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VAN WIERDEN EN TERPEN 

Mededelingen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 

Nummer 16 (juli 2011) 

 

Terpenliefhebbers beleven historische tijden 
 

Liefhebbers van terpen en wierden beleven 

historische tijden. Voor het eerst in de 

geschiedenis is er in Nederland een hoogleraar 

terpenarcheologie benoemd. En in ditzelfde 

tijdsgewricht heeft de rijksoverheid besloten 

om de Provincie Fryslân de helpende hand toe 

te steken bij het redden van terpen. In 

Leeuwarden is het tiende archeologische 

steunpunt van Fryslân geopend. En bij de Yeb 

Hettinga Skoalle in Firdgum, waar deze zomer 

een steilkantenonderzoek plaatsvindt, verschijnt 

volgende jaar een reconstructie van een 8e-

eeuws zodenhuis. Door Gerhard Bakker.  
 

De benoeming van de Friese provinciaal archeoloog 

dr.  Gilles de Langen tot bijzonder hoogleraar kwam 

niet helemaal als een verrassing. Tijdens de 

presentatie van het boek Terpbewoning in oostelijk 

Friesland,  op 3 december 2010 in Anjum, ging zijn 

naam al rond. De Langen gaat de leerstoel 

„archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en 

wierdenlandschap‟ bezetten.   

De Langen studeerde geschiedenis en prehistorie 

aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1992 

promoveerde op zijn proefschrift Middeleeuws 

Friesland. De economische ontwikkeling van het 

gewest Oostergo in de vroege en volle Middel- 

eeuwen.  Hij werkte eerder als projectleider bij het 

archeologisch adviesbureau RAAP, dat in opdracht 

van de provincie alle terpen inventariseerde.  Een 

toelichting van zijn hand waarom de provincie geld 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Steilkantenonderzoek in Firdgum.                           Foto: GIA  
 

 

vrijmaakt voor steilkantenonderzoek, is te vinden 

als voorwoord in het eerdergenoemde boek 

„Terpbewoning in oostelijk Friesland‟.  Deze zomer 

vindt onderzoek plaats in Firdgum, nu in het kader 

van het Interreg-project „Land van ontdekkingen‟ 

(binnen de module „identiteit van de terpen‟).   

De Langen is overigens ook de bedenker van de 

archeologische steunpunten in Friesland. Onlangs is 

in Leeuwarden een tiende steunpunt geopend. 

 

Terpenproject 

Op 28 januari 2011 ondertekenden de directeur van 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Cees van 

‟t Veen, en gedeputeerde Jannewietske de Vries van 

de Provincie Fryslân,  in Hogebeintum een samen-

werkingsovereenkomst om terpen te redden die nu 

nog in agrarisch gebruik zijn.  Gedacht wordt aan 

aankoop, grondruil en beschermingsmaatregelen. 

Hiervoor is 1,6 miljoen euro beschikbaar.   

De meeste terpen zijn weliswaar beschermd via 

bestemmingsplannen van gemeente en door 

aanwijzing als rijksmonument (circa 160).  Toch zijn 

er aanvullende maatregelen nodig om ze te 

behouden, want door ploegen en uitdroging gaan de 

onbebouwde terpen achteruit.  Het Terpenproject 

Fryslân moet eenvoudige en financieel aantrekke-

lijke middelen leveren voor de betrokken boeren of 

instanties.  Hun medewerking is op vrijwillige 

basis.  Medio 2014 wordt op grond van de 

ervaringen en resultaten bepaald of het project 

wordt voortgezet.  Bovendien wordt dan bekeken of 

deze aanpak ook buiten Fryslân zinvol is.  
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Tiende archeologisch steunpunt 

Fryslân geopend in Historisch 

Centrum Leeuwarden 
 

Op vrijdag 24 juni is in het Historisch Centrum 

Leeuwarden een archeologisch steunpunt 

geopend. Het is alweer het tiende steunpunt 

van Fryslân. Evert Kramer doet bericht.  
 

Achter de archeologische steunpunten staan 

historische verenigingen en geëngageerde 

stichtingsbesturen die oprichting en voortbestaan 

van deze infocentra garanderen. Eenmalig 

gesubsidieerd door provincie en gemeente en 

gerund door vrijwilligers.  Opvallend is het 

ontbreken van initiatieven  uit de regio‟s zuidwest 

en zuidoost.  Weliswaar zijn door de provincie  in 

het verleden voorbereidende gesprekken gevoerd 

met vertegenwoordigers uit  IJlst en Staveren,  maar 

deze hebben tot nu toe nog niet tot het gewenste 

resultaat geleid.  De Waddeneilanden ontbreken 

eveneens,  maar zijn voor hun erfgoed overigens 

goed  vertegenwoordigd met bestaande 

oudheidkamers en/ of  (natuur)-musea.  

Het eerste archeologische steunpunt werd eind jaren 

negentig opgericht in Hegebeintum: in het 

informatiecentrum aan de voet van de terp,  met als 

thema terpafgravingen en grafvelden. Daarna 

volgden (in chronologische volgorde): Wijnaldum 

(in de consistorie achter de kerk,  over de 

koningsterp),  Oudebildtzijl (in De Witte Klok, over 

de inpolderingen),  Firdgum (in de Yeb Hettinga- 

skoalle,  over amateurarcheologie en metaal-

detectie),  Bakkeveen (in het VVV-kantoor,  over de 

eerste boeren in Fryslân),  Harkema (in De Spitkeet,  

met informatie over de jagerculturen uit de 

steentijd),  Kollum (Oudheidkamer Mr. Andreae,  

over het ijstijdenlandschap met pingo‟s),  Buitenpost 

(in het IJstijdenmuseum in De Kruidhof,  met 

prehistorische steentijdculturen),  en Sneek (in de 

openbare bibliotheek, over de stadsarcheologie van 

Sneek).   

Het tiende steunpunt werd vrijdag 24 juni geopend 

in het Historisch Centrum Leeuwarden.   

Vergevorderde  plannen liggen klaar voor een 

steunpunt over het klooster Claercamp en de 

kloostertijd,  te vestigen in het nieuwe multi-

functioneel centrum van Rinsumageest.   

Qua publieksaantallen is Hegebeintum in het 

bovenste segment te vinden, met als goede tweede 

het IJstijdenmuseum in Buitenpost.   

Hegebeintum is het oudste steunpunt,  gevestigd in 

het bezoekerscentrum aan de voet van de hoogste 

terp van Fryslân,  met daarop een oud kerkje dat 

eigendom is van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.  

 
Wethouder Isabelle Diks opende op 24  juni het archeologisch 

steunpunt in het Historisch Centrum Leeuwarden.    Foto: HCL  

 

Het informatiecentrum wordt geëxploiteerd door de 

Stichting Rekreaasje en Toerisme Ferwerderadiel.  

Het IJstijdenmuseum is half zo oud, maar profiteert 

volop van de ligging binnen De Kruidhof in 

Buitenpost.  Het wordt vanaf de start geleid door een 

enthousiast team van vrijwilligers die een hoog 

ambitieniveau nastreven en weten hoe het publiek 

warm te krijgen voor hun erfgoed, de prehistorie 

van het Fries-Drents Plateau.  

Koppeling aan bestaande faciliteiten lijkt een 

succesformule maar wil nog maar moeilijk op gang 

komen in Harkema, waar het steunpunt is 

opgenomen in Themapark De Spitkeet over de 

geschiedenis van de vervening daar,  en ook 

Bakkeveen voldoet niet helemaal aan de 

verwachtingen. Hier is samenwerking met de 

plaatselijke VVV gezocht.  Soms zijn nieuwe 

locaties gecreëerd,  zoals in Wijnaldum. In veel 

gevallen is aansluiting gezocht bij bestaande musea 

of publieksinstellingen anderszins.   

 

Een witte vlek 

Opvallend is het ontbreken van oudheidkamers in 

het hart van de regio zuidoost.  Bestaande musea te 

Heerenveen, Drachten en Gorredijk liggen te 

perifeer om voor de hele streek een centrumfunctie 

te kunnen vervullen.  Een deel van het gebied, de 

Stellingwerven, is ook vooral op Drenthe 

georiënteerd.   

Om ook in de zuidoosthoek activiteiten vlot te 

trekken, is besloten om vanuit de provinciale 

afdeling Plattelandsprojecten initiatieven te 

ontplooien die mogelijk leiden tot meer bijval voor 

een dergelijke steunpuntlocatie.  Zestien bestaande 

erfgoedlocaties in deze regio zijn inmiddels op 

achterban, publieksbereik,  toezicht,  vierkante 

meters,  omgeving en clustering regio bekeken. 

Voorlopige conclusie lijkt een nauwe samenwerking 

met een bestaande natuurinstelling te zoeken. 

Natuur en cultuur als gouden combinatie.  Hoofd-

thema in een dergelijk steunpunt zou wellicht het 

overzicht kunnen zijn wat Sake Jager en Evert van 
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Ginkel van deze regio schetsen in hun standaard-

werk over de Archeologie van de Stellingwerven.  

Nieuwe initiatieven die het bezoek aan steunpunten 

stimuleert zijn ook in gang gezet.  Zo is in het 

steunpunt te Wijnaldum dit seizoen een speciale 

tentoonstelling en lezingenprogramma gewijd aan de 

resultaten van het onderzoek naar dierlijke resten uit 

opgravingen, begin jaren negentig uitgevoerd op de 

zogeheten koningsterp.  Archeozoölogen van het 

Groninger Instituut voor Archeologie van de 

Rijksuniversiteit presenteren hun interpretaties van 

het vondstmateriaal uit drie opgravingscampagnes in 

Wijnaldum. 

Te Firdgum wordt in de zomer van 2012 een 

zodenwalboerderij op ware grootte gebouwd. 

Promovendus Daniël Postma van voornoemd 

instituut coördineert realisatie en wetenschappelijke 

verantwoording van dit grootscheeps archeologisch 

experiment.  Met de hulp van vele vrijwilligers en 

amateurarcheologen zullen kwelderzoden, gestoken 

op het buitendijkse wad, de bouwstenen vormen 

voor de buitenwanden van een houten palen-

constructie naar achtste-eeuws model (meer 

hierover op pagina 5 in deze nieuwsbrief).   

Deze zomer staat het steunpunt Firdgum ook al in 

de belangstelling van terponderzoekers nu deze 

locatie als vierde in de rij is gekozen voor het 

meerjarige steilkantenonderzoek onder leiding van 

dr Johan Nicolay van het Groninger Instituut voor 

Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen met 

ondersteuning van de Provincie Fryslân.  De 

resultaten van deze profielstudies verschijnen 

successievelijk in de Jaarverslagen van de 

Terpenvereniging. De afgelopen jaren zijn  Anjum, 

Achlum en Jelsum al aan snee geweest.   

In september dit jaar zal vervolgens Oosterbeintum 

nog aan bod komen, waarbij het archeologisch 

steunpunt Hegebeintum de rol van gastheer gaat 

spelen en informatie heet van de naald aan 

bezoekers kan aanbieden.  

 

 
De terp van Hegebeintum is de hoogste van Nederland. Het 

archeologisch steunpunt is gevestigd in het bezoekerscentrum 

aan de voet van de terp.                        Foto: Gerhard Bakker 

 
Opening van het archeologisch steunpunt in de openbare 

bibliotheek van Sneek, op 23 oktober 2008, door wethouder 

Hans van den Broek.                            Foto: Gerhard Bakker 

 

Na meer dan tien jaar vertoonden sommige 

presentaties,  vooral die van het eerste uur,  sporen 

van sleetsheid en was vernieuwing gewenst.  De 

expositie van Oudebildtzijl is het afgelopen jaar 

grondig vernieuwd en ook de verplaatsing van het 

steunpunt van Veenklooster naar de Oudheidkamer 

in Kollum is de presentatie meer dan ten goede 

gekomen. 

