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Voorwoord
Dit jaar, 2016, is het honderd jaar geleden dat de Vereniging voor Terpenonderzoek werd opgericht. De vereniging heeft dus
iets te vieren en doet dat ook, onder andere door de uitgave van dit jubileumboek. Andere jubileumactiviteiten dit jaar waren
een tentoonstelling in het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden, een feestelijke jaarvergadering met korte excursie naar
Wierhuizen, waar het allemaal begon, en een meerdaagse excursie naar de westkust van Sleeswijk-Holstein, het gebied van
de Halligen. De titel van dit boek, Van Wierhuizen tot Achlum, verwijst naar het oudste en het meest recente onderzoek waar
de vereniging een bijdrage aan heeft kunnen leveren. Tegelijk liggen deze plaatsen ook vrijwel aan de uiterste grenzen van het
Noord-Nederlandse terpen- en wierdengebied, Achlum in het westen en Wierhuizen in het oosten.
Van meet af aan was het doel van de vereniging het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in terpen en wierden. De
directe aanleiding was het verdwijnen van terpen en wierden, en daarmee van een rijk archeologisch bodemarchief, door de
grootschalige commerciële afgravingen die in de tweede helft van de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw plaatsvonden.
De vereniging fungeerde tot 1971 als een subsidiekanaal, waarlangs alle bijdragen aan het onderzoek in Groningen en Friesland,
zowel van overheden als van particulieren, naar het Biologisch-Archeologisch Instituut (het BAI) werden gesluisd. Het BAI was
het instituut dat het archeologisch onderzoek in Noord-Nederland uitvoerde. Egge Knol beschrijft het allemaal in het eerste
hoofdstuk van dit boek. Ook nu nog steunt de Vereniging het wetenschappelijk terpen- en wierdenonderzoek. Zij doet dat door
het publiceren van onderzoeksresultaten (een kostenpost die er in onderzoeksbegrotingen vaak bij inschiet) en het subsidiëren
van de uitgave van proefschriften en andere boeken.
Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek is de eerste doelstelling van de vereniging. Sinds de laatste statutenwijziging
van 2009 zijn daar nog twee doelstellingen bijgekomen: “de bescherming van terpen en wierden waar deze met gehele of
gedeeltelijke ondergang worden bedreigd, en de bekendheid van terpen en wierden en het onderzoek daarvan te vergroten”.
Terpen en wierden worden namelijk nog altijd bedreigd, nu vaak door onopzettelijke of bewuste egalisering en door erosie en
uitdroging.
Voor een goede bescherming van terpen en wierden is het in de eerste plaats van groot belang dat de kennis over het rijke
verleden van het terpen- en wierdengebied zich verspreidt. Vanuit de instellingen die zich met het wetenschappelijk onderzoek
bezighouden moet de kennis over het verleden naar buiten worden gebracht, naar de samenleving, in de eerste plaats die van het
terpen- en wierdengebied zelf. Onbekend maakt immers onbemind. Daarom heeft de vereniging vanaf het begin het publiceren
van archeologisch onderzoek tot haar taken gerekend, in een vorm die ook voor niet-ingewijden toegankelijk is. Dat zijn de
Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek. Anders dan de naam doet vermoeden verschijnen de delen niet jaarlijks,
