen uit de voor-Romeinse tijd vond Van
Giffen kort daarna ook op de Drentse zandgronden, het eerst bij
Sleen en Zeijen in 1934. Op de zandgronden is het hout van de
palen zelf niet bewaard gebleven, maar daar zijn de kuilen waarin
de palen zijn geplaatst bij zorgvuldig schaven onder de bouwvoor
te herkennen. Hun donkergrijze, humusrijke vulling contrasteert
met de meestal geel en bruin getinte, ongeroerde zandgrond.
Soms kan men binnen de vulling nog de vergane paalkern onder-
scheiden.Afbeelding 4 geeft een beeld van de opgraving van een

Afbeelding 1
Opgraving ondergrond terp

Wierhuizen bij Appingedam in 1917.

Paalstompen, deels op zuiltjes van

klei, van boerderij uit de Romeinse tijd

(archief GIA).
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Afbeelding 2
Opgraving Ezinge in 1932. 

Palen en vlechtwerk van de wand

van een huis zijn in de mestlagen

aan de voet van de terp bewaard

gebleven (archief GIA).

Afbeelding 3
Opgraving Ezinge in 1930. 

Scheefgezakte wandpalen, vlechtwand 

en stijlparen van kort driebeukig huis uit 

de midden-ijzertijd (500-250 v. Chr.) 

(archief GIA).
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bronstijdhuis bij Elp. Het vloerniveau zelf is door het ploegen
of de werking van bodemdieren en de doorworteling onherken-
baar geworden.

In de terpen worden bij elke nieuwbouw de huisresten op elkaar
gestapeld. Door de inklinkende mestlagen komen ze vaak scheef
te liggen en zijn daardoor moeilijk te vervolgen. Op de zandgron-
den is echter al het organische materiaal vergaan en kunnen we
op één niveau de paalkuilen van opeenvolgende boerderijen vin-
den. Het uiteenrafelen van de verschillende plattegronden is dan
niet eenvoudig. Kleine verschillen in de richting van de paalrijen
en in de diepte, kleur en vorm van de paalkuilen kunnen helpen.
Maar delen van de plattegrond kunnen vernield zijn of onherken-
baar zijn geraakt door latere graafwerkzaamheden van andere aard.
Ook kunnen door de werking van bodemdieren en boomwortels
de contouren van de paalkuilen zijn vervaagd. Schone, eenduidige,
complete plattegronden zijn op de zandgronden dan ook zeld-
zaam.Als voorbeelden een foto en een getekende plattegrond van
een gebouw uit de midden-ijzertijd, dat bij Hijken is opgegraven
(afb. 5 en 6) en van een gebouw uit de vroege Romeinse tijd,
dat bij Peelo is opgegraven (afb. 7 en 8).13

Het huis van Hijken is vijf meter breed en 15 meter lang. Het
stalgedeelte is herkenbaar aan de korte afstanden tussen de paren
palen die het dak dragen (stijlen). De dubbele stalboxen, die samen
ruimte bieden aan 12 stuks vee, worden gescheiden door steun-
palen.De stalscheidingen zelf zijn in dit geval niet bewaard geble-
ven. Ook de vlechtwand is maar gedeeltelijk bewaard. Op de
scheiding van het woon- en stalgedeelte bevinden zich een paar
brede ingangen. Buiten langs de wanden staan palen die de dakvoet
steunden. Het gebouw van Peelo is zes meter breed en 36 meter
lang; het heeft vijf ingangen. Het stalgedeelte is een keer verlengd;
het bood uiteindelijk ruimte aan ongeveer 50 stuks vee.
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Afbeelding 4
Opgraving van boerderij uit de 

late bronstijd (1100-800 v. Chr.)

bij Elp in 1959-1962. Paalkuilen 

met donkergrijze vulling; ongeroerde

grond geel met donkerbruine plekken 

oergrond (archief GIA).
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Afbeelding 5
Opgraving van boerderij 18 

uit de midden-ijzertijd (500-250 

v. Chr.) bij Hijken in 1969-1972

(archief GIA).

Afbeelding 6
Getekende plattegrond van 

boerderij 18 uit de midden-ijzertijd

(500-250 v. Chr.) bij Hijken. 

(type Hijken). Schaal 1:200
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Afbeelding 8
Getekende plattegrond van 

boerderij 58 uit de vroege 

Romeinse tijd (0-200 na Chr.) 

bij Peelo (type Fochteloo B).

Schaal 1:250

Afbeelding 7
Opgraving van boerderij 58 

uit de vroege Romeinse tijd (0-200 na Chr.)

bij Peelo in 1987. Op de voorgrond het

eenmaal verlengde stalgedeelte met door

zware paalkuilen gekenmerkte ingang

(archief GIA).
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Opgravingen in 
de jaren ’60 en ’70 
van de vorige eeuw

Onderzoeksbeleid
Al vóór de Tweede Wereldoorlog kwam er een eind aan de com-
merciële terpafgravingen. Na de oorlog kwam het accent bij
nederzettingsonderzoek op de zandgronden te liggen. Ruilver-
kavelingen, stedenbouw en wegenaanleg tastten overal oude
woongronden aan, wat leidde tot meldingen van archeologische
vondsten. Bij de keuze voor op te graven objecten en de omvang
van de opgravingen lieten wij ons leiden door het wetenschap-
pelijke belang. In de jaren van 1958 tot 1961 hadden we in de
ruilverkaveling Wijster een groot aantal plattegronden uit de Ro-
meinse tijd (0-400 na Chr.) opgegraven.14 In Elp van 1959 tot
1962 stuitten we aan de voet van een grafheuvel bij toeval op
plattegronden uit de bronstijd (1800-800 v. Chr.).15 Het lag dus
voor de hand om te zoeken naar gelegenheden om huizen uit
de ontbrekende perioden daartussen op te graven.We maakten
daarbij gebruik van de mogelijkheden die zich aandienden.

De aanleg van een sportveld bij Odoorn in 1966 en de bouw
van een autoweg bij Pesse van 1972 tot 197516 boden gelegenheid
te zoeken naar huizen uit de vroege middeleeuwen (400-1000
na Chr.). De ruilverkaveling Hijken van 1968 tot 197417 gaf de
gelegenheid de ijzertijd (800 v. Chr. -0) te onderzoeken. De late
middeleeuwen (1000-1500 na Chr.) kwamen aan bod bij de aan-
leg van een weg in Gasselte van 1975 tot 1977.18 Opgravingen
in de nieuwe woonwijken Angelslo en Emmerhout bij Emmen
tussen 1960 en 1968 brachten veel nieuwe plattegronden uit de
bronstijd (1800-800 v. Chr.) aan het licht.19 Bij veel van deze
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opgravingen vonden we ook bijgebouwen en waterputten, en
soms ook de omheiningen van de erven. Zo kregen we een beeld
van de structuur van de nederzettingen en kwam ook de studie
van het cultuurlandschap als geheel in zicht.

Gouden tijden voor opgravingen
De financiering voor opgravingen was geen groot probleem.Via
de toenmalige Dienst Uitvoering Werken (D.U.W.) en zijn opvol-
ger, de Dienst Aanvullende Civieltechnische Werken (D.A.C.W.),
konden we gesubsidieerde, uit de krimpende landbouw afkomstige
arbeidskrachten inschakelen.Verder voorzag de universiteit van
Groningen in ruime personele en financiële middelen. In ruil-
verkavelingen betaalde de Cultuurtechnische Dienst (C.D.) mee.
Het vondstmateriaal ging naar de musea van Assen, Groningen en
Leeuwarden. De conservators van de archeologische afdelingen
namen deel in het veldonderzoek. Zij waren voor 50 procent in
dienst van de universiteit.Vele vondstmeldingen kwamen bij hen
binnen.