Een actieve achterban is een must voor steunpunten,  

iets wat bij de stadskernarcheologie mooi tot zijn 

recht komt in Sneek en Leeuwarden. Incidentele 

opgravingen kunnen meteen voor het voetlicht 

worden gebracht en ook het lezingenprogramma is 

adequaat voor zijn taak berekend.  

 

Lauwersmeergebied 

Met Groningen worden inmiddels plannen gesmeed 

voor iets gezamenlijks rond het Lauwersmeer-

gebied, over stormvloeden, inpolderingen en 

contacten over zee.  

Het nieuwe Fries Museum aan het Zaailand in 

Leeuwarden, voltooid in de loop van 2013, zal wat 

de archeologie betreft ook de terpencultuur en 

Middeleeuwen tot onderwerp nemen en mag qua 

ambitie de kers op de taart heten.  We verklappen 

nog niks,  want dan is de spanning er nu al af.  

En tot slot,  ook tientallen musea en oudheidkamers 

vertellen stukjes archeologie in hun opstelling.  

Al met al is Fryslân rijk bedeeld met steunpunten 

die het publieksbereik van de archeologie 

bevorderen. Elk steunpunt heeft een themaboek 

voortgebracht,  fietsroutes en publicaties voor 

doelgroepen waaronder de jeugd. Leskisten,  dvd-

films en nog veel meer completeren dit verhaal.  

Want,  een ding is duidelijk: zonder beweging geen 

publiek.  Zonder publiek geen draagvlak, zonder 

draagvlak geen geld voor nieuw onderzoek en 

presentaties.  

 
Evert Kramer is hoofd van de afdeling archeologie 

van het Fries Museum, en tevens werkzaam voor 

de provinciaal archeoloog van Fryslân.   

Website: www.aspfryslan.nl 

http://www.aspfryslan.nl/
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Blik op het verleden van Jelsum  

 

Ieder jaar organiseert de Vereniging van 

Vrienden en Vriendinnen van Dekema State 

een kleine expositie in het oude slot op de 

zuidflank van de terp van Jelsum. Dit jaar 

wordt aandacht gevraagd voor de opgravingen 

die in 2010 hebben plaatsgevonden. Door Tom 

Sandijck.  
 

Al een paar jaar geleden was er een plan om 

aandacht te besteden aan de archeologie.  In 1981 

had Evert Kramer van het Fries Museum een sleuf 

gegraven in de terp en de vondsten die toen werden 

gedaan, zouden getoond kunnen worden. Ook was 

er het idee om aandacht te besteden aan de 

archeologie van Dekema State.  Tijdens de 

restauratie van het in de dertiende/veertiende eeuw 

gestichte huis in de jaren 1997/2000, is wel 

bouwhistorisch onderzoek gedaan, maar de 

archeologie bleef vrijwel buiten beschouwing. Toch 

zijn er gegevens bekend en zijn er vondsten gedaan, 

die het waard zijn getoond te worden.  

Toen het bericht kwam dat Johan Nicolay in het 

kader van zijn steilkantonderzoek Jelsum aan zou 

doen, werden de plannen concreter.  Wat zou het 

mooi zijn de vondsten gedaan bij dat onderzoek het 

jaar daarop in Jelsum te laten zien.  

Al in een vroeg stadium werd contact gezocht met 

Nicolay met de vraag of de vondsten van zijn 

onderzoek getoond konden worden. Hij antwoordde 

dat het toen (in mei 210) nog echt te vroeg was om 

afspraken te maken over het tentoonstellen van 

vondsten die nog gedaan moesten worden! 

In een goede samenwerking tussen leden van de 

vereniging, Evert Kramer en Johan Nicolay, Theun 

Varwijk,  Marco Bakker en Wietske Prummel van 

het GIA,  heeft afgelopen voorjaar de 

tentoonstelling vorm gekregen. De ruimte op de 

vergaderzolder van Dekema State is beperkt.  We 

hebben de beschikking over een wand van 250 x 

140 cm, drie kleine tafelvitrines en een staande 

glazen vitrine.   

 

 
De expositie in Dekema State is ingericht op de vergaderzolder.  

Foto: Tom Sandijck 

Op het wandje wordt met behulp van de paleogra-

fische kaarten van Deltares,  reconstructietekeningen 

van Piet Kooi,  afbeeldingen van de profielen van de 

opgraving van 2010 en foto‟s van het onderzoek, 

een beeld gegeven van de ontwikkeling van het 

terpenlandschap rond Jelsum en van de opgraving.  

Gelukkig waren een aantal objecten die in 2010 zijn 

gevonden beschikbaar,  aangevuld met vondsten van 

het onderzoek uit 1981. Het was ook de bedoeling 

om het geconserveerde babyskelet uit de vierde 

eeuw, in 1981 gevonden, te exposeren. Een bezoek 

aan Nuis leerde dat het veel te zwaar was om het 

over  de smalle trappen van de oude state naar de 

expositieruimte te tillen.   

Wat nu tot eind oktober te zien is,  is een selectie 

van de aardewerk vondsten uit 1981 en een aantal 

botfragmenten die in 2010 zijn gevonden en die zijn 

onderzocht en gedetermineerd door Wietske 

Prummel.   

In het kader van de tentoonstelling wordt op 

zaterdag 10 september een determinatiemiddag 

gehouden waar bewoners van het gebeid rond 

Jelsum hun eigen vondsten kunnen laten beoordelen 

door Evert Kramer en de amateurarcheologen Jan 

Zijlstra en Akkie Hiemstra.  De dag erna,  zondag 11 

september,  wordt een „archeologische wandeling‟ 

gehouden rond Jelsum met aandacht voor het 

landschap, de terpen en stinsterreinen.  

 

Dekema State is tot eind juni geopend op zaterdag 

en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur,  in de 

maanden juli en augsutus van dinsdag t/m zondag 

en in september en oktober weer in de weekenden. 

Website: www.dekemastate.nl 

 

 

 

‘Xwashier’ te zien in Ezinge 
Ezinge is gekozen tot een van de vijftig belangrijke 

plaatsen in Nederland waar de geschiedenis op 

straat is te lezen. Op de muur van Museum 

Wierdenland en bij de kerk in Ezinge hangen 

bordjes  (zogeheten „markers‟) die gescand kunnen 

worden met een moderne telefoon, waarna op het 

scherm van de telefoon een prachtig filmpje 

verschijnt over de geschiedenis van dit bijzondere 

dorp.  

 Het filmpje is overigens ook op internet te zien: 

http://www.xwashier.nl/plaats/ezinge/,  evenals een 

prachtige strip over Ezinge.  

„Xwashier‟ is een project van het Nationaal 

Historisch Museum. Museum Wierdenland heeft de 

samenwerking met het Nationaal Historisch 

museum als zeer prettig ervaren en vindt het 

resultaat van het project prachtig.  

Website: www.wierdenland.nl 

http://www.dekemastate.nl/
http://www.xwashier.nl/plaats/ezinge/
http://www.wierdenland.nl/
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Reconstructie van een  

‘Oud-Friese’ bouwtraditie 
 

Het is alweer enige tijd geleden dat Jan Vonk 

op het idee kwam om in Friesland een huis uit 

de vroege middeleeuwen na te bouwen. Jan is 

bestuurslid bij het Yeb Hettinga Museum in 

Firdgum, waar sinds enkele jaren ook een 

archeologisch steunpunt is gevestigd. Het 

bestuur zou graag de bezoekersaantallen verder 

opschroeven, en de reconstructie van „een huis 

uit Wijnaldum‟ moet hen daarbij helpen. Het 

idee van Jan is inmiddels uitgegroeid tot een 

ambitieus archeologisch project, waar 

verschillende grote en kleinere organisaties bij 

betrokken zijn. Een overzicht van de plannen. 

Door Daniël Postma.  
 

Bouwen in een boomloos kustgebied 

Het Noord-Nederlandse kustgebied was in de 

vroege middeleeuwen nog niet bedijkt.  Dat 

betekende kortweg dat het enkele keren per jaar 

door de zee werd overstroomd. In dit zogeheten 

kweldergebied was permanente bewoning alleen 

mogelijk door op terpen (Fries) of wierden 

(Gronings) te wonen. Er was echter nog een tweede 

probleem, want in dit zilte milieu was geen 

boomgroei mogelijk.  Bouwhout moest van elders 

worden aangevoerd.  

Het gevolg was dat ook de uitgestrekte graslanden 

als bouwmateriaal werden aangewend. Het hoge 

kleigehalte zorgde voor zoden van uitstekende 

kwaliteit.  Verschillende opgravingen in het 

terpengebied hebben dan ook prachtige voorbeelden 

van zodenstructuren opgeleverd.  Het gaat hierbij 

om de randen van huispodia,  mantels van 

waterputten,  paden en wegen, dijken en natuurlijk  

de muren van gebouwen (type-Leens-huizen; figuur 

1).  Met name in de vroege middeleeuwen (500- 

 

 
Figuur 1: doorsnede door meerdere opeenvolgende zodenhuizen 

uit Leens-Tuinsterwierde, Groningen, 1939   Foto: archief GIA  

 

 
Figuur 2: Een groot en van zoden gebouwd boerderijcomplex 

bij Glaumbær, Noord-IJsland. Op IJsland is kennis over het 

bouwen met zoden bewaard gebleven.        Foto: Daniël Postma 

 
 

1000 n.  Chr.) was het zodenhuis de belangrijkste 

bouwvorm in het terpengebied.  

 

Verrassende resultaten 

Om te achterhalen hoe de bovenbouw van een 

zodenhuis er ongeveer uitgezien moet hebben, zocht 

Jan Vonk al in een vroeg stadium contact met het 

Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de 

Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daar ben ik 

voor mijn afstudeeronderzoek met het formuleren 

van een reconstructievoorstel begonnen, onder 

begeleiding van Johan Nicolay.  

Al snel bleek de opdracht minder eenvoudig dan 

verwacht.  De reconstructiemodellen voor houten 

huizen uit Drenthe,  waar de architect Carlo Huijts 

in 1992 op gepromoveerd is,  bleken namelijk niet 

goed toepasbaar op huizen uit het terpengebied. De 

kern van het probleem was dat Drentse huizen in de 

vroege middeleeuwen eenbeukig zijn,  terwijl in het 

terpengebied nog eeuwenlang driebeukige 

plattegronden worden aangetroffen. Bovendien 

wordt in de modellen geen rekening gehouden met 

dakdragende zodenmuren, iets dat voor het 

kweldergebied zeker in overweging moest worden 

genomen. 

Zodoende werd begonnen met het inventariseren en 

beschrijven van eerder gepubliceerde plattegronden 

van zodenhuizen. Daarbij bleek een aantal 

plattegronden de resten van meer gebouwen te 

bevatten dan in eerste instantie was herkend. 

Opvallend was verder de uitstekende conservering 

van veel zodenhuizen. Niet zelden werden 

resterende muurhoogtes van circa 30 tot 70 cm 

gemeten. Dat is zeer uitzonderlijk in Noordwest-

Europa, althans wanneer het niet om steenbouw 

gaat,  en onderstreept nog eens de uitzonderlijke 

archeologische waarde van het terpengebied.  

Stap twee was een thematische bespreking van alles 

wat voor huizenbouw van belang kon zijn.  Waar te 

weinig informatie beschikbaar was om tot een 

betrouwbare reconstructie te komen, zijn 

vergelijkingen gemaakt met historische of 

archeologische gebouwen uit verschillende 
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gebieden. Met name de zodenboerderijen op IJsland 

(torfbæir) en woonstalhuizen aan de westkust van 

Schotland (blackhouses) bleken daarbij zeer 

informatief (figuur 2).  Ook een cursus zodenbouw 

op IJsland en de bouw van een proefmuurtje in 

Firdgum leverde waardevolle technische inzichten 

op.  