en het zijn ook allang geen interne verenigingsverslagen meer. Op dit moment is de serie Jaarverslagen een boekenreeks, waarin
wetenschappelijk archeologisch onderzoek op een aansprekende manier voor het voetlicht wordt gebracht. De dertig delen die
sinds de oprichting van de vereniging zijn verschenen (vele bestrijken formeel verschillende jaren), ziet u naast dit voorwoord
afgebeeld. Dit jubileumboek is het jongste Jaarverslag.
In de archeologie is niet alleen het meest recente onderzoek van belang, zoals in sommige andere wetenschapsgebieden. Het
werk van onderzoekspioniers Van Giffen en Boeles wordt nog steeds geraadpleegd. De onderzoekers na hen staan op hun
schouders, bij wijze van spreken, en kunnen voortbouwen op wat zij zijn begonnen. Door nieuwe vondsten en opgravingen
ontstaan nieuwe ideeën maar ook nieuwe vragen, die duidelijk maken dat we nog steeds maar zeer beperkt zicht hebben op het
verleden. Een nieuwe generatie archeologen, die deels verenigd zijn onder de paraplu van het Terpencentrum van het GIA, is
op dit moment bezig met fris nieuw onderzoek en probeert de unieke archeologie van het terpen- en wierdengebied niet alleen
nationaal maar ook internationaal onder de aandacht te brengen, in navolging van Van Giffen en Boeles. Het archeologisch
onderzoek in terpen en wierden is springlevend.
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Dit boek biedt u een inkijkje in de moderne terpen- en wierdenarcheologie. Het begint met twee artikelen over de geschiedenis
van het onderzoek en van de vereniging, gevolgd door een enthousiasmerend verhaal over het recente steilkantenonderzoek
in Friesland, vanuit het perspectief van een van de deelnemende vrijwilligers. Het grootste deel van het boek is gewijd aan
artikelen die nieuwe inzichten in de bewoningsgeschiedenis en in het leven dat de bewoners van het terpen- en wierdengebied
in het verleden presenteren. Ze bieden u tegelijk ook een inkijkje in de keuken van de moderne archeologie. Hoe gaat
aardewerkonderzoek in zijn werk en wat kun je daar dan mee? Welke rol spelen natuurwetenschappelijke methoden? Hoe
worden grondsporen en vondsten gedateerd? Deze bijdragen laten ook duidelijk zien dat we niet alles kunnen weten. Bijna
ieder onderzoek leidt wel tot nieuwe inzichten en harde gegevens, feiten zo u wilt, maar de meeste conclusies hebben de vorm
van een hypothese. Ze vertegenwoordigen een tussenstand in het onderzoek. Een hypothese is niet ‘ook maar een mening’,
zoals je tegenwoordig nog wel eens hoort. Een hypothese is als een trede op een wenteltrap. Het standpunt van een volgende
onderzoeker bevindt zich op de trap misschien recht tegenover een eerdere hypothese, maar is intussen wel een stukje hoger
gekomen op de trap.
Dit boek is tot stand gekomen dankzij, in de eerste plaats, de belangeloze medewerking van de auteurs: onderzoekers/liefhebbers
die het terpen- en wierdenonderzoek een warm hart toedragen. De uitgave van het boek is financieel ondersteund door het
Huis van de Groninger Cultuur, de Stichting J.B. Scholtenfonds, de Ottema-Kingmastichting en de Suzanne Hovingastichting,
waarvoor we hen graag willen bedanken. Wij bedanken ook alle instellingen en personen die foto’s en tekeningen ter beschikking
hebben gesteld.