In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw werden in totaal enkele
honderden plattegronden opgegraven in Friesland (Boornber-
gum, Foudgum, Midsland,Wartena en Wijnjeterp), Groningen
(Haren, Middelstum, Groningen) en in Drenthe (Een, Elp, Emmen,
Gasselte, Hijken, Noordbarge, Norg, Odoorn, Orvelte, Sleen, Peelo,
Pesse,Wijster en Zeijen). (zie kaart achterin).

Achteraf gezien waren het gouden tijden.Toen werd voor het
noorden van het land de basis gelegd waarvan de huidige com-
merciële archeologie nog steeds profiteert.
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Woonstalhuizen:
indeling in typen

Hoofdstuk 5

Mens en vee onder één dak
De opgegraven gebouwen zijn zogenoemde woonstalhuizen:
huizen waarin mens en vee onder één dak woonden. Per periode
vertonen die huizen verschillen in de patronen van onder andere
dakdragende palen (stijlen), wandpalen, stalindeling, plaats en
aantal ingangen. In mijn in 2009 verschenen boek Getimmerd
Verleden heb ik ruim 30 gebouwtypen onderscheiden voor het
gebied tussen de rivieren Eems en (Oude) IJssel, dus inclusief
het Reiderland en het Eemsland in het nabije Duitsland.20

Voor de zandgronden in dit gebied bestrijken die typen in totaal
ongeveer 3500 jaar, van de vroege bronstijd (vanaf 2000 voor Chr.)
tot en met de late middeleeuwen (einde 1500 na Chr.). Elk type
is gedurende een periode van een klein aantal eeuwen in gebruik
geweest. Om de verschillen te illustreren laat ik in chronologische
volgorde enkele voorbeelden zien met telkens drie of vier platte-
gronden per type. De keuze daarvan wordt mede bepaald door
de rol, die ze verderop in dit betoog zullen spelen als vergelijkings-
materiaal voor de huizen die in het waddengebied zijn opgegraven.
Rode lijnen geven het veronderstelde verloop van de wand aan;
groene lijnen verbinden de belangrijkste elementen van de dragen-
de structuur. (achterin staat een uitgebreide legenda).

Bronstijd (1500-800 v. Chr.)
De typen Emmerhout (midden-bronstijd, 1500-1100 v. Chr.)
(afb. 9) en Elp (late bronstijd, 1100-800 v. Chr.) (afb. 10.) laten
zien in welke huizen men woonde op de zandgronden ruim
voordat de kleistreken werden gekoloniseerd.

Het zijn driebeukige gebouwen die onder meer verschillen in de
plaats en uitvoering van het stalgedeelte: dubbele stalboxen in het
centrale gedeelte van het huis bij het type Emmerhout, verdub-
beling van de stijlparen in de helft van het huis bij het type Elp.
Het huis van Emmerhout (afb. 9: a) vertoont uitzonderlijk veel
details, zoals de vlechtwand buiten de wandpalen, drempelkuilen
bij twee van de drie ingangen, sleuven waarin de schotten van de
stalboxen zijn geplaatst, en enkele stijlen die de nok van het huis
ondersteunden. Zulke goed bewaarde plattegronden zijn zeldzaam.

IJzertijd (800 v. Chr. - 0)
De onderling nauw verwante typen Een (afb. 11) en Wachtum
(afb. 12) zijn kenmerkend voor de vroege ijzertijd (800-500 v.
Chr.), de periode direct voorafgaand aan de kolonisatie vanaf de
zandgronden, waar ik eerder in dit boek al melding van maakte.

De gekoppelde buitenpalen hebben waarschijnlijk een dakdragen-
de functie gehad, samen met een klein aantal stijlparen binnen
het huis. De typen verschillen maar weinig van elkaar. Bij het
type Wachtum is de wand in een diepe sleuf geplaatst, terwijl bij
het type Een de wand alleen te herkennen is aan vaak maar ten
dele bewaarde paalkuilen. Binnen het werkgebied is het type
Wachtum ook meer zuidelijk verspreid. Het komt ook voor op de
Veluwe en in Noord-Brabant.

Uit de midden-ijzertijd (500-250 v.Chr.) dateren zowel het drie-
beukige type Hijken (afb. 13), als het tweebeukige type Dalen
(afb. 14). Beide typen lopen waarschijnlijk door tot in de late
ijzertijd (250 v. Chr.-0).
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Afbeelding 10
Voorbeelden van het type Elp

(late bronstijd, 1100-800 v. Chr.)

afkomstig van Elp (a, b) en

Deventer-Margijnenenk (c).

Schaal 1:300

Afbeelding 9
Voorbeelden van het type

Emmerhout (midden-bronstijd,

1500-1100 v. Chr.), afkomstig 

van Emmerhout (a), Hijken (b) 

en Dalen-Huidbergsveld (c). 

Schaal 1:300
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Afbeelding 12
Voorbeelden van het type Wachtum

(vroege ijzertijd, 800-500 v. Chr.) 

afkomstig van Angelslo (a), Wachtum (b),

Emmerhout (c) en Winterswijk (d). 

Schaal 1:300
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Afbeelding 11
Voorbeelden van het type Een,

(vroege ijzertijd, 800-500 v. Chr.)

afkomstig van Zwolle (a), 

Een (b) en Peelo (c, d). 

Schaal 1:300
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d
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Afbeelding 14
Voorbeelden van het type Dalen

(midden-ijzertijd, 500-250 v. Chr.),

afkomstig van Dalen (a), Colmschate

(b) en Borne (c). Schaal 1:250
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Afbeelding 13
Voorbeelden van het type Hijken

(midden-ijzertijd, 500-250 v. Chr.),

afkomstig van Hijken (a), Peelo (b)

en Colmschate (c). Schaal 1:250
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a

c

a

c

b

b



Afbeelding 16
Voorbeelden van het type Wijster B

(late Romeinse tijd, 200-400 na Chr.),

afkomstig van Wijster. Schaal 1:250

Afbeelding 15
Voorbeelden van het voorlopige

type Zeijen, afkomstig van Zeijen.

Schaal 1:250
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a

b

c

a

b

c



Afbeelding 18
Voorbeelden van het type Odoorn C

(achtste eeuw na Chr.), afkomstig

van Odoorn (a, b) en Sleen (c).

Schaal 1: 250
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Afbeelding 17
Voorbeelden van het type Odoorn A

(zesde eeuw na Chr.), afkomstig 

van Odoorn. Schaal 1:250

Hoofdstuk 5 43

a a

b

c

b

c
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Tegenover het principiële verschil in dakdragende structuur staan
als punten van overeenkomst de dakvoetsteunen buiten de wand
en de steunpalen voor de dubbele stalboxen binnen de wand.
Het type Dalen komt in Drenthe alleen voor in het uiterste zuid-
oosten; het is verder algemeen in Overijssel, Gelderland en in het
zuiden van het land.