Tegen de tijd dat het onderzoek zijn einde naderde,  

was duidelijk geworden dat veel opvallende 

kenmerken van bestaande huisreconstructies niet 

opgaan voor het terpengebied. De daken kunnen  

evengoed een hoek van minder dan 45° hebben 

gehad, zelfs als men riet/stro heeft gebruikt,  ze  

staken niet uit voorbij de muur en de zodenwanden 

vormden de dakdragende constructie,  niet de 

binnenstijlen.   

Een van de meest opvallende conclusies is echter 

dat de houten kapconstructie meer verwant lijkt aan 

een primitief type krukgebint,  welke alleen nog 

bekend is uit Schotland, dan aan de historische 

Nederlandse constructies.  De kloof tussen vroeg- en 

postmiddeleeuwse architectuur is daarmee nog 

groter geworden dan hij al was.  

 

‘Oud-Fries’ stalgebouw 

Het vooronderzoek heeft geresulteerd in een 

reconstructievoorstel voor een gebouw uit ongeveer 

700 na Chr.  Gekozen is voor een stalgebouw met 

aanbouw, ondermeer omdat het beschikbare kavel 

een groter bouwwerk niet toestaat.  Bovendien kan 

over de inrichting van woonvertrekken nog maar 

weinig met zekerheid gezegd worden. Uitgangspunt 

zijn de plattegronden van de gebouwen Leens 1g en 

5,  en het hoofdgebouw uit Foudgum. De 

reconstructie heeft binnenmaten van 4,5 x 15 meter,  

met muren van 90 cm dikte (figuur 3).  Ook zijn er 

aanwijzingen gevonden voor een verhoogde gevel 

aan de stalzijde; deze muur is 110 cm dik (figuur 

4).  De aanbouw bevat een centrale haardplaats en is 

vermoedelijk in gebruik geweest als werkplaats.  

In constructieve zin is het gebouw eenbeukig,  want 

de dubbele rij binnenstijlen blijken ter ondersteuning 

van een vliering te zijn bedoeld.  Hierdoor sluiten 

gebouwen van het Leens-type toch goed aan bij de 

 

 

 
Figuur 3: Ideaalplattegrond voor de reconstructie van het 

zodenhuis. Het stalgedeelte bevat een dubbele rij binnenstijlen, 

mestgoot en centraal gangpad. De veeboxen zijn beperkt tot een 

zijde van de stal.                     Tekening: Brigitte Postma-Saan 

 
Figuur 4: Impressie van het te bouwen zodenhuis. In sommige 

plattegronden zijn aanwijzingen gevonden voor een hoger 

opgetrokken gevel aan het staleinde.  
 Tekening: Brigitte Postma-Saan 

 

 

Drentse Odoorn-typen, hoewel er om verschillende 

redenen gerust van een noordelijke variant 

gesproken mag worden. Het „Oud-Friese‟ karakter 

wordt onder andere onderstreept door de 

asymmetrische stalindeling, een interessant 

kenmerk dat niet eerder is opgemerkt.  In alle als 

zodanig herkenbare stalgedeeltes,  bleken de 

stalboxen uitsluitend aan de rechterzijde te zijn 

aangebracht.  

 

Experimentele archeologie 

De bouw van het zodenhuis wordt uitgevoerd als 

een wetenschappelijk experiment.  Dat betekent dat 

we de originele bouwwijze zo dicht mogelijk 

proberen te benaderen. De zoden worden daarom in 

een buitendijks kweldergebied gestoken (figuur 5).  

De zodenmuren blijven vrij van verborgen 

draagconstructies,  zodat duidelijk wordt of ze 

inderdaad dakdragend kunnen zijn - dit is nog niet 

eerder geprobeerd en in de vakliteratuur vaak zelfs 

voor onmogelijk gehouden. Daarnaast zal het 

experiment unieke gegevens opleveren over het 

isolerend vermogen, het benodigde onderhoud en de 

levensduur van zodenhuizen.  

Het zodenhuis wordt gebouwd door vrijwilligers; in 

eerste instantie mensen uit de omgeving van 

Firdgum, maar we willen ook (amateur)archeologen 

en archeologiestudenten de gelegenheid bieden om 

mee te helpen. Deze unieke ervaring kan hen helpen 

bij het herkennen, documenteren en interpreteren 

van zodenstructuren tijdens opgravingen.  

 

Promotieonderzoek 

Na de afronding van het vooronderzoek is begonnen 

met een apart voorbereidingsproject voor de bouw 

van het zodenhuis.  Dit project is gefinancierd met 

bijdragen van de Rijksuniversiteit Groningen, de 

Provincie Fryslân,  Fonds Nij Bethanië en de 

Vereniging voor Terpenonderzoek, en loopt tot 

begin augustus.   
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Figuur 5: Jan Vonk, bedenker van het plan om een zodenhuis te 

reconstrueren, steekt proefzoden in een buitendijks 

kweldergebied bij Hallum.                       Foto: Daniël Postma 

 

 

Een van de belangrijkste doelstellingen is al 

gehaald: op 1 september 2011 begint de auteur van 

dit artikel aan het Groninger Instituut voor 

Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen aan 

een meerjarig promotieonderzoek naar de 

geschiedenis van zodenbouw en de ontwikkeling 

van vroegmiddeleeuwse huizenbouw in het 

terpengebied. De reconstructie van het zodenhuis 

vormt een onderdeel hiervan.  

Verder zal het onderzoek erop gericht zijn de 

hypotheses uit het vooronderzoek verder uit te 

werken en te toetsen aan de hand van 

ongepubliceerde gegevens.   

In de laatste fase van het onderzoek wordt de in 

kaart gebrachte bouwtraditie in een grotere context 

geplaatst.  Daar moet onder andere uit blijken waar 

de traditie zijn oorsprong vindt.  Gaat het om een 

lokale ontwikkeling sinds de Romeinse ijzertijd of is 

het meegebracht door vroegmiddeleeuwse 

migranten? 

Een ander belangrijk aandachtspunt is de relatie 

tussen bouwkundige ontwikkelingen en het ontstaan 

van een vroege markteconomie. Er zijn goede 

aanwijzingen dat economische veranderingen rond 

het eind van de vroege middeleeuwen en het begin 

van de late middeleeuwen, weerspiegeld worden in 

de regionale bouwtraditie.  

Tot slot 

Zoals in de inleiding al werd vermeld,  is het 

initiatief van Jan Vonk tot een omvangrijk 

archeologisch project uitgegroeid.  Behalve de 

Rijksuniversiteit Groningen en het Yeb Hettinga 

Museum zelf,  zijn ook de Provincie Fryslân,  de 

Gemeente Franekeradeel en It Fryske Gea,   

eigenaar van grote delen van het buitendijkse 

kweldergebied, nauw bij het project betrokken. 

Verder wordt op specifieke onderdelen 

samengewerkt met architectenbureau Fame Groep 

(bouwtekeningen en vergunningsaanvragen),  het 

Fries Museum (inrichting werkplaats en 

openingstentoonstelling) en Omrop Fryslân 

(documentaire over het project).  

Het zodenhuisproject verkeert vooralsnog in een 

voorbereidende fase en er moet nog veel werk 

verzet worden om de financiering en de benodigde 

vergunningen op tijd rond te krijgen. De voortgang 

is echter al wel te volgen via Twitter (@zodenhuis) 

en er is ook een website is in de maak.  

 

Op 16 september aanstaande wordt in het Y eb 

Hettinga Museum in Firdgum een lezing 

georganiseerd, waarin dieper op de resultaten van 

het vooronderzoek wordt ingegaan. De lezing begint 

om 19.30 uur en is vrij toegankelijk.  U bent van 

harte uitgenodigd.  

 

 

Vijfhonderd bezoekers op  

open dag opgraving Firdgum 
 

De open dag op zaterdag 2 juli 2011 bij het 

steilkantenonderzoek in Firdgum heeft vijfhonderd 

bezoekers op de been gebracht.  Opgravingsleider 

dr.  Johan Nicolay van het Groninger Instituut voor 

Archeologie vertelde over de bevindingen die 

gedaan zijn in de proefsleuf en het profiel.  Firdgum 

is vooral zo interessant omdat dat het jongste 

terpdorp is in het toenmalige Westergo. De 

onderzochte terp is opgeworpen kort voordat de 

eerste dijken zijn aangelegd. De terp van het nabij 

gelegen Wijnaldum is bijvoorbeeld ouder.  Door 

zowel op oude als jonge terpen onderzoek te doen, 

krijgen we een goed beeld van de ontwikkeling van 

de bewoningsgeschiedenis in dit gebied, aldus Johan 

Nicolay in het Friesch Dagblad (30 juni 2011).  In 

het profiel van de terp zijn de sporen van oude 

plaggenwanden duidelijk zichtbaar.  Onduidelijk is 

nog of die van een zodenhuis zijn,  dan wel dat ze 

dienden ter versteviging van de terp.  Dat laatste kan 

het geval zijn.  Om de terp te verstevigen werden 

aan de randen zoden opgestapeld,  die op de kwelder 

werden afgestoken.  
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Een compleet komfoor uit de 

opgraving van terp 5 te Peize 
 

In september 2009 heeft ADC ArcheoProjecten 

in opdracht van Dienst Landelijk Gebied terp 5 

in de „Onlanden‟ (Peizermaden, Drenthe) 

opgegraven. Daarnaast is in 2010 het afgraven 

van de slenk begeleid. Interessant is de vondst 

van enkele fragmenten van een komfoor, dat 

na determinatie archeologisch compleet bleek 

te zijn. Voor het eerst is duidelijk hoe een 

twaalfde /dertiende-eeuws komfoor van 

kogelpotaardewerk er uit zag en gebruikt werd. 

Een eerste rapportage door Sarah Zandboer en 

Nina Jaspers.  
 

In het plangebied is voor de realisatie van de 

waterberging een slenk gegraven door het gebied 

van het rijksmonument Eelder- en Peizermaden, 

waar ook terp 5 aanwezig was,  die het Eelderdiep 

verbindt met de Gouwe, het Peizerdiep en die 

vervolgens naar het Leekstermeer loopt.  Ook zijn 

kaden en stuwen aangelegd en is de bouwvoor 

afgegraven. Op basis van het vooronderzoek en één 

van de reeds eerder opgegraven veenterpen, terp 4,  

werd verondersteld dat terp 5 een huisplaats in het 

veen zou zijn.  De verhoging in het landschap zou 

zijn ontstaan doordat de lemen vloeren van de 

huisplaats nauwelijks inklinken. Het veendek 

oxideert wel en daardoor daalt de omgeving van de 

huisplaatsen veel sterker dan de huisplaats zelf.  In 

het geval van terp 5 is er geen sprake van een 

veenterp of een huisplaats,  maar van een kleiterp.  

Op het veen is een natuurlijk laagje klei afgezet 

(door invloed van de zee).  Daarbovenop is het klei-

podium opgeworpen. De top van de kleiterp is 

verdwenen.  

Er zijn tijdens de begeleiding van de bouwwerk-

zaamheden en de opgraving van terp 5 in totaal 639 

scherven aardewerk gevonden. De overgrote meer-

derheid bestaat uit kogelpotaardewerk (86%). 