Annet Nieuwhof

9

9 de opgravingen in Ezinge

De bijzondere houten voorwerpen uit
Jelte van der Laan

Fig. 1 Een van de boerderijstructuren uit de ijzertijd uit Ezinge, met de resten van een veel jongere tonput op de voorgrond (foto ©Rijksuniversiteit Groningen,
Groninger Instituut voor Archeologie).

Inleiding

Hout was in het verleden, en is trouwens nog steeds, een van
de belangrijkste grondstoffen voor de mens. Het werd gebruikt
voor grote constructies zoals boerderijen, spiekers en waterputten, maar ook voor de meest uiteenlopende gebruiksvoorwerpen. Binnen het onderzoek aan archeologisch hout neemt
het Noord-Nederlandse terpengebied een speciale plaats in.
Het open kwelderlandschap moet ten tijde van de eerste kolonisatie (vanaf ca. 650 v.Chr.) en ook later nog boomloos zijn
geweest, op een enkele vlier op de terpen zelf na.1 Ondanks
dat in het gebied geen (lokaal) hout voor handen was, trokken
kolonisten naar het dynamische kwelderlandschap om het te
ontginnen.

1 Schepers et al. 2013.

Ook de goede conserveringsomstandigheden in de terpen wierdelagen maken het terpengebied tot een bijzonder onderzoeksgebied voor onderzoek aan subfossiel hout. Hout is
zeer vergankelijk en in Nederland blijft hout alleen bewaard
in zuurstofarme omstandigheden. In de praktijk betekent dit
dat hout alleen bewaard blijft onder het grondwaterniveau.
Hierdoor is het meeste hout uit archeologische context in ons
land afkomstig uit de dieper gelegen sporen, zoals waterputten, (paal)kuilen, greppels en sloten. Bovengrondse houtbouw
is meestal vergaan, tenzij het in korte tijd werd afgedekt door
natuurlijke sedimenten of ophogingslagen. Hierdoor is onze
kennis over bovengrondse houtbouw zeer beperkt.
Dankzij het herhaaldelijk ophogen van de terpen en wierden met klei en mest werd een deel van het bovengrondse
hout afgedekt. Door de capillaire werking in de bodem steeg
de grondwaterspiegel in de terplichamen, zodat ook een deel
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Jelte van der Laan

Fig. 2 De onder- en bovenzijde van een beukenhouten schaal (1938-IV.470), die zijwaarts uit een beukenstam is vervaardigd (foto’s: J. van der Laan).

van het oorspronkelijke bovengrondse hout bewaard kon blijven. Met name in Ezinge is dat het geval. Tijdens de opgravingen in Ezinge, van 1923 tot 1934, zijn dan ook grote hoeveelheden hout aangetroffen. Deze vindplaats is vooral bekend
vanwege de grote, relatief complete boerderijstructuren, bestaande uit palen en vlechtwerkwanden (fig. 1). Er is in Ezinge
echter ook een groot aantal houten gebruiksvoorwerpen aangetroffen. Een deel van deze houtvondsten is geconserveerd
en ligt opgeslagen in verschillende archeologische depots. In
eerdere publicaties werden enkele houtvondsten uit Ezinge al
behandeld.2 In deze bijdrage worden de bijzondere houtvondsten uit Ezinge, voor zover ze op dit moment beschikbaar zijn,
opnieuw onder de loep genomen. De dateringen van de houtvondsten zijn gebaseerd op het onderzoek naar de vondsten
en grondsporen van Annet Nieuwhof.3

Werkwijze

Het materiaalonderzoek is grotendeels uitgevoerd in het
Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis (NAD Nuis).
Daarnaast is het hout gedocumenteerd dat in het depot van
het Groninger Museum ligt opgeslagen en zijn enkele voorwerpen beschreven die momenteel deel uitmaken van een expositie in het Museum Wierdenland in Ezinge.
De houten voorwerpen zijn opnieuw bestudeerd, beschreven en gefotografeerd. Indien in het verleden de houtsoort
niet is vastgesteld of niet is gedocumenteerd, is het hout alsnog
gedetermineerd. Door de conserveringsstoffen in het hout en
de lange periode van opslag is determinatie minder eenvoudig
dan bij ‘vers’ archeologisch hout. Desalniettemin kon van het
meeste hout de houtsoort vastgesteld worden.
Eikenhout is doorgaans met het blote oog of met behulp
van een loep te determineren. Om andere houtsoorten te kunnen bepalen is het in de meeste gevallen noodzakelijk om drie
kleine plakjes van het hout te snijden in drie oriëntaties op
de groeirichting van het hout: de transversale (dwarse) doorsnede, de radiale doorsnede (parallel aan de straal) en de tangentiale doorsnede (haaks op de straal). Van deze zogenaamde ‘coupes’ is per object een preparaat gemaakt, dat onder de
2 Bijv. Miedema 1983; Van der Waals 1964.
3 Nieuwhof 2015 en persoonlijke communicatie.

microscoop met vergrotingen tot 400 x bekeken kon worden.
Voor de houtsoortbepaling is gebruik gemaakt van de determinatiesleutel van Schweingruber (1990).
De houtvondsten uit Ezinge dateren uit de periode van de
midden ijzertijd (5e eeuw v.Chr.) tot en met de vroege middeleeuwen. In totaal zijn ruim 30 (fragmenten van) houten
voorwerpen bekeken en gedetermineerd. De context van het
hout in de opgraving is niet altijd duidelijk en de vondstnummers in de databases bleken niet altijd te corresponderen met
de nummers op de objecten zelf. Desondanks is een redelijk
compleet beeld verkregen van de geconserveerde houten
voorwerpen uit Ezinge.