Romeinse tijd (0-400 na Chr.)
Het eenvoudige, voorlopige type Zeijen (afb. 15) dateert van
omstreeks het begin van de jaartelling.Het type Wijster B (afb. 16)
met zijn gecompliceerde opbouw dateert uit de late Romeinse
tijd. Dit type is driedelig en deels eenbeukig, deels driebeukig.
De stalboxen zijn nu enkel.

Middeleeuwen (400-1500 na Chr.)
De eenbeukige, driedelige typen Odoorn A (afb. 17) Odoorn B
(niet afgebeeld) en Odoorn C (afb. 18) kenmerken de huizenbouw
op de zandgronden in respectievelijk de zesde en achtste eeuw
na Christus. Dubbelpalen dragen het dak, waarbij de wand zich
verplaatst van de buitenste van de dubbelpalen naar de binnenste.
De veestalling, ook nu met enkele stalboxen, bevindt zich in
een van de einddelen.

Uit de tiende tot veertiende eeuw na Christus dateren de typen
Gasselte A (afb. 19) en Gasselte B (afb. 20) en Gasselte B’ (afb. 21).
Ze zijn zwaar gebouwd en hebben gebogen wanden en verbredin-
gen, zogenoemde uitkubbingen.
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Afbeelding 19
Voorbeelden van het type Gasselte A

(tiende eeuw na Chr.), afkomstig van

Gasselte (a), Pesse (b) en Peelo (c).

Schaal 1:250

a

b

c
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Afbeelding 20
Voorbeelden van het type Gasselte B,

(elfde tot veertiende eeuw na Chr.),

afkomstig van Gasselte (a) en

Colmschate (b). Schaal 1:300

Afbeelding 21
Voorbeelden van het type Gasselte B’

(elfde tot veertiende eeuw na Chr.),

afkomstig van Peelo (a) en Pesse (b).

Schaal 1:300

a a b

b
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Reconstructie
Reconstructiemodel voor 

een huis van het type Hijken, 

gemaakt door Carlo Huijts.

48

In de aard, opeenvolging en verspreiding van de huistypen kunnen
naast regionale tradities ook bouwtechnische ontwikkelingen,
invloeden vanuit andere gebieden, aanpassingen aan het landschap
en veranderingen in de bedrijfsvoering tot uiting komen. In de
individuele exemplaren van de huistypen kunnen verschillen in
bedrijfsgrootte en in de sociale positie van de bewoners binnen de
gemeenschap te zien zijn.

De archeoloog dateert de plattegronden met behulp van het geas-
socieerde vondstmateriaal. Hij signaleert de wetmatigheden in
de plaats van de paalkuilen ten opzichte van elkaar en baseert
daarop zijn indeling in typen.Voor de vertaling van de gevonden
patronen in bouwtechnische constructies is de archeoloog echter
afhankelijk van architecten, die gespecialiseerd zijn in landelijke
bouwkunst. Een eerste poging daartoe is gedaan door Carlo Huijts
in 1992. 21 Sindsdien is het materiaal enorm gegroeid. Een nieuwe
studie zou details in de plattegronden naar voren kunnen brengen
die we nu wellicht over het hoofd zien.
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Weinig gegevens
Voor de kleistreken is het beeld veel minder volledig dan voor de
zandgronden. Een belangrijke oorzaak is dat er voor het verkrij-
gen van een huisplattegrond in een terp veel meer grond verzet
moet worden dan op zand. Het aantal complete plattegronden
is erg klein en er zijn bovendien enkele hinderlijke geografische
en chronologische hiaten.Al tonen de plattegronden uit de terpen
soms meer details van de wand en de ingangen van de huizen, een
doorlopend beeld kunnen we nog niet schetsen.Wel is er na Van
Giffen nog het een en ander gebeurd op het gebied van onder-
zoek. Ik noem als grotere projecten de opgravingen in Tritsum
in de jaren 1958-1961,22 in de Groningse stadswijk Paddepoel in
1964,23 in Foudgum in 1966,24 in Middelstum-Boerdamsterweg
in 1970-1973,25 in Neerwolde in 1975-197626 en in Heveskes-
klooster in 1982-1988.27 Na mijn pensionering in 1987 volgden
opgravingen in Wijnaldum in 1991-1993,28 op het Oldehoof-
ster Kerkhof in Leeuwarden in 2004-200629 en in Hallum in
2009 (zie kaart achterin).

Dit neemt niet weg dat de voorsprong die het terpengebied op
archeologisch gebied vóór de oorlog had, nadien is veranderd
in een achterstand. In de nationale onderzoeksagenda voor de
archeologie, die onlangs op verzoek van de Waddenacademie is
geactualiseerd,30 vormen de late prehistorie en de protohistorie
(bronstijd en ijzertijd) van het noordelijke kustgebied terecht een
zwaartepunt. In deze agenda wordt bovendien gewezen op het feit
dat enkele van de bovengenoemde opgravingen naar de huidige
maatstaven niet volledig zijn uitgewerkt en gepubliceerd. Dit geldt
met name voor de projecten Ezinge,Tritsum, Middelstum-Boer-
damsterweg en Heveskesklooster.

Woonstalhuizen 
in het waddengebied

Ik ga nu een aantal plattegronden behandelen, en de overeenkom-
sten en verschillen bespreken met gelijktijdige plattegronden van
de zandgronden. Zo kunnen we misschien iets te weten komen
over de herkomst en verwantschap van de bewoners van het wad-
dengebied. Dat is een oud thema dat ook bestudeerd wordt op
basis van andere archeologische resten, zoals aardewerk. Ik kies vier
perioden: de oudste bewoningsfase omstreeks 500 voor Chr.,
de Romeinse tijd, de vroege middeleeuwen en ten slotte de late
middeleeuwen.

De oudste bewoning: kolonisatie vanuit de zandgronden?
Als omstreeks 500 voor Chr. in de kleistreken van Friesland,
Groningen en het Reiderland de bewoning begint, zijn er al drie-
duizend jaar voorbij waarin mensen op aangrenzende zandgronden
een gemengd boerenbedrijf uitoefenden. Zij woonden al ongeveer
duizend jaar lang met hun vee onder één dak, zo blijkt uit ons
huizenonderzoek sinds de midden-bronstijd (1500-1100 v. Chr.).
Zij namen hun ervaring mee naar de nieuwe omgeving, toen
die omstreeks 500 v. Chr. bij de overgang van de vroege naar de
midden-ijzertijd voor permanente bewoning bruikbaar werd.
Wonen op de kleigronden werd mogelijk als gevolg van een bij-
zonder gunstige geologisch-klimatologische ontwikkeling die hier
verder buiten beschouwing moet blijven.31

Aan de feitelijke kolonisatie van het kleigebied is waarschijnlijk
een korte pioniertijd voorafgegaan. ’s Zomers trok men met het
vee het gebied in en bouwde daar eenvoudige hutten en houten
platformen (spiekers) waarin hooi werd verzameld.32 Zo’n zomer-
nederzetting is waarschijnlijk in Middelstum-Boerdamsterweg
opgegraven (afb. 22, westelijke kern).
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Afbeelding 22
Middelstum-Boerdamsterweg, periode 1. 

Nederzetting uit de ijzertijd aan de oever van een kreek

met zijkreken. De westelijke kern bestaat uit enkele malen

vernieuwde hutten met spiekers en representeert waar-

schijnlijk een fase met alleen zomerbewoning; de iets jongere

oostelijke kern bestaat uit een door gegraven sloten omgeven,

permanent bewoonde boerderij (type Hatzum) met aangren-

zend platform en door sloten begrensde akkerpercelen.