 

 

            
Afbeelding 2: Ongepubliceerde     Afbeelding 3: Reconstructie- 

reconstructietekening van een       tekening van een komfoor uit  

komfoor door J.E.H. Hooft van    de veenterp in Peizerwolde 

Iddekinge uit 1873 (Naar:            (Naar: Van Giffen, 1931, 

Van Vilsteren, 1992, 121)           afb. 42-4m) 

 
 

Afbeelding 1: Gerestaureerd komfoor (vnrs. 66, 90, 92) met 

middelgrote kogelpot (vnr. 83.1) uit kleiterp 5.  

 

 

 

Het aardewerk dat op terp 5 zelf is opgegraven, 

bestaat zelfs voor de volle 100 procent uit lokaal 

vervaardigd, handgemaakt kogelpotaardewerk. Het 

oudste dateerbare,  gedraaide importaardewerk komt 

uit de begeleiding en betreft twee scherfjes Pings-

dorfaardewerk. Daarnaast zijn er één scherf veer-

tiende/vijftiende-eeuws Langerwehe steengoed en 

twee scherfjes laatmiddeleeuws roodbakkend aard-

werk verzameld. Door het gebrek aan dateerbare 

bijvondsten is het kogelpotaardewerk niet nauw-

keurig te dateren. Typologisch gezien lijken de 

randen van de kogelpotten uit de twaalfde of 

dertiende eeuw te stammen, welke datering voor de 

rest van het kogelpotaardewerk van terp 5 is 

aangehouden. De meest opvallende vondst uit de 

opgraving is het archeologisch complete komfoor 

van kogelpotaardewerk (afbeelding 1).  Er zijn 

veelvuldig fragmenten van komforen gevonden op 

de terpjes in de Peizer- en Eeldermaden, maar nog 

nooit een volledig reconstrueerbaar exemplaar.  Het 

komfoor van terp 5 spreekt eerdere reconstructies 

op basis van onvolledige fragmenten tegen 

(afbeelding 2 t/m 4).  Zo zit er maar één knop aan 

de buitenzijde,  waarschijnlijk met de functie van 

grijpknop om het komfoor te kunnen verschuiven of 

tillen,  in plaats van meerdere (afbeelding 2).  Deze   
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Afbeelding 4: Reconstructietekening van een bierbrouwer actief 

met stoken van brouwsel in grote kogelpot op komfoor (Naar: 

Van Vilsteren, 1994, 16) 

 
reconstructie uit 1873 van Hooft van Iddenke was 

overigens al eerder verworpen1.  

Het idee van Van Giffen dat het een in de breedte 

verstelbaar komfoor betrof dat uit drie afzonderlijke 

segmenten bestond (afbeelding 3)2,  blijkt in elk 

geval voor dit exemplaar niet te kloppen. Het 

komfoor bestaat uit één stuk en is dus niet in de 

breedte verstelbaar zoals werd aangenomen. Het is 

dan ook niet alleen maar geschikt voor het dragen 

van zeer grote kogelpotten (afbeelding 4)3.  De 

mogelijkheid bestaat echter wel dat het een getrapt 

komfoor betreft met twee standen. De tweede stand 

is dan echter juist voor kleinere kogelpotten 

geschikt in plaats van voor bijzonder grote 

(afbeelding 5 en 6).  Door de drie nokken aan de 

 

 
Afbeelding 5: Gerestaureerd komfoor uit kleiterp 5 (vnrs. 66, 

90, 92) met middelgrote kogelpot uit ADC-opgraving in Wergea 

(Zandboer, 2010).  

                                     
1 Vilsteren 1992, 130; 1994, 16.  

2 Van Giffen 1931, afb. 42.4m; Vilsteren 1992, 129.  

3 Vilsteren 1992, 130; 1994, 16 

binnenzijde kunnen kleinere kogelpotten namelijk 

ook op het komfoor geplaatst worden zonder door 

het komfoor heen in het vuur te zakken.  

 

Bierbrouwen? 

Wat nu de precieze functie van deze komforen is en 

waarom er in de Peizer- en Eeldermaden een 

zodanig grote concentratie van laat zien in 

vergelijking met de rest van Nederland blijft nog 

onbeantwoord.  Er is in het verleden geopperd dat 

de komforen in verband konden worden gebracht 

met het ambachtelijk brouwen van bier.  Hiervoor 

zijn overigens zowel op basis van het aardewerk als 

de botanische resten van terp 5 geen aanwijzingen 

gevonden.  

De vorm van de kogelpotranden zijn vergelijkbaar 

met die op terpjes in de omgeving4.  De grootste 

kogelpotten van terp 5 die compleet genoeg zijn om 

het formaat van het potlichaam te kunnen bepalen 

hebben tot aan de schouderknik gemeten, een 

inhoud van ca.  10 liter (Ø rand: 29 cm/ Ø hals: 21 

cm) en de kleinste van ca.  2 liter (Ø rand 15cm/ Ø 

hals: ca.  10 cm). Er zijn bijlange na geen 

aanwijzingen voor het bestaan van de enorme 

kogelpotten met een inhoud van 100 liter of meer 

aangetroffen, die door Van Vilsteren met het 

brouwen van bier in verband wordt gebracht 

(afbeelding 4)5.  Het ontbreken van bewijs voor de 

aanwezigheid van bierbrouwers is in beide gevallen 

echter geen sluitend bewijs voor het ontbreken van 

de brouwersactiviteiten.  

Een andere voor de hand liggende gedachte is dat 

de komforen wellicht gebruikt werden om de 

vloeistoffen in de kogelpotten sneller tot een hogere  

temperatuur te stoken dan gebruikelijk was wanneer 

men de potten rechtstreeks in de smeulende kooltjes 

plaatste.  Waarom dat nodig zou zijn en welke  

 

 
 

Afbeelding 6: Gerestaureerd komfoor uit kleiterp 5 (vnrs. 66, 

90, 92) met kleine kogelpot uit ADC-opgraving in Wergea 

(Zandboer, 2010). 

 

                                     
4 Doesburg, et al 2010, 60, 66 

5 Vilsteren 1992, 130-133, 139-145: 1994 
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vloeistoffen dan in de potten werden verwarmd, 

daarover tasten we nog in het duister.  Ook kan 

gedacht worden aan een andere bron waarop 

gestookt werd (bijvoorbeeld turf in plaats van hout).  

Mogelijk kan chemische analyse van de aankoeksels 

in eventueel vervolgonderzoek meer duidelijkheid 

geven over de feitelijke inhoud van de kogelpotten 

met de opvallend afwijkende vormen van de Peizer- 

en Eeldermaden6.  Er zijn op terp 5 kogelpotten met 

aankoeksels gevonden die zich voor dergelijke 

analyses zouden kunnen lenen.  

Het onderzoek is nog in volle gang, dus aanvullende 

suggesties over de functionaliteit van het komfoor 

zijn van harte welkom. De definitieve rapportage 

van het archeologisch onderzoek op terp 4 

verschijnt naar verwachting augustus 2012.  

 

E-mailadressen 

Sarah Zandboer,  projectverantwoordelijke: 

 s.zandboer@archeologie.nl  

Nina Jaspers,  aardewerkspecialist: 

 n. jaspers@archeologie.nl 
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Op vrijdag 15 april organiseerde de Vereniging 

voor Terpenonderzoek een excursie naar de 

opgravingen in ‘De Onlanden’.  Meer hierover is te 

lezen op pagina 15 in deze nieuwsbrief.  

                                     
6 Aankoeksanalyse is door Tania Oudemans op een van de 

kogelpotten uit een waterput in Wergea uitgevoerd (Ostkamp 

2010; Zandboer 2010) 

 
De eigenaars van de wierde Englum kozen deze plaats uit voor 

het informatiepaneel: aan de voet van de wierde, waar de weg-

berm wat breder is.                  Foto: Henny Groenendijk 

  

 

Project Englum afgesloten 

met plaatsen informatiebord 
 

Het omvangrijke project Englum, dat het 

herstel van de wierde Englum omvatte en werd 

voorafgegaan door archeologisch 

steilkantonderzoek in de zomer van 2000, is dit 

voorjaar informeel afgesloten met de plaatsing 

van een ANWB-informatiepaneel. Door Henny 

Groenendijk en Annet Nieuwhof.   
 

Het plan voor herstel van de wierde,  die begin 

twintigste eeuw niet alleen voor de helft afgegraven 

was,  maar ook in een landbouwkundig deplorabele 

staat verkeerde,  ontstond in 1999. De aanvraag tot 

aanvulling kwam van de grondeigenaar.  De 

provincie Groningen wilde dit mogelijk maken door 

grond uit het nabijgelegen Reitdiep naar de 

afgegraven wierde te brengen.  

Eerst werd archeologisch onderzoek uitgevoerd.  In 

2000 documenteerde het GIA de steilkant en de 

wierdezool,  waarover al uitvoerig werd 

gerapporteerd (A .  Nieuwhof,  in Jaarverslagen van 

de Vereniging voor Terpenonderzoek 91,  2008).   

In 2002 startte de aanvulling door inspuiting van 

baggerspecie uit het Reitdiep,  een aanpak die 

tijdelijk zorgde voor een ontsierend baggerdepot.   

In 2006 was de grond voldoende ingedroogd, 

waarna afwerking tot de gewenste vorm volgde. 

Het was de eerste keer dat een wierde op deze 

schaal is hersteld.  Inmiddels is in Groningen ook de 

wierde Wierum hersteld en zijn Valcum en 

Krassum in uitvoering. Nieuwe herstelplannen zijn 

er nog niet.  

Met het ANWB-informatiepaneel heeft het nationale 

landschap Middag-Humsterland er een interessante 

stop bij.  Niet alleen voor toeristen,  maar ook voor  

de streekbewoners die terecht wat meer terug willen 

zien van de geschiedenis die hun bodem bevat.   

mailto:s.zandboer@archeologie.nl
mailto:n.jaspers@archeologie.nl
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Een archeologische begeleiding 

in hartje Appingedam 
 

MUG Ingenieursbureau heeft tussen 8 april en 

31 mei 2011 een archeologische begeleiding 

uitgevoerd van sloop- en saneringswerkzaam-

heden tussen de Solwerderstraat en het 

Kattendiep in de binnenstad van Appingedam. 

In het gebied zijn veel sporen aangetroffen van 

bewoning uit de Middeleeuwen tot en met 

Nieuwe Tijd. Daarbij is mogelijk de rand 

aangesneden van de wierde direct ten noorden 

van het plangebied. De bovenste circa één 

meter van het onderzochte gebied bleek op veel 

plekken zwaar beïnvloed door recente 

bebouwing. Door Tessa Knol.  
 

Met name in het zuidelijk deel van het plangebied, 

tegen de Solwerderstraat aan, heeft in de 

verschillende perioden steenbouw (woonhuizen) 

gestaan. Hier zijn een aantal middeleeuwse 

funderingsmuren aangetroffen, die vanaf de 

dertiende/veertiende eeuw gedateerd kunnen 

worden. Eén hiervan heeft nog zijn originele dikte 

(circa 77 cm, met drie versnijdingen).  Daarnaast 

zijn drie muren aangetroffen die waarschijnlijk 

oorspronkelijk dezelfde dikte hadden, maar waarvan 

naderhand de stenen aan één zijde zijn afgekapt.  

Een mogelijke hypothese is dat het muren betreft 

van oorspronkelijk verdedigbare huizen, die later 

ontvest zijn.   

De middeleeuwse huizen zijn naderhand 

afgebroken, waarbij enkele muren opnieuw gebruikt 

zijn in de nieuwe bebouwing. Hierbij lijkt sprake te 

zijn van een zestiende/zeventiende-eeuwse fase en 

een achttiende/negentiende-eeuwse fase.  Van deze 

fases zijn enkele muren, vloertjes en enkele 

waterputten aangetroffen. De afmetingen van de 

middeleeuwse funderingen wijst er op dat er 

oorspronkelijk sprake was van dwarshuizen, in de 

latere fase is de richting van de bebouwing 

gewijzigd.  