Huis en erf

In en om het huis werden talloze houten voorwerpen gebruikt.
Hoewel hiervan bij opgravingen slechts een fractie wordt teruggevonden, blijkt uit de vondsten wel de enorme variatie
in toepassingsmogelijkheden van het hout. Bepaalde typen
voorwerpen worden vaker aangetroffen dan andere. Houten
vaten worden in Nederland bijvoorbeeld relatief vaak gevonden. Dit heeft er mee te maken dat deze opslagcontainers na
het verliezen van de primaire functie werden hergebruikt voor
de beschoeiing van waterputten onder de grondwaterspiegel.
Kleine gebruiksvoorwerpen zoals vaatwerk worden minder
vaak gevonden. Toch vertellen de spaarzame vondsten ons
veel over het houtgebruik in en om het huis.
Vaatwerk
Een deel van het vaatwerk van de terpbewoners werd vervaardigd van hout. Hoe groot het aandeel houten vaatwerk precies
was ten opzichte van de tegenhangers die zijn uitgevoerd in
bijvoorbeeld aardewerk is onbekend. In Ezinge zijn volgens
de vondstgegevens ten minste vijf houten kommen gevonden.
Voor zover bekend, is slechts één van deze kommen bewaard
gebleven.
Bij een haard, waar ook een vuurbok en potscherven zijn
aangetroffen, werd een houten schaal gevonden (vnr. 1928IV.470; fig. 2). Deze dateert uit de 4e of 3e eeuw v.Chr. De originele rand is afgebroken, maar de bodem van het object is
vrijwel intact. Aan de binnenzijde van de schaal zijn diverse
parallelle ringen zichtbaar. Dit zijn bewerkingssporen die zijn
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Fig. 3 Een eikenhouten plankje uit de midden ijzertijd (1930-IV.484), dat is
gevonden nabij de muur van een huis (foto: H. Faber Bulthuis).

Fig. 4 De top van een van de duigen (E20) uit een eikenhouten vat uit Ezinge
(foto: H. Faber-Bulthuis).

ontstaan tijdens het draaien van het hout. Gedraaide houten
kommen zijn wel bekend uit de vroeg-Romeinse tijd en de
middeleeuwen, maar dit is wel een van de vroegste voorbeelden in ons land. Het is niet waarschijnlijk dat het object lokaal
is vervaardigd is. De schaal is namelijk gemaakt van beukenhout (Fagus sylvatica). Dit is een zeldzame houtsoort in terpcontexten. Beuken groeiden waarschijnlijk in het binnenland
op de Pleistocene zandgronden. Er zijn geen andere voorbeelden van gedraaid houten vaatwerk uit deze periode bekend
in het terpengebied. Het is waarschijnlijker dat deze schaal
als voltooid product naar Ezinge kwam, dan dat hij lokaal gemaakt is uit aangevoerd beukenhout. Uit latere perioden zijn
overigens wel voorbeelden bekend van de lokale productie
van vaatwerk in het terpen- en wierdengebied. Halffabricaten
van houten vaatwerk werden bijvoorbeeld tijdens opgravingen in Paddepoel, ten noorden van de stad Groningen, aangetroffen. Die waren echter niet gedraaid maar gemaakt met
beitel en guts uit esdoornhout.4
Beukenhout is een zeer geschikte houtsoort voor vaatwerk. Ook tegenwoordig wordt deze houtsoort nog vaak gebruikt voor keukengerei. Het is namelijk slijtvast en splintert