Schaal 1: c.1500

Afbeelding 23
Hatzum-Boomborg, periode 1a.

Boerderijen en spiekers. In het 

centrum een woonhuis zonder stal. 

Schaal 1:600

open water (gulleys)

ditches
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complete huisplattegronden.36 In Hatzum konden de opgravers
zes woonniveau’s boven elkaar onderscheiden, elk met vier tot vijf
huizen en bijbehorende spiekers.Afbeelding 23 geeft een overzicht
van de gebouwen van het oudste niveau.

Uiteindelijk werd de nederzetting verlaten. Ook bij Middelstum
gaat het om een nederzetting die na enkele eeuwen werd overslibd,
en wel zodanig dat er aan de oppervlakte niets meer te zien was.
Zij werd dan ook pas ontdekt toen op het betreffende perceel
klei gegraven zou worden voor een steenfabriek en de klei onge-
schikt bleek om daarvan stenen te bakken. De oostelijk van de
pioniershutten gelegen permanente nederzetting bestond uit
een door gegraven sloten omgeven boerderij. Bij de boerderij
lagen een platform en enkele spiekers, met aansluitend een paar
eveneens door sloten begrensde, niet bebouwde percelen. Mogelijk
dienden deze percelen als akkers (afb. 22, oostelijke kern). In
Ezinge lag het oudste volledig bewaarde huis op de vlakke kwelder
net buiten een bewoonde kern. Die kern kon niet verder onder-
zocht worden, want ze lag onder het kerkhof (afb. 24).

De huizen van de vier genoemde plaatsen blijken onderling nauw
verwant te zijn en kunnen tot één type gerekend worden. Dit heb
ik het type Hatzum genoemd, omdat in Hatzum de meeste platte-
gronden zijn gevonden. Ik onderscheid twee subtypen: Hatzum
(met een wand bestaande uit palen met vlechtwerk) (afb. 26)
en Jemgum (met een wand bestaande uit tussen dubbelpalen
geklemde planken (afb. 27).

De huizen van het type Hatzum zijn driebeukig. Bij een breedte
van ongeveer vijf meter variëren ze nogal in lengte. Soms is er
een duidelijk woon- en staldeel te onderscheiden,met in het stal-
gedeelte een kortere en meer regelmatige afstand tussen de stijl-

5554

Tussen een stelsel van natuurlijke geulen herkennen we de platte-
gronden van vijf of zes, elkaar kennelijk opvolgende, lichtge-
bouwde driebeukige huisjes, met daarnaast een achttal spiekers
van verschillende vorm, die ook niet gelijktijdig kunnen hebben
bestaan. Ook op het Groningse industrieterrein Eemspoort, op
de oever van de Hunze en binnen zichtafstand van de Hondsrug,
zijn aanwijzingen gevonden voor vroege pionieractiviteiten op
de kwelders zonder permanente bewoning.33 Die plek is bijzonder
interessant, omdat ze laat zien dat de rivieren de verbindingsweg
vormden met de vanouds bewoonde wereld op de zandgronden.
De in de Middelzee (de voormalige zeearm tussen Westergo en
Oostergo) uitstromende Boorne en Drait kunnen voor Westergo
en Oostergo dezelfde rol hebben gespeeld als het Oude Diep,
de Drentsche Aa, de Hunze en de Eems in het oostelijke deel van
het terpengebied. Overigens is onze kennis van deze pionier-
activiteiten nog zeer beperkt. Hier ligt een belangrijk thema voor
toekomstig onderzoek.

Huisplattegronden uit de oudste fase van permanente bewoning,
die uit het begin van de midden-ijzertijd dateren, kennen we van
vier plaatsen. Dat zijn Ezinge langs de Hunze, Middelstum-Boer-
damsterweg langs de Fivel, en tot slot Jemgum34 en Hatzum-
Boomborg35, beide gelegen langs de Beneden-Eems in Duitsland
(zie kaart achterin). De laatste twee zijn in de jaren ’50 en ’60
van de vorige eeuw opgegraven door Werner Haarnagel van het
Institut für Historische Küstenforschung in Wilhelmshaven.
Het is jammer dat we uit Westergo en Oostergo nog geen huizen
uit de ijzertijd kennen. Onze eigen opgraving in Tritsum was
negatief, want het voor onderzoek beschikbare deel van de terp
bleek buiten de oude kern te liggen. Het onderzoek van de zool
van de terp Stapert bij Wommels in 1992 leverde wel een oude
waterput uit de pioniertijd op, en enkele palen, maar helaas geen
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Afbeelding 25
Ezinge, periode 2. Stalgedeelte 

van grote boerderij met enkele 

bijgebouwen (type Hatzum). 

Schaal 1:600

56

Afbeelding 24
Ezinge, periode 1c. 

De oudste volledig opgegraven

boerderij (type Hatzum) met 

aangrenzend platform. 

Schaal 1:600

A

A

A = terp
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Afbeelding 27
Voorbeelden van het type Hatzum,

subtype Jemgum, afkomstig van

Hatzum (a, b, d) en Jemgum (c).

Schaal 1:250

a

b c

d

Afbeelding 26
Voorbeelden van het type Hatzum,

subtype Hatzum, afkomstig van

Hatzum. Schaal 1:250

a

b c

d



Natuurlijk had ik verwacht dat op de zandgronden plattegronden
zouden voorkomen, verwant aan het type Hatzum. Dat leek in
eerste instantie toch niet het geval te zijn.Tot voor kort kenden
we uit de vroege ijzertijd op de Drentse zandgronden alleen de
onderling nauw verwante typen Een (afb. 11, zie p. 36) en
Wachtum (afb. 12, zie p. 37)  

Het is al op het eerste gezicht duidelijk dat de verschillen met het
type Hatzum erg groot zijn en niet op verwantschap wijzen. Een
direct verband is er echter wel met een type, dat pas kort geleden
bij opgravingen in Borger is herkend, het op het eerste gezicht
weinig karakteristieke type Borger A (afb. 29).

Een enkele ouderdomsbepaling wijst op de late bronstijd of de
vroege ijzertijd. Het type bleek bij nadere beschouwing ook in
Noordbarge (afb. 30) en Hijken (afb. 31) voor te komen. Er zijn
goede gronden om aan te nemen dat het type op die plaatsen
doorloopt tot de midden-ijzertijd. Het gaat hier om plattegronden,
die ik in eerste instantie als atypisch terzijde had gelegd.

Hatzum en Borger A hebben een aantal overeenkomsten. De af-
standen tussen de stijlparen variëren. Soms is er één ingang in een
van de lange zijden, soms is er een wand van dubbelpalen.Wat
vooral opvalt is dat in beide typen de kenmerken van de oudere
en jongere huistypen ontbreken. Ik concludeer hieruit dat de eer-
ste bewoners van de kleistreken afkomstig zijn uit nederzettingen
op de zandgronden, waar men woonde in huizen van het type
Borger A.