Meer naar het noorden toe bevonden zich,  op basis 

van historische gegevens,  rond 1830 tuinen en 

bergingen. In dit gedeelte van het plangebied is een 

kleinere hoeveelheid steenbouw aangetroffen uit een 

latere fase,  waarbij het gaat om bijgebouwen, 

riooltjes en waterputten.  

Niet overal in het plangebied kon een goed beeld 

van de laagopbouw verkregen worden.  

Veelal was de verstoringsdiepte van de huidige 

bouwactiviteiten niet dieper dan de recent 

verstoorde lagen of nieuwetijds puinlagen.  

Uit profielen en boringen blijkt dat in het zuiden  

 
Pelgrimsinsigne van de apostel Marcus uit Venetië, 15e eeuw. 

Foto: MUG 

 

 

van het plangebied aan de Solwerderstraatzijde 

ophogingslagen aanwezig zijn tot circa twee meter 

onder het maaiveld (waarvan de bovenste meter 

verstoring).  De datering van deze lagen moet nog 

verder uitgewerkt worden. Wel is hier gedeeltelijk 

een mestlaag aanwezig,  die met de middeleeuwse 

bewoning samen lijkt te hangen. Mogelijk betreft 

het een randzone van de wierde ten noorden van het 

plangebied. Verder in noordelijke richting zijn 

vrijwel geen ophoginglagen meer aangetroffen.  

Tegen de Kattendiepzijde aan zijn enkele 

tuinmuurtjes aangetroffen. De tuinen aan deze zijde 

van het plangebied lopen op de kadastrale minuut 

van rond 1830 door tot aan de overzijde van het 

Kattendiep. Verder zijn trapjes richting het 

Kattendiep gevonden, en op een dieper niveau nog 

enige paalgaten (met name uit de Nieuwe Tijd).  

Het merendeel van het aangetroffen vondstmateriaal 

is afkomstig uit de nieuwe tijd,  met name 

aardewerk en bouwmateriaal.  Uit de Middeleeuwen 

is vooral kogelpotaardewerk aangetroffen.  

 

Pelgrimsinsignes 

Daarnaast zijn er onder andere drie 

pelgrimsinsignes aangetroffen, waarvan twee 

voorlopig gedateerd zijn in de Middeleeuwen en 

eentje waarschijnlijk  vijftiende-eeuws is en 

afkomstig is uit Venetië.  

 

Het Dagblad van het Noorden besteedde op 20 juni 

2011 aandacht aan de opgraving in Appingedam. 

Het artikel is te vinden op de website van MUG: 

http://www.mug.nl/userfiles/files/Archeologie%20

Appingedam%20DvhN%20juni%202011.pdf  

http://www.mug.nl/userfiles/files/Archeologie%20Appingedam%20DvhN%20juni%202011.pdf
http://www.mug.nl/userfiles/files/Archeologie%20Appingedam%20DvhN%20juni%202011.pdf


 
 12 

Het bronsdepot van Hallum 
 

Archeologisch onderzoek op het terrein van de 

oude koekjesfabriek Hellema in het Friese dorp 

Hallum leverde in 2007 een bijzondere vondst 

op. In een Romeinse afwateringssloot van de 

terp waar het dorp op gebouwd is, vonden 

archeologen van ARC BV honderden zeer 

goed geconserveerde bronzen ketelfragmenten. 

Omdat de opgraving slechts een deel van de 

terp betrof, was de informatie over de context 

van de vondst beperkt en de interpretatie van 

de fragmenten niet gemakkelijk. De perfecte 

staat van de fragmenten maakte echter 

archeometallurgisch onderzoek mogelijk bij de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze 

analyses van de chemische samenstelling 

zorgden voor aanvullende informatie en een 

verrassende interpretatie van het bronsdepot. 

Door Sabrine Caspers.  
 

De oudste resten die in de terp van Hallum zijn 

aangetroffen, stammen uit de derde eeuw na 

Christus.  Bewoningssporen uit deze periode zijn 

echter (nog) niet aangetroffen. Ze bevinden zich 

waarschijnlijk in de nabijheid van de dorpskerk,  een 

deel van de terp dat niet is opgegraven. In de vierde 

eeuw hebben de eerste bewoners Hallum weer 

verlaten,  gezien de natuurlijke sedimenten die de 

eerste resten bedekken. Vanaf het eerste kwart van 

de vijfde eeuw (ca.  425) wordt het terrein weer in 

gebruik genomen door een nieuwe groep bewoners,  

de Angelsaksen.  

Het depot van Hallum bestaat voornamelijk uit 

kapotgeknipte ketels en is gedateerd in de eerste 

bewoningsperiode in de derde eeuw. De vraag naar 

brons was groot in deze periode, maar het metaal 

zelf was zeer kostbaar.  Bronzen objecten werden 

vaak vele malen gerepareerd,  voordat ze uiteindelijk 

werden verknipt en omgesmolten.   

In totaal zijn 1417 bronzen fragmenten opgegraven, 

allemaal verschillend. Het totale gewicht van het 

depot van Hallum was bijna vier kilo! Een enorme 

hoeveelheid metaal,  die nooit in een keer kon 

worden omgesmolten,  maar ook enorm kostbaar 

moet zijn geweest.  

De Hallumse ketelfragmenten zijn geknipt in 

verschillende vormen, waarbij lange, dunne strips 

en vierkante plaatjes de hoofdmoot vormen. In het 

depot zijn tevens vele andersvormige plaatjes 

aanwezig.  Van sommige fragmenten kan 

gemakkelijk worden herleid wat het is geweest: een 

halve munt,  delen van koperbaartjes en Romeinse  

wijnzeven, en vele reparatieplaten met nageltjes.    

 
Het bronsdepot van Hallum: 1417 fragmenten, bijna vier kilo.  

Foto' s: L. de Jong, ARC bv 

 

 

Ook waren er dikkere fragmenten, die ook niet van 

dunwandig vaatwerk als ketels leken te komen.  

Het depot van Hallum is uniek voor Nederland door 

het grote aantal fragmenten. Alleen in Duitse Klein 

Köris,  in de buurt van Berlijn,  is in 1980 een 

vrijwel identiek depot gevonden met bijna 2000 

geknipte fragmenten, begraven in de vloer van een 

huis met metaalbewerkingswerkplaats.   

Het depot is gedateerd in de derde eeuw op basis 

van scherven terra sigilata in de vulling van de 

Romeinse afwateringssloot en overslibbingslagen uit 

de vierde eeuw waar het depot onder lag.  Maar 

helaas is het depot van Hallum vooral een vondst op 

zich zelf.  Het opgravingsterrein in 2007 lag 

namelijk voor een groot deel naast de dorpsterp; in 

een hoek van het terrein lag nog net de rand van de 

terp.  Hierdoor is er over de ontstaans- en 

bewoningsgeschiedenis van de terp weinig bekend. 

Wellicht werd er op de terp in de derde eeuw op 

grote schaal metaal bewerkt en was het depot de 

voorraad van een kopersmid? Of moet het depot 

meer worden beschouwd als handelswaar en vond 

er op de terp geen metaalbewerking plaats? 

 

Vragen 

De eerste gedachten bij zo‟n vondst gaan terug naar 

het moment waarop de ketelfragmenten zijn 

gedeponeerd.  Wie heeft die fragmenten in de sloot 

gelegd? En waarom? Was het een rituele depositie 

in een natte context of lag het waardevolle materiaal 

in de sloot verstopt? Maar bij deze vondst rijzen 

meer vragen. Waar komt al dit materiaal vandaan, 

is het Romeins (zoals de wijnzeef-fragmenten lijken 

te impliceren) of is het grotendeels inheems? En 

waarom is het in stukjes geknipt,  en steeds in 

andere vormen? Moest het materiaal worden 

omgesmolten en gerecycled? En ook: het merendeel 

lijkt dunwandig vaatwerk te zijn als ketels.  Hoeveel 

ketels zouden het zijn? En kunnen we deze 

reconstrueren? 

Om een tipje van de sluier op te lichten is de 

chemische samenstelling van alle fragmenten uit het  
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De ketelfragmenten zijn vooral afkomstig van vaatwerk dat 

gedateerd wordt in de derde eeuw.  

 

depot van Hallum gemeten. Natuurlijk zullen we 

nooit achterhalen wie de fragmenten in de sloot 

gedeponeerd heeft,  en waarom blijft ook gissen. 

Maar wellicht kan informatie over de herkomst van 

het materiaal en de typologie van de aanwezige 

ketels meer informatie verschaffen over de wijze 

waarop brons in de eerste eeuwen van onze 

jaartelling geproduceerd,  verhandeld en gerecycled 

werd in het noordelijke terpengebied? 

 

Antieke koperlegeringen 

In de analyse van antieke koperlegeringen spelen 

drie chemische elementen de hoofdrol.  Allereerst is 

er het koper,  dat als basis diende voor een legering. 

Het koper kon worden gemengd met kleine 

hoeveelheden tin of zink om de eigenschappen van 

het metaal te verbeteren. Zo werd het koper door 

toevoeging van tin (brons) of zink (messing) minder 

bros en werd het smeltpunt verlaagd, zodat het 

makkelijker te bewerken was.  Regelmatig werd 

lood aan het brons toegevoegd om het beter te 

kunnen gieten.  

In de Romeinse tijd waren koperlegeringen als 

brons één van de belangrijkste beschikbare 

materialen.  Veel objecten in het Romeinse leger 

werden van koperlegeringen als brons en messing 

gemaakt,  zoals wapens,  bepantsering en spelden, 

maar het metaal werd ook gebruikt voor kookgerei 

als borden, pannetjes en kookketels.  Ook in civiele 

context werd het metaal op grote schaal gebruikt,  

ook buiten het Romeinse Rijk.   

De Romeinen waren meesters in het produceren van 

brons.  Ze produceerden het metaal met een 

indrukwekkende zuiverheid en wisten,  met hun 

bescheiden kennis van chemie,  de chemische 

samenstelling van het brons zeer goed te 

controleren. Zo hebben verschillende objecten,  

zoals casseroles en wijnzeven vaak een nauwkeurig 

vastgestelde samenstelling,  die per type object 

verschillend is.  Ook introduceerden de Romeinen 

het gebruik van messing in de noordelijke 

provincies,  waar tot die tijd alleen koper en brons 

werden gebruikt.  Ook buiten het Romeinse Rijk 

werden bronzen objecten geproduceerd.  De 

samenstelling van het inheemse brons is echter vaak 

minder nauwkeurig en het materiaal bevat meer 

onzuiverheden dan het Romeinse materiaal.   

 

Pistool  

Voor het vaststellen van de chemische samenstelling 

van de fragmenten uit het depot van Hallum is de 

handheld XRF spectrometer van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed gebruikt.  Met dit apparaat,  

op het eerste gezicht een uit de kluiten gewassen 

plastic pistool,  kan met röntgenstraling binnen een 

minuut de samenstelling van een fragment worden 

gemeten.  

Zo zijn in drie maanden alle 1417 fragmenten 

gemeten. Het is de eerste keer dat zoveel metingen 

zijn uitgevoerd op bronzen vaatwerk uit de 

Romeinse periode. De analyse van de fragmenten 

van Hallum vormt zo een unieke gelegenheid om de 

mogelijkheden die de nieuwe analyseapparatuur 

biedt te onderzoeken en te zien in hoeverre archeo- 

metallurgisch onderzoek kan bijdragen aan het 

beantwoorden van archeologische vragen.   