4 Van Es 1970, 284-285; fig. 21-24; Pl. V-VIII.
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niet. Het bakje is zijwaarts uit een stam gehaald. Dit
heeft als voordeel dat vloeistoffen niet zo gemakkelijk door de bodem doordringen als het geval
zou zijn als de schaal rechtop uit de stam zou zijn
gehaald. In dat geval kunnen vloeistoffen door de
houtvaten doordringen. De wanddikte is 1,2 cm. De
voet is dikker, ca. 2 tot 2,5 cm bij een doorsnede van
ca. 6,5 cm. Aan de buitenzijde bevindt zich op 4 cm
vanaf de voet een sierband. De schaal was minimaal
20 x 15,5 cm groot en 6 cm hoog.
Een tweede voorwerp dat mogelijk deel heeft
uitgemaakt van het vaatwerk van de terpbewoners,
is een bat-vormig voorwerp (vnr. 1930-IV.484), dat
nabij de muur van een huis werd gevonden. Het
object dateert uit de 5e of 4e eeuw v.Chr. Het gaat
om een plat, ovaal object met afgeronde hoeken,
dat is voorzien van een klein ‘steeltje’ (fig. 3). Het
is gemaakt van een radiale, eikenhouten plank. Het
‘blad’ is 15 cm lang en 11,5 tot 12 cm breed. De dikte
bedraagt 9 tot 10 mm. Het ‘steeltje’ is 2,5 x 1,4 cm en
is aan beide zijden ca. 5 mm dunner dan het oppervlak van het blad. De dikte van het plankje is 7 mm.
De hoeken van het ‘steeltje’ zijn afgevlakt.
Het is onduidelijk wat de functie van dit voorwerp precies is geweest. Mogelijk gaat het om een
deksel of een voorwerp om voedsel op te serveren.5
Het ‘steeltje’ is echter erg klein om functioneel te
zijn als handgreep.
Hergebruikte houten vaten
In de Romeinse tijd werden houten vaten gemeengoed in Nederland. Waarschijnlijk zag men kort
na de introductie van dit verpakkingsmateriaal de
potentie van de vaten als secundair constructiehout.
Vanaf de Romeinse tijd werden de vaten namelijk hergebruikt
in waterputten. Nadat de bodems waren verwijderd, dienden
ze als beschoeiing van de waterputschacht. Deze zogenaamde
tonputten worden regelmatig in het terpengebied aangetroffen, zo ook in Ezinge (fig. 1). Tonputten worden hier gedateerd in de vroege middeleeuwen. De meeste tonnen zijn niet
bewaard gebleven, maar in het archeologisch depot in Nuis
zijn ten minste twee fragmenten van duigen uit Ezinge opgeslagen.
Het eerste is gemaakt van een radiale, eikenhouten plank
(vnr. E20; fig. 4). Het fragment draagt geen opgravingsvondstnummer en is daardoor niet dateerbaar. Er zijn enkele
duidelijke kenmerken waaruit is af te leiden dat het hier gaat
om een duig, en niet om een ‘gewone’ plank. De originele kopse kant is licht afgeschuind. Dit is de zogenaamde kimrand, die
werd aangebracht om het raakvlak van de duig met de grond
zo klein mogelijk te maken, zodat de duig minder beschadigingen opliep. Op ca. 3 cm vanaf de originele kopse kant
bevindt zich een groef. Dit is de kroesgroef waarin de bodem
van het vat werd geplaatst. Over een lengte van 8 cm onder

5 Nieuwhof 2015, 183.
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Fig. 5 Een haring uit Ezinge (foto: H. Faber-Bulthuis) en een tekening van twee mogelijke haringen (tekening: RUG/BAI).