Dit betekent dat er in Drenthe tegen het einde van de vroege
ijzertijd kennelijk twee huistypen naast elkaar in gebruik waren.
In dit verband is het interessant dat er in die tijd ook in het aarde-

paren dan in het woongedeelte. Soms zien we ook dwarse schot-
ten in het stalgedeelte. Daarnaast zijn er korte gebouwen met een
centrale haard en een grote afstand tussen de beide stijlparen.
Het zijn kennelijk woonhuizen zonder stal. Ook de plaats van de
ingangen varieert. Bij de grotere huizen is er een ingang in de
korte stalzijde. Opvallend is dat er in de lange zijden op de grens
van het woon- en stalgedeelte soms maar één ingang is. Dit geldt
ook voor de huizen van Middelstum en Ezinge (afb. 28: a, b).
Bij alle andere huistypen uit de ijzertijd vinden we op deze plaats
twee ingangen tegenover elkaar (zie afb. 11-14 op p. 36-39).

Ook de huizen van de volgende bewoningsfase in Ezinge (afb. 25 en
28: c-e) behoren tot het type Hatzum. De verdere ontwikkeling
in Ezinge kunnen we door middel van opgegraven plattegronden
of delen ervan (typen Hijken en Noordbarge) vervolgen tot in de
Romeinse tijd. In tegenstelling tot de woonplaatsen bij Middel-
stum en Hatzum bleef Ezinge bewoond tot op de huidige dag.

Op de boomloze kwelders zal men het bouwmateriaal voor de
huizen en brandstof van ver hebben moeten aanslepen, uit de
bossen op de rivieroevers en de zandkoppen in het uitgestrekte,
met hoog- en moerasvenen bedekte achterland.Van de menselijke
activiteiten in dit voor de kwelderbewoners ongetwijfeld belang-
rijke gebied hebben we nog maar weinig concrete sporen kunnen
ontdekken. Ook hier ligt een belangrijk veld voor toekomstig
onderzoek.Alleen ter hoogte van de stad Groningen dringen de
vanouds bewoonde hoge zandgronden van de Hondsrug door tot
bijna direct in het kleigebied.

61Hoofdstuk 660
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Afbeelding 29
Voorbeelden van het type Borger A,

afkomstig van Borger (a), Peelo (b)

en Colmschate (c). Schaal 1:250

a

b

c

Afbeelding 28
De oudste volledig opgegraven boerderijen 

van Middelstum-Boerdamsterweg (a) en Ezinge, 

periode 1 (b), met drie gebouwen van Ezinge, 

periode 2 (c-e) (alle type Hatzum). Schaal 1:250

a

d

c

b

e

f
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Afbeelding 31
Boerderijen van het type Borger A,

afkomstig van Hijken. 

Schaal 1:250

Afbeelding 30
Boerderijen van het type Borger A,

afkomstig van Noordbarge. 

Schaal 1:250
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Afbeelding 32
Boerderijen van het voorlopige 

type Zeijen (vroege Romeinse tijd),

afkomstig van Wartena (a), 

Wierhuizen (b) en Sneek (c). 

Schaal 1:250

a

b

c

werk en de grafvormen binnen Drenthe van plaats tot plaats grote
verschillen zijn. Een mogelijke verklaring is dat vreemde groepen
mensen - met huizen van het type Wachtum of Een - vanuit het
zuiden Drenthe zijn binnengedrongen. De oude bevolking trok
mogelijk voor een deel naar het kleigebied. Dit proces kan be-
halve door de eerder genoemde zandverstuivingen op de hoge
gronden, ook zijn bevorderd door de weer op gang gekomen
groei van het hoogveen, sinds ongeveer 800 voor Christus. De
kwaliteit en de omvang van het woongebied op de hoge gronden
gingen door die twee factoren in de ijzertijd geleidelijk achteruit.
Deze werkhypothese, die ik in ander verband verder heb uitge-
werkt37, zal door verder onderzoek moeten worden getoetst.

Vroege Romeinse tijd: terugkeer naar het zand?
Een duidelijke, maar kleine plattegrond uit de vroege Romeinse
tijd is al in 1965 opgegraven in Warstiens, in de ruilverkaveling
Garijp-Wartena (afb. 32: a). Enkele minder duidelijke plattegron-
den kennen we van Sneek (afb. 32: c) en ook de door Van Giffen
in Wierhuizen opgegraven huizen (afb. 32: b) lijken verwant te
zijn. In mijn boek ‘Getimmerd Verleden’ heb ik de plattegronden
vergeleken met enkele gebouwen, die op de zandgronden zijn
opgegraven in een versterkte nederzetting bij Zeijen (op de zand-
gronden nabij Assen) en die ik tot het voorlopige type Zeijen heb
gerekend (afb. 15, zie p. 40)

Juke Dijkstra en Johan Nicolay leidden in 2005-2006 opgravin-
gen op het Oldehoofster kerkhof in Leeuwarden. De onlangs
gepubliceerde plattegronden die dat opleverde verschaffen meer
duidelijkheid.38 Het zijn soms zeer lange, driebeukige gebouwen
met een eenvoudige wand van palen en vlechtwerk. Steunpalen
voor de stalschotten en de dakvoetsteunen, kenmerkend voor de
plattegronden zowel op het zand als de klei uit de voorafgaande
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late ijzertijd, zijn er niet. In Drenthe krijgen we in deze tijd weer
te maken met geografische verschillen in de huizenbouw. De
recente opgravingen in Midlaren39 tonen aan dat de ontwikke-
ling in het noorden van Drenthe in de Romeinse tijd heel anders
is verlopen dan die in Wijster in midden Drenthe. Het is denk-
baar dat we in dit geval te maken hebben met een omgekeerde
migratie: een trek van terpenbewoners terug naar het zand. Er zijn
studies van het aardewerk die deze theorie ondersteunen. Het zou
van groot belang zijn als meer goede huisplattegronden uit de
Romeinse tijd uit het terpengebied voor vergelijking beschik-
baar zouden komen.

Vroege middeleeuwen: nieuwkomers uit het oosten?
In de vroege middeleeuwen geven de huisplattegronden weer
andere interpretatieproblemen. Onze kennis baseren we ook in
dit geval op onderzoek van Van Giffen. Het gaat om een opgraving
in 1939 in een van de Tuinster wierden tussen Wehe en Leens.40

Daar werden driebeukige gebouwen opgegraven met een brede
wand van gestapelde kleizoden, met daartegenaan een binnen-
wand van vlechtwerk. In korte tijd groeiden deze terpen snel in
de hoogte (afb. 33).

Zodenwandhuizen van wat ik het type Leens (afb. 34) heb ge-
noemd, zijn sindsdien ook gevonden in Foudgum en Hallum en,
zonder bewaard gebleven dakdragende palen, in Wijnaldum en
Heveskesklooster (zie kaart achterin).

Op de Drentse zandgronden komen in dezelfde tijd heel andere
huizen voor. In en na de Romeinse tijd verdwijnt de driebeukige
structuur geleidelijk en wordt vervangen door een eenbeukige.
De sleutel tot deze ontwikkeling vonden we bij opgravingen in
Wijster, Eursinge en vooral in Odoorn. Het dak wordt nu ge-

Afbeelding 33
Opgraving van de Tuinster Wierde

bij Leens in 1939. Doorsnede door

brede huiswanden van gestapelde

kleizoden, met daartussen mestlagen

(archief GIA).
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dragen door paren dubbelpalen ter hoogte van de wand. De wand
zelf verschuift geleidelijk van de buitenste van de dubbelpalen
naar de binnenste. Op grond daarvan heb ik de typen Odoorn A
(afb. 17, zie p. 42) Odoorn B en Odoorn C (afb. 18, zie p. 43)
onderscheiden.