De chemische samenstelling van de fragmenten ut 

het depot van Hallum leverde enkele onverwachte 

verrassingen op. De variatie in samenstelling van 

koper,  tin en zink bleek vrij groot.  Er waren 

fragmenten van puur koper,  tinned copper (koper 

met slechts 1-4% tin),  brons (koper met meer dan 

5% tin),  gelood brons (met zowel tin als lood) en 

zelfs enkele fragmenten van messing (koper met 

meer dan 10% zink)! In de samenstellingen waren 

daarentegen duidelijk clusters te zien van   

 

 
Of de objecten vanuit het Romeinse rijk zijn geïmporteerd, of 

dat het metaal in fragmenten naar Hallum is gekomen, is 

onduidelijk. 
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In het gevonden depot zitten fragmenten van meer dan honderd 

verschillende objecten. Dat maakt een reconstructie van 

individuele ketels onmogelijk.  

 

fragmenten met een vergelijkbare samenstelling.  

Uit de eerste analyse bleek dat de fragmenten 

waarschijnlijk niet van enkele ketels afkomstig zijn,  

maar dat er fragmenten in het depot zitten van 

misschien wel meer dan honderd verschillende 

objecten.  Dit maakte een reconstructie van de ketels 

onmogelijk,  omdat er van ieder object maar enkele 

fragmenten in het depot zitten.   

Het feit dat er fragmenten van zo veel verschillende 

objecten in het depot zitten,  wijst op een actieve 

handel in „scrap metal‟ in de eerste eeuwen van 

onze jaartelling.  De chemische samenstelling van de 

fragmenten liet tevens zien dat in ieder geval bijna 

alle messing objecten waarvan fragmenten in het 

depot zaten,  waren gemaakt van gerecycled 

materiaal.  Aan de samenstelling is te zien,  dat ze bij 

het recyclen zijn gemengd met kleine beetjes brons.  

Van de bronzen objecten is aan de verhouding 

koper en tin helaas niet te zien of ze zijn 

gerecycled, dat blijft nog onduidelijk.  

 

Herkomst 

De verscheidenheid aan koperlegeringen die in het 

depot aanwezig zijn,  geeft een sterke aanwijzing 

voor de herkomst van het metaal.  De verhoudingen 

van de verschillende legeringen in het depot van 

Hallum, de zuiverheid van het metaal  en de 

clustering rondom bepaalde samenstellingen komen 

sterk overeen met de verhoudingen van legeringen 

in grote verzamelingen Romeinse objecten.  De 

variatie komt bijvoorbeeld sterk overeen met de 

variatie in legering van de honderden Romeinse 

ketels die in de jaren tachtig uit de Rijn bij Neupotz,  

Duitsland zijn opgevist.  Ook komt de variatie en 

clustering overeen met de legeringen van Romeinse 

objecten uit het voormalige G.M. Kam museum in 

Nijmegen.  

Het metaal van de fragmenten uit het depot van 

Hallum lijkt dus voor een groot deel een Romeinse 

oorsprong te hebben. Of de objecten zelf vanuit het 

Romeinse Rijk zijn geïmporteerd of dat het metaal 

in fragmenten naar de noordelijke streken is 

gekomen, is onduidelijk.  

 

Keteltypologie 

Hoewel de typologie van de bronzen ketels niet kon 

worden achterhaald door reconstructie van de 

objecten,  zegt de chemische samenstelling van de 

fragmenten ook iets over de typologie.  In de eerste 

eeuwen van onze jaartelling werden verschillende 

typen bronzen ketels gebruikt.  De oudste ketels zijn 

Östland-ketels,  die grofweg weer in drie typen 

kunnen worden onderverdeeld: het Westerwanna-

type, het Juellinge-type en het Sau-type. De eerste  

twee typen worden gebruikt tussen de eerste eeuw 

voor Christus en de tweede eeuw na Christus,  

terwijl het Sau-type vooral in de tweede en derde 

eeuw gebruikt wordt.  Vanaf de derde eeuw komen 

ook veel Westland-ketels voor.   

Uit onderzoek naar Scandinavische ketels en ketels 

uit Neupotz (Duitsland) blijkt dat al deze 

verschillende typen ketels een verschillende 

chemische samenstelling hebben. Het 

Westerwanna-type en het Juellinge-type bevatten 

vaak 4-8% tin,  terwijl het Sau-type is gemaakt van 

brons met 1-4% tin.  Het tingehalte van de bronzen 

Westland-ketels varieert tussen 8-15% tin.   

In de samenstelling van de ketelfragmenten in het 

depot van Hallum zijn twee duidelijke groepen 

zichtbaar: een groep met circa 1-4% tin en eentje 

met circa 8-15% tin.  Dit wijst er op dat de 

ketelfragmenten uit het depot vooral afkomstig zijn 

van derde eeuw vaatwerk; de Östland-ketels van het 

Sau-type en de Westland-ketels.  De chemische 

samenstelling en voorgestelde typologie sluiten 

hiermee goed aan bij de datering van het depot in de 

derde eeuw .  

Hoewel de resultaten verrasten,  biedt de analyse 

van de fragmenten van het depot van Hallum een 

bijzonder inzicht in hoe men in het noordelijke 

terpengebied brons importeerde en recyclede.   

Dit onderzoek laat tevens zien dat archeo-

metallurgisch onderzoek niet alleen interessant is 

voor materiaalonderzoek pur sang, maar dat de 

resultaten tevens nuttige informatie opleveren voor 

het beantwoorden van de archeologische 

vraagstellingen.  Zeker in de gevallen waar de 

informatie over de context beperkt is,  kan archeo-

metallurgisch onderzoek nieuw licht werpen op de 

archeologische vondsten.  

 

Dit onderzoek is uitgevoerd i.s.m. ARC BV, 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het 

Institute for Geo- and Bio-Archaeology (IGBA) van 

de VU Amsterdam. Een kort opgravingsverslag is 

te vinden in De Vrije Fries 90, 2010 (blz 234 e.v.) 
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Marschenrat  in het licht van 

het ‘Land van ontdekkingen’  
 

De Marschenrat is een samenwerking van 

archeologische instellingen, musea en andere 

organisaties die studie doen naar de Noord-

Duitse kust. Op gezette tijden organiseert de 

Marschenrat een symposium, dat bekend staan 

als Marschenratskolloquium. In het kader van 

het Eems-Dollard Regio project „Land van 

Ontdekkingen‟,  een samenwerking tussen 

musea en archeologische instellingen, was het 

laatste symposium gewijd aan actueel 

archeologisch onderzoek in het kustgebied van 

de zuidelijk Noordzee. Alle reden om hier 

nader op in te gaan. Door Egge Knol.   
 

Het Marschenratskolloqium van 2011 was een 

Duits-Nederlands congres met enkele Deense 

gasten.  In totaal waren ruim honderd deskundigen 

bijeen, waaronder nestoren van het Noord-Duitse 

wierdenonderzoek zoals de professoren Schmid en 

Behre uit Wilhelmshaven. Er werden dertig 

voordrachten gehouden.  

Dr.  Rolf Bärenfänger,  archeoloog en directeur van 

de Ostfriesische Landschaft in Aurich,  hield een 

voordracht waarin de vele ontdekkingen van de 

oostfriese archeologie van de laatste veertig jaar 

werden belicht.  Recentelijk zijn in het Reiderland 

bij Jemgum en Bentumersiel nog weer boeiende 

zaken aan het licht gekomen. Zo is er uit de late 

ijzertijd een boomstamkano gevonden. Watertrans-

port is natuurlijk altijd aangenomen voor het kust-

gebied. Maar vaartuigen of resten daarvan zijn 

schaars.  Een andere interessante vondst is een 

waterafvoer met klep gemaakt van een uitgeholde 

boomstam. Waterbeheersing is altijd van belang 

geweest en ook daarvoor komen pas de laatste 

decennia duidelijke aanwijzingen te voorschijn.  

De voordrachten gingen over alle perioden van de 

archeologie,  maar natuurlijk ook over de tijd van de 

wierden. Vanuit Nederlands perspectief vertelde 

Johan Nicolay over zijn steilkantenonderzoek en 

Wietske Prummel over de resultaten van onder 

dierbottenonderzoek van Wijnaldum.  Opmerkelijk 

is daarbij dat naarmate er meer vindplaatsen met 

dierenbotten geanalyseerd zijn,  duidelijk nuances en 

verschillen tussen de vindplaatsen in tijd en ruimte 

zichtbaar worden. Schapen werden dichter aan de 

kust meer gehouden dan landinwaarts,  en na de 

aanleg van dijken wordt het aandeel van het rund 

groter.   

Annet Nieuwhof kondigde het Odyssee-project van 

Ezinge aan. Er wordt met belangstelling naar de  

 
Groepsportret van (een deel van) de deelnemers van het 

Marschenratkolloqium.  

Foto: Ostfriesische Landschaft/Gerd Kronsweide 

 

uitkomst uitgekeken. Aandacht was er ook voor de 

kolonisatie van het veen, die in de negende eeuw 

een aanvang neemt en in de tiende eeuw een 

hoogtepunt beleeft.  Henny Groenendijk heeft in het 

Westerkwartier enkele waarnemingen gedaan die 

aan een verder begrip van dit nog onvoldoende 

bestudeerde fenomeen bijdraagt.  Egge Knol ging in 

op het ontstaan van de dijkbouw in Groningen.  

Uiteraard was er ook een grote Duitse bijdrage.  Jan 

Kegler besprak de herkolonisatie van de pleistocene 

geest in de vroege Middeleeuwen. Wellicht ook een 

gevolg van de veenkolonisatie die de kleine 

geestkoppen aantrekkelijk maken voor bewoning. 

Archeolozoölogisch onderzoek werd gepresenteerd 

door Küchelmann uit Bremen van de nederzetting 

Bentumersiel.  Veelbelovend was ook de voordracht 

van Ernst Gehrt die vertelde over een nieuwe 

geologisch-bodemkundige kartering van Noord-

Duitsland. Het valt te hopen dat dit ook 

aangegrepen kan worden om een duidelijker 

samenhang vast te stellen tussen legenda eenheden 

aan beide kanten van de rijksgrens.  Immers de 

processen in Noord-Duitsland en Noord-Nederland 

moeten nagenoeg gelijk zijn geweest en dus ook de 

variaties aan sedimenten. Maar verschillende 

definities en legenda‟s maken het lastig de 

wederzijdse kaarten te vergelijken.  

Het zijn zo maar enkele voorbeelden uit vele 

voordrachten. De sprekers is gevraagd hun tekst 

beschikbaar te stellen voor publicatie.  Zeker zo 

belangrijk is echter ook dat vele collega‟s uit het 

Eems-Dollardgebied en daarbuiten die werken aan 

dezelfde thema‟s,  soms met verschillende tradities 

en werkwijze elkaar ontmoeten, hun problemen 

bediscussiëren en zo met nieuwe ideeën of 

gecorrigeerde gedachten weer naar huis gaan. Het 

kolloquium was een goede aftrap voor de 

samenwerking die zal volgen in het door de EDR, 

Land Niedersachsen en de drie noordelijke 

provincies ondersteunde project.  

 

Egge Knol is conservator archeologie en 

geschiedenis van het Groninger Museum.  
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De streepbandpot als het eerste 

voorwerp met Friese identiteit 
 

Dit jaar is het internationale samenwerkings-

project „Land van ontdekkingen‟ van start 

gegaan. Dit project heeft als doel een meer 

structurele samenwerking tussen Nederlandse 

en Duitse musea tot stand te brengen rond de 

archeologie van de grensregio. Hiertoe vinden 

er symposia plaats, worden opgravingen 

gedaan, en komen er in 2013 exposities in de 

verschillende deelnemende musea. In het Fries 

Museum zal de expositie vooral gericht zijn op 

meer regionale vragen binnen het thema 

identiteit.  Door Nelleke IJssennagger.  