Eenbeukige huizen verwant aan de Odoorn-typen, komen voor
in Westfalen (Warendorf), op de Veluwe (Kootwijk, Hoog-Buur-
loo), in het rivierengebied (Dorestad) en in het west-Nederlandse
kustgebied (Den Haag, Katwijk, Rijnsburg, Uitgeest,Texel).Verder
oostelijk op de zandgronden langs de Duitse kust in Oldenburg
en in het gebied tussen de rivieren Elbe en Wezer, en ook in het
zuiden en midden van Jutland blijft in de Romeinse tijd en de
vroege middeleeuwen het klassieke driebeukige bouwprincipe
bestaan.

De oorsprong van het driebeukige type Leens vormt dus een
probleem. De dichtstbijzijnde huizen met zodenwanden vinden
we op het Noordfriese eiland Sylt, waar ze dateren uit de midden-
Romeinse tijd. Ze komen ook voor in het noorden van Jutland
en in Noorwegen.Aan de ene kant zou men kunnen denken, dat
het op al deze plaatsen gaat om een lokale ontwikkeling, in gang
gezet door het ontbreken of niet toegankelijk zijn van voldoende
bouwmateriaal in de omgeving. De dakdragende structuur ver-
andert immers niet.Aan de andere kant valt het verschijnen van
dit huistype in onze kleistreken, vermoedelijk al in de vijfde eeuw,
samen met een hernieuwde bewoning van het terpengebied. Op
grond van studies van het aardewerk en de metaalimporten leken
delen van het gebied een periode ontvolkt te zijn geweest. Samen
met de bouwwijze van de wand zou het driebeukige bouw-
principe op een nieuwe kolonisatiegolf kunnen wijzen, die in dit
geval zeker niet uit Drenthe, maar uit het Noord-Duitse kust-
gebied afkomstig zou zijn. Ook hier is nog veel onderzoek nodig.

Afbeelding 34
Voorbeelden van het type Leens,

afkomstig van Leens (a-c) (vroege

middeleeuwen 0-200 na Chr.) en

Foudgum (d). Schaal 1:300

a

b c

d
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In de late middeleeuwen vinden we bewoning op grote schaal in
het achterland van de terpen. Dat was eerst een met rivieren door-
sneden gebied van moerasbossen en hoogvenen. Het kon pas
door de groeiende bevolking geëxploiteerd worden nadat het ont-
waterd was.Van het begin van die bewoning weten we eigenlijk
maar heel weinig. Wel is het duidelijk dat de exploitatie begon
zowel vanuit het terpengebied als vanuit de Drentse zandgronden.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot het uitgestrekte wegdorpenland-
schap, dat de gehele ruimte tussen het terpengebied en de hogere
delen van het Drents plateau opvult. Denk aan gebieden als de
Friese Wouden, het Westerkwartier, Duurswold en het Oldambt.
Van Giffen groef al in 1926 kleine gebouwen op in Peizerwold
(afb. 35) die meer zeggen over het huistype.

De gebouwen die in 1962 bij Wijnjeterp (afb. 36) zijn opge-
graven verschaffen verdere inzichten voor het huizenonderzoek.
Deze gebouwen dateren uit de late middeleeuwen. In dit gebied
is het echter vooral belangrijk om meer greep te krijgen op de
voorafgaande perioden. Aanwijzingen voor kleinschalige exploita-
tie van de rand van de venen vinden we al in de Romeinse en
Merovingische tijd. De ontginningen van de veengebieden zelf
lijken in de Karolingische tijd te beginnen (vanaf de achtste eeuw
na Chr.). Over de details van deze activiteiten is heel weinig bekend.
Dit zou een zwaartepunt moeten zijn voor toekomstig onderzoek.

Het klei-, veen- en zandgebied van noord-Nederland kent een
boeiende variatie aan nog redelijk intacte cultuurlandschappen
van verschillende ouderdom en structuur, die op een intrigerende
manier met elkaar vervlochten zijn. Willen we hun ontstaan en
groei begrijpen dan is een interregionale studie van de materiële
cultuur met een grote tijdsdiepte nodig. Ik hoop te hebben aange-
toond dat het huizenonderzoek daartoe een bijdrage kan leveren.

Late middeleeuwen: ook de veengebieden raken bewoond
Aan de regionale verschillen in huisvormen lijkt een eind te
komen in de late middeleeuwen,wanneer overal in ons werkgebied
nieuwe huistypen gaan overheersen: de typen Gasselte B (afb. 20,
zie p. 46) en Gasselte B’ (afb. 21, zie p. 47).
Ze zijn gekenmerkt door grote breedte, zware gebintstijlen, licht
gebogen wanden, een brede ingang aan de korte stalzijde en het
vaak voorkomen van verbredingen, zogenaamde uitkubbingen.
Bij het type Gasselte B’ is het woongedeelte gekenmerkt door
grotere afstanden tussen de stijlparen.We werden voor het eerst
met deze typen geconfronteerd bij de opgravingen in Gasselte.
In de negende eeuw begon hier een ontwikkeling met gebogen
wanden bij driedelige huizen met buitenpalen, die nog tot de
Odoorn-serie behoorden (het type Odoorn C’, hier niet afgebeeld).
Een probleem bij deze huizen is dat we niet goed de voordelen
van de gebogen wand begrijpen en ook niet weten waar men
die voor het eerst toepaste.Wel is duidelijk dat het principe in de
negende eeuw al wijd verbreid was in onze streken en ten noord-
oosten daarvan.41

Huizen van het type Gasselte B zijn inmiddels op tal van plaatsen
op de zandgronden van noord- en midden-Nederland gevonden,
en ook op een paar plaatsen in de kleistreken zijn fragmenten
ontdekt (Groningen-Westerseweg 242, Groningen-Aquamarijn-
straat43 en Lutjelollum44). Dat we in de kleistreken nog voor
verrassingen kunnen komen te staan blijkt uit de bijna recht-
hoekige vroegmiddeleeuwse gebouwen met enkelvoudige wand,
die opgegraven zijn in Groningen-Paddepoel45. Ook de twee
rechthoekige gebouwen uit de late middeleeuwen die in Harlingen
zijn ontdekt waren in dat opzicht verrassend.46
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Afbeelding 36
Plattegrond van de opgraving van een laatmiddel-

eeuwse nederzetting bij Wijnjeterp in 1962, met

huizen van het type Gasselte B, schuren, een

spieker en gegraven sloten. Schaal 1: c. 650

Afbeelding 35
Plattegrond van de opgraving van een laatmiddel-

eeuwse veenterp in Peizerwold in 1928. Een klein

gebouw met gebogen wanden (type Gasselte B

wordt opgevolgd door een gebouw met parallelle

wanden (type Pesse). Schaal 1:250
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Friesland, Groningen en Drenthe. Nieuw opgerichte instituten aan
de universiteiten van Amsterdam en Leiden gingen opgravingen
verrichten en legden hun eigen accenten. Ook het Rijksmuseum
van Oudheden voegde zich weer in het patroon. De Monumentenwet
van 1961 regelde de aanwijzing van archeologische monumenten
en bepaalde wie bevoegd was tot het verrichten van opgravingen.

Er gebeurde in een tijd van economische groei zoveel in de bo-
dem, dat er voor iedereen werk was. In de jaren ’60 en ’70 ont-
stond er geleidelijk een effectieve thematische en geografische
taakverdeling die in het buitenland respect en bewondering af-
dwong. Het onderzoek van het paleolithicum (steentijd, tot
10.000 v. Chr.) in ons land vond vooral plaats vanuit het instituut
in Groningen, dat zich overigens concentreerde op de drie noor-
delijke provincies. Het instituut in Amsterdam was vooral actief
in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het Leidse instituut
verrichtte opgravingen in Noord-Brabant en Limburg. De ROB
richtte zich speciaal op de middeleeuwse archeologie.

De geschiedenis van de Nederlandse Archeologie in de jaren ’80
en vooral de jaren ’90 moet nog worden geschreven. Het lijkt mij
dat de forse bezuinigingen bij de universiteiten en het afstoten van
veldonderzoek door musea en de ROB mede tot een complete
herstructurering dwongen. Het in Amsterdam in de schaduw van
de universiteit opgerichte Regionale Archeologische Archiverings-
projekt (RAAP) heeft bij die herstructurering een belangrijke rol
gespeeld. De nationale politiek van afstoten van overheidstaken
maakte dat er ruimte kwam voor organisaties die tegen betaling
archeologisch onderzoek gingen verrichten.Voordien deden alleen
universiteiten en musea dat.

Tot slot:
archeologie en 
maatschappijRuim zestig jaar ben ik bij de Nederlandse archeologie betrokken

geweest. In die periode is het vak enorm veranderd. Natuurlijk:
schop en kruiwagen zijn vervangen door graafmachines. Er zijn
nieuwe methoden voor datering, veldverkenningen en analyse.
Het aantal betaalde onderzoekers is van een tiental gegroeid tot
enkele honderden. Onze kennis is enorm toegenomen en we
hebben ons moeten specialiseren. Maar de grootste verandering
betreft toch wel de maatschappelijke context van ons werk.

Vóór de tweede wereldoorlog werd het archeologisch onderzoek
alleen verricht op de Groningse universiteit, op het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden, in een paar regionale musea en door een
enkele particulier.Verspreid over het land richtten enkele amateur-
archeologen zich verder in hun eigen omgeving vooral op het
verzamelen van vuurstenen werktuigen uit de oudere steentijd.
Heideontginningen en zandverstuivingen vormden hun voor-
naamste werkterrein.Vakmensen in ons land verwaarloosden die
periode in feite. In de landen om ons heen kreeg de oudere steen-
tijd wel aandacht.Archeologen waren voor opgravingen in ons
land afhankelijk van de medewerking van grondeigenaren.Wette-
lijke beperkingen waren er niet.

Na de oorlog veranderde de situatie geleidelijk. 47 In 1948 begon
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) haar
werk. De dienst ging op grote schaal opgravingen uitvoeren,
met veel aandacht voor de middeleeuwen. Ook bouwde ze een
netwerk op van correspondenten.Velen van hen waren lid van
de in 1951 opgerichte Archeologische Werkgemeenschap Westelijk
Nederland (AWWN), later de AWN. Ook kwamen er provinciale
archeologen naar het Groningse voorbeeld. Aan mijn instituut
waren destijds drie archeologen verbonden, die voor de helft ook
als conservators in dienst waren bij de provinciale musea van
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bedreigde locaties zijn gebonden, weinig aandacht krijgen. Na de
grote bezuinigingen in de jaren ’80 en ’90 missen de universitei-
ten en musea hiervoor de mankracht. Het is dan ook essentieel
dat er financiële middelen komen om die problemen aan te pak-
ken. Een aantal wensen voor toekomstig onderzoek heb ik al
aangeduid en voorzover die betrekking hebben op het wadden-
gebied zou daarbij de Waddenacademie een rol kunnen spelen.
Van de resultaten van dat onderzoek zal de commerciële archeo-
logie, die nu werkt op basis van de in het verleden opgedane
kennis, dan weer kunnen profiteren. Zo krijg je een wisselwerking
tussen praktijk en wetenschap waarmee in de jaren ’60 en ’70 van
de vorige eeuw bij het onderzoek van nederzettingen in Drenthe
zoveel succes is geboekt.

Voor de wetenschap is dat zeker van belang. Maar wat betekent
de archeologie voor de samenleving? Kennelijk veel, want ons
parlement heeft het verdrag van Valletta geratificeerd. Dit inter-
nationale verdrag heeft de regels vastgelegd waaraan archeologisch
onderzoek en archeologische monumentenzorg moeten voldoen.
Op grond daarvan is in 2007 de al genoemde Wet op de archeo-
logische monumentenzorg ingevoerd en zijn er gedetailleerde
uitvoeringsbesluiten gekomen.We hebben provinciale en stads-
archeologen gekregen, het aantal studenten is enorm gegroeid, de
amateurs hebben zich verenigd en laten zich horen. In NRC
Handelsblad lezen we regelmatig bijdragen over bijzondere ontwik-
kelingen in de archeologie; het Dagblad van het Noorden berichtte
in de herfst van 2009 vrijwel dagelijks over het onderzoek op de
Grote Markt in Groningen. Ons forum is niet meer zoals voorheen
de in de regionale historie geïnteresseerde en musea bezoekende
elite. Ons forum is de hele bevolking. Dat roept de vraag op wat
die van ons archeologen verwacht.

De stofwolken lijken inmiddels zijn opgetrokken. Sinds 2007 geldt
de Wet op de archeologische monumentenzorg. Het opgraven is nu aan
strikte wettelijke regels onderworpen.‘Behoud in situ’ staat voor-
op. Niet bedreigde objecten worden in beginsel niet opgegraven.
Verder geldt het principe ‘de verstoorder betaalt’. Archeologisch
vooronderzoek is een verplicht element in de voorbereiding van
bouwprojecten. Commerciële organisaties houden zich bezig met
dit vooronderzoek. Ze houden onder strikte regels en in onder-
linge competitie verkenningen. Ze verrichten binnen tevoren
bepaalde grenzen en tijd opgravingen en rapporteren daarover.
Hun interpretatie baseren ze op bestaande kennis, maar ze hebben
weinig tijd voor aansluitend wetenschappelijk onderzoek. De
‘Oogst van Malta’ was een succesvol project van De Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) waarbij
is geprobeerd de interpretatie van de vele zo verzamelde gegevens
op een hoger niveau te brengen.

De enorme toename van archeologische activiteiten heeft ook
negatieve kanten.Volgens de huidige hoogleraar in Groningen,
Daan Raemaekers,48 wordt veel tijd en geld besteed aan onder-
zoek van beperkt belang; de gewenste resultaten worden vaak
niet behaald.Tijdgebrek en werken in ongunstige graafseizoenen
eisen hun tol.Als ik de huisplattegronden die nu worden opge-
graven, vergelijk met wat een halve eeuw geleden werd gepro-
duceerd, moet ik concluderen dat de gemiddelde kwaliteit erg
achteruit is gegaan.

Archeologie is en blijft een vak waarin vaak toevallige ontdek-
kingen de richting van het verdere onderzoek bepalen. Die ont-
dekkingen worden ook gedaan tijdens een commerciële opgra-
ving, maar daar is bijsturing maar zelden mogelijk. Belangrijker
vind ik, dat allerlei onderzoeksvragen die niet aan specifieke
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stelt dat de commerciële archeologen niet alleen volgens formele
criteria uitgebreide rapporten moeten opstellen. Ze zouden ook
in eenvoudige taal korte brochures met hun bevindingen moeten
schrijven.51 Daarvoor is nu meestal geen tijd en geld.