 
Het Fries Museum opent in de tweede helft van 

2013 haar deuren op de nieuwe locatie aan het 

Zaailand te Leeuwarden. De kernpresentatie zal uit 

verschillende deelexposities bestaan. In één daarvan 

wordt ingegaan op het ontstaan van Friesland zoals 

wij het kennen,  geografisch en cultureel,  aan de 

hand van verschillende Friese verhalen. Een 

belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de 

archeologie van Friesland, van prehistorie tot en 

met middeleeuwen. Vooral de terpencultuur  vanaf 

de zesde eeuw voor Christus is hierbij een 

speerpunt.  

In het begin van deze periode spreekt men van de 

Zeijencultuur,  rond 400 v Chr.  van de proto-Friese 

cultuur en vanaf 200 v.  Chr.  tot en met de eerste 

eeuw na Chr.  van Friese cultuur.  Het is in deze 

periode dat archeologen voor het eerst iets „Fries‟ 

onderscheiden inde vondsten, namelijk Fries 

aardewerk: de Streepbandpot.   

De streepbandpot wordt geïnterpreteerd als de 

eerste inheems Friese ontwikkeling van aardewerk, 

die ook verspreiding langs de kust heeft gevonden 

op plekken waar Friezen hebben gezeten. Het is het 

soort aardewerk dat in gebruik is op het moment dat 

de Romeinen de mensen hier voor het eerst Friezen 

noemen.  

De streepbandpot dankt zijn naam aan de 

kenmerkende strepen die op het aardewerk te 

vinden zijn - soms recht en soms meanderend - en 

bij de oren zitten dikwijls strepen met dellen,  

vingerindrukken.  

De decoratie op aardewerk zegt vaak iets over de 

levensbeschouwing van de mensen die het maakten. 

We kunnen ons afvragen wat de streepbanden ons 

hierover vertellen.   

Met zijn herkenbare streeppatroon en de vele 

verschillende vormen en maten streepbandpotten die 

er bestaan, is het aardewerk een aantrekkelijke  

 
Friese streepbandpot.                              Foto: Fries Museum  

 

 

categorie voorwerpen om te presenteren bij de 

vraag: „Wat is het eerste Friese ding?‟   

Centraal staat een grote voorraadpot (circa 80 cm) 

van streepbandaardewerk, die thans nog in twee 

helften is.  Deze wordt aangevuld met verschillende 

typen streepbandaardewerk, van klein tot groot.   

Met de streepbandpot als eerste Friese product 

wordt ingegaan op het thema identiteit en materiële 

cultuur,  een thema dat ook nu actueel is.   

 

Nelleke IJssennagger is werkzaam bij het Fries 

Museum in Leeuwarden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Land der ontdekkingen  
 „Land der ontdekkingen‟ is een samenwerking tussen:  

 Ostfriesische Landschaft Aurich 

 Niedersächsisches Institut für historische 

Küstenforschung Wilhelmshaven 

 Archeologisch Instituut Rijksuniversiteit 

Groningen 

 Ostfriesisches Landesmuseum Emden 

 Groninger Museum Groningen 

 Fries Museum Leeuwarden 

 Drents Museum Assen 

 Drents Plateau Assen 

 Niedersächsisches Landesamt für 

Denkmalpflege – Stützpunkt Oldenburg 

 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dornum 

 

Het project wordt financieel ondersteund door: 

 INTERREG IV A programma 

“Deutschland-Nederland” 

 Niedersächsisches Ministeriums für Arbeit, 

Wirtschaft und Verkehr 

 Provincie Groningen 

 Provincie Friesland 

 Provincie Drenthe 

 

Programmamanagement wordt verzorgd door:  

 Eems Dollard Regio 
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Verdronken land is vruchtbaar 
 

„Het verdronken land is vruchtbaar‟. Dit is de 

werktitel van een presentatie in het Groninger 

Musuem in het kader van het project „Land van 

ontdekkingen‟ in het jaar 2013. Door Egge 

Knol.  

 
De Groninger expositie zal in het Starckpaviljoen 

worden gepresenteerd.  Daarbij is de „koek-

trommel‟,  de grote ronde vitrine langs de buiten-

kant,  een van de bepalende elementen. Deze zal 

worden aangegrepen voor een groot overzicht van 

keramiek. Zo wordt duidelijk hoezeer de 

ontwikkeling en mode van keramiek varieerde door 

de tijd en waarom archeologen zo zeer in scherven 

zijn geïnteresseerd.   

De hoge bioproductie van het waddenland kan 

overproductie en uitwisseling bevorderd hebben. In 

elk geval vanaf de Romeinse tijd komen 

opmerkelijk kostbare voorwerpen in het kustgebied 

terecht.  Te denken valt aan het masker van 

Middelstum, de bronzen beeldjes,  de halsband van 

Onstwedder Barlage,  en diverse goud- en 

zilverschatten.  Verwacht wordt ook een boot van 

Jemgum, een juk (Ezinge),  een wagenwiel (Ezinge) 

en delen van een sluis (Jemgum). Op dit moment is 

het werk nog maar net begonnen, maar het beloofd 

een prachtige presentatie te worden.  

Lang niet bij iedereen is bekend dat het „Drentse‟ 

land van hunebedden en grafheuvels vroeger veel 

groter was.  De zeespiegel was in de Jonge Steentijd 

en een deel van de Bronstijd veel lager.  Door de 

rijzende zeespiegel kromp het beschikbare land, en 

dat ging gepaard met veengroei waardoor het land 

nog sneller voor bewoning ongeschikt was.  Nadat 

het meeste ijs gesmolten was en de zeespiegel 

langzamer steeg,  kwamen er langs de kust mariene 

kleiafzettingen. Rond 500 v.  Chr.  resulteerde dat in 

rijpe kwelders waar – met hulp van wierden – 

mensen weer een bestaan vonden.  

Op het verdronken land bleken vruchtbare kwelders 

te zijn ontstaan,  met fantastische mogelijkheden 

voor veeteelt en redelijke kansen voor akkerbouw. 

Met behulp van moderne animaties zal deze 

ontwikkeling in beeld gebracht worden. De 

expositie zal daar bijzondere voorwerpen van laten 

zien.  De expositie is de eerste waarin vondsten uit 

Oostfriesland, Friesland, Drenthe met die uit 

Groningen dit verhaal vertellen.  Ingebed in de 

context van de buurregio‟s wordt zo de 

ontwikkeling van het Groningerland verteld.  

Bij het project „Land der ontdekkingen‟ verschijnt 

een boek met artikelen over de archeologie van het 

Eems Dollard regio) te schrijven door diverse 

deskundigen onder redactie uit Aurich.   

 
Johan Nicolay geeft uitleg tijdens de excursie naar de 

Onlanden. Links op de foto is de oranje verbrande leem te zien, 

die hoort bij het verbrande huis.                  Foto: A . Nieuwhof 

 

Excursie naar Drentse terpen  
Op vrijdag 15 april 2011 organiseerde de 

Vereniging voor Terpenonderzoek een excursie 

naar de opgravingen in de Polders Matsloot-

Roderwolde (projectnaam „De Onlanden‟).  Het doel 

van het onderzoek is het documenteren van de vele 

veenterpjes in dit gebied, voordat ze door de 

herinrichting ontoegankelijk worden. Het onderzoek 

zal nieuwe gegevens over de middeleeuwse 

kolonisatie van het veengebied opleveren. Alle 71 

bekende veenterpjes zijn onderzocht door middel 

van handmatig gegraven putjes van 2 x 1 m. Circa 

tien terpjes zijn nader onderzocht door middel van 

lange sleuven. Twee van deze grotere werkputten 

lagen open tijdens de excursie.  

Het onderzoek en de excursie profiteerden beide 

van de langdurige droogte.  Het normaal gesproken 

natte veengebied was daardoor goed begaanbaar.  

De excursiegangers kregen tekst en uitleg van 

projectleider Johan Nicolay bij de resten van een 

verbrand huis in de grootste van deze werkputten.  

Het huis heeft deel uit gemaakt van een kleine 

nederzetting die geheel moet zijn afgebrand. Daarna 

werd de bewoning op een andere locatie hervat.   

Het onderzoek heeft ook vele andere interessante 

gegevens opgeleverd.  Zo blijken er enkele echte 

kleiterpen aanwezig te zijn,  vergelijkbaar met de 

terpen en wierden in het kweldergebied. Ook 

bijzonder is de aanwezigheid van mariene 

kleiafzettingen in het gebied. Deze waren eerder 

niet bekend. Uit deze afzettingen blijkt dat 

overstromingen met zeewater zelfs zover in het 

binnenland moeten hebben plaatsgevonden.  

De opgraving zelf is inmiddels afgerond. Daarmee 

is het onderzoek natuurlijk niet klaar.  Nu volgt nog 

een langdurig proces waarin het vondstmateriaal en 

de veldtekeningen en foto‟s zullen worden 

bestudeerd.  Het onderzoek zal ongetwijfeld worden 

afgesloten met een mooie publicatie over de 

middeleeuwse bewoning en het gebruik van dit 

Drentse veengebied. We houden u op de hoogte! 

Annet Nieuwhof  
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Bouwen op stelten 
Op een flink aantal terpen staan woningen, kerken 

en boerderijen.  Na verloop van tijd voldoet het 

gebouwde niet meer: te klein,  te oud, niet mooi.  

Kerken lapt men op, maar andere bouwsels worden 

vervangen, door andere,  grotere,  zelden mooiere.   

Ach, welstandscommissies hebben wel eens een 

off-day. Maar hoe gaat dat,  het bouwen? Vroeger 

werden er diepe funderingssleuven gegraven en 

daar kwam dan een aantal lagen baksteen in te 

liggen, of men bouwde bogen, genoeg om de 

bovengrondse  krachten te neutraliseren. Zoiets gaf 

flinke schade aan de ondergrond, en daarbij,  een 

terp bestaat voornamelijk uit klei en mest en allerlei 

oudere ingravingen. Ondanks al die ondergrondse 

baksteen werd stabiliteit zelden bereikt.  Kijk maar 

naar al die scheuren! 

Tegenwoordig heit men liever.  Lange betonnen 

palen gaan met flink geweld de grond in en dragen 

het gebouwde moeiteloos,  ook al bereiken de palen 

vaak niet eens een zandlaag. Zelf woon ik ook op 

„kleef‟.  Nu gaat het hier niet om de morele vraag of 

het wenselijk is dat er op terpen wordt gebouwd, 

maar om het feitelijke effect van heien. Welke 

schade loop de terpondergrond op?  

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de 

afgelopen jaren op Kenwerd (bij Oldehove) en 

Groot Wetsinge (bij Sauwerd) twee bouwprojecten 

op terpen begeleid,  mede om dit aspect te 

onderzoeken. Langs de heipalen werden bodem-

monsters genomen die vervolgens op allerlei 

kenmerken (korrelgrootte,  vocht,  organische stof) 

werden onderzocht en er werden slijpplaatjes 

gemaakt.  Waar de heipalen zelf werden geslagen 

verdween de terpgrond, dat mag duidelijk zijn.  

Maar het zijdelingse effect bleek veel geringer dan 

aanvankelijk werd verondersteld.  Meteen naast de 

palen werd de grond meegetrokken of weggedrukt,  

maar op slechts drie centimeter afstand was het 

effect van verplaatsing of compressie volledig 

verdwenen. Tja,  het klinkt een beetje als een 

militaire persvoorlichter die een precisiebombarde-

ment zonder „collateral dammage‟ aanprijst,  maar 

het nieuws kon slechter zijn.  Primair gaat in deze 

gevallen maar zo‟n 2 % van het bebouwde terp-

lichaam verloren. De auteurs van het onderzoek 

haasten zich overigens om te zeggen dat de 

resultaten niet overdraagbaar zijn op locaties met 

andere bodemsamenstellingen.  