In het museum kan de archeoloog de bijzondere voorwerpen
laten zien die de mensen vroeger hebben gemaakt en versierd.
In het landschap wijst hij de heuvels, wallen en grachten aan als
resten van menselijke activiteiten in het verre verleden.

Die verhalen, beelden en monumenten in het veld vormen een
tegenwicht tegen de desoriënterende en vervreemdende werking
van de moderne communicatiemiddelen en techniek. Ze verster-
ken de band met de eigen omgeving en helpen de mens om zijn
plaats in de wereld te bepalen.

Haren, januari 2010

In het verleden dacht men dat de archeologie zou kunnen bijdra-
gen aan het bepalen van de identiteit van de bevolking.Aan de
vorm of versiering van archeologische voorwerpen zou een volk
of taalgemeenschap te herkennen zijn.Archeologen spraken van
Keltische munten, Frankische grafvelden en Angelsaksisch aarde-
werk. Van Giffen betitelde zijn huizen in Ezinge als ‘Westger-
maans’.Tijdens de tweede wereldoorlog zochten leidende Duitse
archeologen in België en Frankrijk naar ‘Germaanse’ archeologi-
sche vondsten, die de expansiepolitiek van de nazi’s zouden recht-
vaardigen.49

De archeologie heeft nu een heel andere functie gekregen. De
huidige generatie archeologen stelt veel van de oude identiteiten
ter discussie. De identiteitskwestie speelt nu alleen nog een rol op
regionaal niveau: denk aan de hunebedden in Drenthe of, uiter-
aard, aan de terpen en wierden in ons waddengebied.

Enige jaren geleden heb ik mij in een artikel ‘Archaeology in
the modern world’ aangesloten bij de ideeën van de Duitse filo-
soof Odo Marquard.50 De moderne mens heeft volgens Marquard
behoefte aan een tegenwicht tegen de voor hem vaak volstrekt
onbegrijpelijke technologische ontwikkelingen. Geestesweten-
schappen – en dus ook archeologie – beantwoorden aan die
behoefte.Verhalen van de archeoloog over hoe de mens zich in
opeenvolgende perioden in leven hield, hoe hij vuursteen bewerk-
te, potten bakte en metaal smolt zijn wel begrijpelijk.Verhalen
over hoe de mens zijn doden bezorgde, hoe sociale verschillen
tot uiting kwamen zijn te bevatten. De archeoloog kan vertellen
hoe het klimaat, de plantengroei en de dierenwereld veranderden,
waar men woonde en in wat voor soort huizen. Daan Raemaekers
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Tijdperk Vroege
bronstijd

Bronstijd IJzertijd

Midden
bronstijd

Late
bronstijd

Vroege
ijzertijd

Midden
ijzertijd

Late
ijzerijd

Jaartal 1800-1500 
v. Chr.

1500-1100
v. Chr.

1100-800
v. Chr.

800-500 
v. Chr.

500-250 
v. Chr.

250-0 
v. Chr.

Type 
boerderijen 
op zand-
gronden

Emmerhout
(afb 9)

Elp
(afb 10)
Borger A 
(afb 29-31)

Borger A
(afb 29-31)
Een
(afb 11)
Wachtum
(afb 12)

Hijken
(afb 6, 13)
Dalen 
(afb 14)

Dalen 
(afb 14)

Type 
boerderijen in
het wadden-
gebied

Hatzum
(afb 26-28)

Hijken 
(afb 13)
Zeijen
(afb 15, 32)

Tijdperk Vroege
Romeinse
tijd

Romeinse tijd Middeleeuwen

Late
Romeinse
tijd

Vroege
Middel-
eeuwen

Late
Middel-
eeuwen

Jaartal 0-200
na Chr.

200-400
na Chr.

400-1000
na Chr.

1000-1500
na Chr.

Type 
boerderijen 
op zand-
gronden

Fochteloo B
(afb 8)

Wijster B
(afb 16)

Odoorn A
(afb 17)
Odoorn C 
(afb 18)

Gasselte A
(afb 19)
Gasselte B
(afb 20)
Gasselte B’
(afb 21)

Type 
boerderijen in
het wadden-
gebied

Zeijen 
(afb 15, 32)

Leens
(afb 34)

Gasselte B
(afb 20, 
35, 36)
Pesse (afb 35)

Klei

Moerasveen

Hoogveen

Zand

Midsland

Hallum

Middelzee

Dollart

Fivelboezem

Lauwerszee

Foudgum

Leeuwarden

Wartena

Wijnjeterp

Fochteloo

Leens

Ezinge

Middelstum
Appingedam

Dorkwerd

Groningen

24 Neerwolde

Een
Norg

Zeijen

Peelo

Borger

Hijken

Elp

Orvelte

Haren

Neerwolde

Midlaren

Heveskesklooster

Gasselte

Odoorn

Hatzum

Jemgum

Emmen

Noordbarge

Sleen

Dalen

Pesse

Wijster

RuinenHavelte

Lutjelollum

 Wijnaldum

Harlingen TritsumTolsum

Wommels

Sneek

Boornbergum

Wachtum

Tabel informatie
De informatie van alle boerderijtypen die 

in deze publicatie voorkomen zijn in de tabel 

hiernaast overzichtelijk weergegeven met jaartal 

en tijdperk en het bijbehorende grondtype.

Kaart opgravingen
Deze kaart van Noord Nederland, met de zeearmen Middelzee,

Lauwerszee, Fivelboezem en Dollart, toont de plaatsen waar de

in de tekst genoemde opgravingen zijn verricht.



Wonen op
de Wadden
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kwelders

Met een terugblik op 
een halve eeuw bemoeienis 
met het terpenonderzoek
H. T. Waterbolk

Hulplijn wand

Hulplijn dragende structuur

Hulplijn stalscheiding en palissade

Paalkuil

Ingangkuil, drempelkuil, stalgoot

Haardkuil, voorraadkuil

Standspoor wand of stalscheiding

Vlechtwerk wand of stalscheiding

Planken van wand of vloer

Verdiepte vloer, potstal

Plag, plaggenwand

Overige kuilen

Grens opgraving

Legenda
Onderstaande legenda geeft een overzicht 

van de betekenis van de gekleurde elementen 

in de plattegronden.
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Dit boekje is een bewerking van de lezing ‘Vijftien eeuwen

boerderijbouw op onbedijkte kwelders’, voorgedragen door

Tjalling Waterbolk op 10 december 2009 ter gelegenheid

van het derde symposium van de Waddenacademie. Dit is

de eerste publicatie in een serie die zal worden uitgeven

naar aanleiding van bijzondere lezingen uit het programma

van de symposia van de Waddenacademie.

Ambitie
De Waddenacademie heeft de ambitie het waddengebied

te (laten) ontwikkelen tot een kraamkamer voor breed toe-

pasbare, integrale kennis over duurzame ontwikkeling van

een kustgebied, waar natuurwaarden centraal staan en

een dragend onderdeel vormen van de lokale en regionale

economie. Het gebied ontwikkelt zich tot een ontmoetings-

plaats voor wetenschappers uit binnen- en buitenland,

bestuurders, beleidsmakers en beheerders. Samen zoeken

zij op basis van interdisciplinaire kennis duurzame en 

innovatieve oplossingen. In 2020 vormt het trilaterale

waddengebied het best gemonitorde en best begrepen

kustsysteem in de wereld.
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