Ernst Taayke 

 

N.a.v.  Huisman, D.J. ,  J.  van Doesburg, A. Müller 

& J.  Stöver 2009: De (on)mogelijkheden van 

archeologievriendelijk bouwen op terpen en 

wierden, Rapportage Archeologische 

Monumentenzorg 176.  

Jaarverslag 2010  

 

2010 was een productief jaar voor de Vereniging 

van Terpenonderzoek. Er verscheen weer een 

Jaarverslag, nr. 93, met losse artikelen en, als 

nieuw element, een aantal boekrecensies. 

Daarnaast verschenen er twee informatieve 

nummers van deze nieuwsbrief „Van Wierden en 

Terpen‟, nr. 14 in juli en nr. 15 in december. 

Door Annet Nieuwhof.  

 
Naast deze eigen uitgaven verleende de vereniging 

financiële steun aan twee publicaties, namelijk het 

proefschrift van dr. D.A. Gerrets, „Op de grens van 

land en water‟, en de publicatie „Terpbewoning in 

oosterlijk Friesland‟, over de opgravingen te Anjum en 

Birdaard, onder redactie van dr. J.A.W. Nicolay.  

Financiële steun werd ook toegezegd aan twee 

projecten die belangrijk zijn voor het terpenonderzoek, 

en die alleen maar konden worden gefinancierd als 

verschillende partijen bereid waren een financiële 

bijdrage te leveren.  

De eerste van deze is de tijdelijke aanstelling van 

Daniël Postma aan het Groninger Instituut voor 

Archeologie voor het schrijven van een aantal artikelen 

over het gebruik van zoden in de middeleeuwse 

huizenbouw. Het tweede is een eenjarig project dat 

gericht is op de uitwerking van het materiaal gevonden 

tijdens de opgravingen in Ezinge in de jaren 1920 en 

1930 door prof. dr. A.E. van Giffen. Het project 

maakt deel uit van het zogenaamde Odyssee-

programma van de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De bijdrage van 

de Vereniging voor Terpenonderzoek maakt het 

mogelijk om ook het Romeinse importaardewerk uit 

Ezinge, voornamelijk terra sigillata, te laten 

onderzoeken door drs. Tineke Volkers. Beide 

projecten zijn inmiddels gestart. 

Ook in 2010 kon een opgraving worden bezocht. Vele 

leden maakten op 28 augustus gebruik van de 

gelegenheid om de open dag van de opgraving te 

Jelsum bezoeken. De opgraving was er één in een serie 

van steilkantopgravingen door dr. J.A.W. Nicolay van 

het Groninger Instituut voor Archeologie, in 

samenwerking met de Provincie Fryslân. 

 

Reuvensdagen 

Tijdens de Reuvensdagen, die dit jaar gehouden 

werden op 11 en 12 november in De Doelen te 

Rotterdam, was de vereniging aanwezig in de vorm 

van een poster. De publiciteit rond de vereniging heeft 

dit jaar nogmaals geleid tot een geringe stijging in het 

aantal leden; dat bedraagt nu 190. Al met al kunnen we 

terugzien op een vruchtbaar en succesvol jaar.  

De secretaris 
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Jaarrekening 2010   

  

 Euro 

INKOMSTEN  

Contributies 2008 75,00 

Contributies voorgaande jaren 25,00 

Contributies 2009 1120,00 

Contributies 2010 1862,50 

Contributies 2011 55,00 

Verkoop publicaties 1008,00 

In rekening gebrachte portokosten 42,34 

In 2010 ontvangen rentes 1182,90 

  

TOTAAL INKOMSTEN 5370,74 

  

 

UITGAVEN  

Kamer van Koophandel 26,14 

Centraal Boekhuis 10,29 

Excursiekosten 9,72 

Drukken jaarverslagen 3264,80 

Drukken nieuwsbrief 1344,35 

Diversen 25,50 

Retour teveel betaalde contributies 12,50 

Kosten betalingsverkeer 38,63 

  

TOTAAL UITGAVEN IN 2010 4731,93 

  

RESULTAAT 2010 638,81 

  

KAPITAAL PER 31-12-2009 45580,42 

KAPITAAL PER 31-12-2010 46219,23 

 

 

 

 

 

VERENIGINGSWINKEL 
Leden van de vereniging kunnen onderstaande 

publicaties met korting aanschaffen. Niet-leden kunnen 

de publicaties ook bestellen, maar betalen iets meer. 

 

Jaarverslagen 

- Jaarverslag 2, 1917-1918, met Van Giffen‟s 

verslag over de opgraving in Wierhuizen. Prijs voor 

leden 10 euro; voor niet leden 15 euro. 

- Jaarverslag 3/4, 1919-1920, met o.a. de opgraving 

in het Karolingische grafveld te Godlinze. Prijs voor 

leden 10 euro; voor niet leden 15 euro. 

- Jaarverslag 7/8, 1922-1924, met o.a. de opgraving 

te Hatsum (Friesland). Prijs voor leden 10 euro; voor 

niet-leden 15 euro. 

- Jaarverslag 25-28, 1941-1944, 3 delen (met 

platen), o.a Valkenburg (Zuid-Holland) en een 

artikel van Glasbergen over terra sigillata in 

Groningen. Prijs voor leden 10 euro. 

- Jaarverslag 29-32, 1944-1948, 2 delen (met 

platen), o.a. Valkenburg (Zuid-Holland). Prijs voor 

leden 10 euro; niet-leden 15 euro. 

- Jaarverslag 33-37, 1949-1953, 3 delen (met 

platen), o.a. over Valkenburg (Zuid-Holland) en 

Deinum. Prijs voor leden 10 euro. 

- Jaarverslag 51, 1969, 50 jaar terpenonderzoek. 

Prijs voor leden 4 euro; voor niet leden 5 euro. 

- Jaarverslag 52-54, 1967-1970, Romeinse castella. 

Prijs voor leden 4 euro; voor niet-leden 5 euro. 

- Jaarverslag 66-72, 1982-1988, o.a. een artikel van 

De Langen en Waterbolk over Ezinge, verder 

Leeuwarden en Kimswerd. Prijs voor leden 10 euro, 

voor niet-leden 14 euro. 

- Jaarverslag 73-74, 1989-1990, themanummer over 

het grafveld Oosterbeintum. Prijs voor leden 10 euro; 

voor niet-leden 14 euro. 

- Jaarverslag 75, 1991, 75 jaar terpenonderzoek; 

diverse artikelen. Prijs voor leden 10 euro; voor niet-

leden 14 euro. 

- Jaarverslag 76-82, 1992-1998, o.a. artikel van 

Bazelmans over het laat-Romeinse bewoningshiaat 

en van Heinze over vondsten op het Ostfriesische 

Watt. Prijs voor leden 10 euro; voor niet-leden 14 

euro. 

- Jaarverslag 83-90, 1999-2006, o.a. artikelen over 

Hoxwier bij Mantgum, kokkels en vroeg-

middeleeuwse grafvelden. Prijs voor leden 10 euro; 

voor niet-leden 14 euro. 

- Jaarverslag 91, 2007, themanummer over de wierde 

Englum. Prijs voor leden 13,50 euro; voor niet-leden 

22 euro. 

- Jaarverslag 92, 2008, themanummer over de wierde 

Dorkwerd. Prijs voor leden 13 euro; voor niet leden 

19,50 euro. 

- Jaarverslag 93, 2010, o.a. artikelen over het 

gebruik van zoden en over het begin van het 

wierdenonderzoek. Prijs voor leden 11 euro; voor 

niet-leden 15 euro. 

 

Andere publicaties 

G.J. de Langen, 1992. Middeleeuws Friesland. De 

economische ontwikkeling van het gewest Oostergo 

in de vroege en volle Middeleeuwen. Proefschrift 

Rijksuniversiteit Groningen. Prijs voor leden 10 

euro; voor niet-leden 15 euro. 

 

G.J. de Langen, zonder jaartal. De opgraving 

Gouverneursplein-Sint Jacobsstraat 1979. Prijs voor 

leden 4 euro; voor niet-leden 5 euro. 

 

M. Miedema, 1983. Vijfentwintig eeuwen bewoning 

in het terpenland ten noordwesten van Groningen. 

Drie delen. Dissertatie VU Amsterdam. Prijs voor 

leden 40 euro; voor niet-leden 50 euro. 
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M. Miedema, 2000. West-Fivelingo 600 v.Chr.-1900 

n.Chr. Archeologische kartering en beschrijving van 

2500 jaar bewoning in Midden-Groningen. Overdruk 

van een artikel uit Palaeohistoria  41/42:237-443. 

Losbladig. Prijs voor leden 10 euro; voor niet-leden 

15 euro. 

 
J.A.W. Nicolay (red.): Terpbewoning in oostelijk 

Friesland. Twee opgravingen in het voormalige 

kweldergebied van Oostergo. Groningen 

Archaeological Studies 10.  

321 pagina‟s, geheel in kleur; met een aantal losse 

inlegvellen.  Prijs voor leden: € 39,50. 

 

D.A. Gerrets: op de grens van land en water. 

Dynamiek van landschap en samenleving in Frisia 

gedurende de Romeinse tijd en de 

Volksverhuizingstijd. Groningen Archaeological 

Studies 13. 

249 pagina‟s, zwart-wit met enkele kleurenpagina‟s; 

met CD-Rom. Prijs voor leden: € 25,50.  

 

 

Van enkele van deze publicaties zijn slechts enkele 

exemplaren beschikbaar. Wie het eerst komt, die het 

eerst maalt!  

U kunt de boeken bestellen bij de secretaris, Annet 

Nieuwhof, p/a GIA, Poststraat 6, 9712 ER, 

Groningen. E-mail: a.nieuwhof@rug.nl. Over de 

bestellingen worden portokosten berekend. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDMAATSCHAP 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij 

penningmeester Wietske Prummel of secretaris 

Annet Nieuwhof.  

 

E-mail: w.prummel@rug.nl 

 a.nieuwhof@rug.nl 

 

Adres: p/a Groninger Instituut voor Archeologie 

 Poststraat 6 

 9712 ER Groningen 

 

De contributie bedraagt 15,00 per jaar.  Leden 

steunen door hun bijdrage het wetenschappelijk 

onderzoek van terpen en wierden. Zij ontvangen als 

tegenprestatie de Jaarverslagen en de Mededelingen 

van de Vereniging voor Terpenonderzoek (beide 

verschijnen in principe onregelmatig),  en kunnen 

deelnemen aan excursies die door de vereniging 

worden georganiseerd.  

 

 

CONTRIBUTIE 2011 
Samen met deze nieuwsbrief worden de 

acceptgirokaarten voor de betaling van de 

contributie over 2011 en een begeleidende brief 

verzonden. Een aantal leden heeft al voor 2011 

betaald,  waarvoor dank. Zij ontvangen daarom geen 

brief en geen acceptgirokaart met deze nieuwsbrief.  

 

De penningmeester 

 

KOPIJ 
Kopij en aanbevelingen voor op te nemen rubrieken 

of berichten, kunnen ingezonden worden naar de 

Redactie van de Mededelingen van de Vereniging 

voor Terpenonderzoek, p/a Gerhard Bakker,  

Hanenburg 13, 8926 KT  Leeuwarden.  

E-mail: ga-bakker@hetnet.nl 

 

 

COLOFON 
De Mededelingen van de Vereniging voor 

Terpenonderzoek verschijnen sinds 1984 op 

onregelmatige tijdstippen. De redactie bestaat op dit 

moment uit Gerhard Bakker en Evert Kramer.  De 

eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in december 

2011. Deadline kopij: 1 november 2011.  
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