de kimrand is het hout gedeeltelijk weggekapt. Dankzij deze
blaairand kon de bodem beter worden aangebracht.6
Het duigrestant is 39,5 cm lang en zal, gezien de vorm,
oorspronkelijk minimaal een keer zo lang zijn geweest. De
breedte van de duig verloopt van 11 cm aan de top, tot 12 cm
richting de buik van het vat. De dikte bedraagt 2 tot 2,5 cm.
Eikenhout (Quercus) is de meest populaire houtsoort voor het
vervaardigen van vaten.7 In Nederland zijn drie eikensoorten
inheems, de zomereik (Q. robur), de wintereik (Q. petraea) en
de bastaardeik (Q. x rosaceae).8 Deze soorten zijn op basis van
de anatomie van het hout niet van elkaar te onderscheiden,
zodat alleen het geslacht bepaald kan worden.9
Het tweede duigfragment, een ongenummerde vondst uit
1925, is aanzienlijk kleiner en minder compleet. De lengte van
het fragment is 21 cm en het is 4 tot 3,5 cm breed en 7 tot 8
mm dik. Aan een van de kopse uiteinden is het hout afgebroken. Hier is nog wel een snede van de kroesgroef zichtbaar.
Het oppervlak aan de binnenzijde is zwart van kleur, waarschijnlijk als gevolg van verkoling.
Sporen van verkoling aan de binnenzijde van een duig
kunnen twee oorzaken hebben. Aangezien gedroogd hout
weinig elastisch is, werd voor het buigen van de duigen wel
gebruik gemaakt van een combinatie van vuur en water.10
Hiervoor werd in het midden van de duigenkrans een vuur
gestookt en werden de duigen nat gehouden om te voorkomen
dat de duigen zouden springen. Een tweede verklaring is dat
men het vat tijdens de binnen-afwerking heeft geschroeid. De
reden hiervoor was dat bepaald kuipwerk veel last had van
vochtigheid of de inwerking van zuren. Dat werd tegengegaan
door het aanbrengen van een dunne, verkoolde laag. Een belangrijker reden om de vaten te schroeien was echter vanwege
de positieve invloed die dit had op de smaak, aroma’s en kleur
van de (alcoholische) inhoud van de vaten.11
Haringen
Tijdens de opgravingen in Ezinge zijn vermoedelijk drie fragmenten van haringen gevonden. Twee van deze haringen dateren uit de 3e of 2e eeuw v.Chr. Van deze voorwerpen is alleen een tekening bewaard gebleven (409a en -b; fig. 5). Het is
niet zeker in hoeverre deze objecten overeenkomen met het
geconserveerde exemplaar, aangezien hun dikte volgens de

6
7
8
9
10
11

Waelput 2004.
Ibid., 52.
Maes et al. 2013, 216.
Schweingruber 1990, 144.
Waelput 2004, 130.
Ibid., 142.

tekening aanzienlijk kleiner is. Het bewaard gebleven object
is een haring met een lengte van 23 cm. Van dit object is niet
zeker dat het vondstnummer dat erop staat klopt (vnr. 1925VIII.68), want het vondstboekje vermeldt hier alleen twee
randscherfjes. Als het nummer klopt, is de datering 1e eeuw
n.Chr. De doorsnede meet ca. 3 x 1,5 tot 1 cm. Op ongeveer
4 cm vanaf het (bovenste) kopse uiteinde, is een rechthoekige
doorboring aanwezig van 2 x 1,5 cm. Het object is vervaardigd
uit eik en heeft ongeveer 15 jaarringen. Aan de bovenkant is
sprake van vervorming door druk, vermoedelijk veroorzaakt
voor slagen met een hamer op de bovenkant.

Textielverwerking
Spinstokjes
In Ezinge zijn minimaal vier of vijf vergelijkbare, aangepunte
stokjes gevonden. Drie hiervan zijn bewaard gebleven (fig. 6).
De drie gedetermineerde voorwerpen zijn gemaakt van takken van taxushout (Taxus baccata). Het gaat waarschijnlijk
is alle gevallen om de spil van een spintol. Een eenvoudige
spintol bestaat uit een spil en een spinschijfje, dat fungeert als
vliegwiel. Bij twee van de spinstokjes is een benen spinschijfje
aangetroffen (vondstnummers 408 en 475). Bij de andere aangepunte stokjes is dit niet het geval. Op basis van de vorm en
afmetingen lijkt het te gaan om fragmenten van vergelijkbare
spinstokjes, maar het is niet uitgesloten dat deze objecten een
andere functie hadden.
Eén van de meest complete spinstokjes (vnr. 1930-IV.408)
is een aangepunte spil van minimaal 26 cm lang. De spil heeft
een globale doorsnede van 7 mm aan de (vlakke) top, 1 tot
1,2 cm in het midden en 2 mm aan de punt. De punt is licht
gebogen en heeft een ronde doorsnede en een lengte van ca.
6 cm. Het stokje is aan vier zijden afgevlakt met een mes. Aan
een zijde, waar ook drie noesten zichtbaar zijn, is de wankant
nog aanwezig.12 Het object is in goede staat. Het dateert uit de
3e of 2e eeuw v.Chr.
Een tweede spinstokje (vnr. 1930-IV.475) heeft dezelfde
vorm, maar hiervan resteert alleen nog 12,5 cm van de aangepunte kant.13 Het heeft een ca. 5 cm lange, ronde punt. Alle
drie onderzochte spinstokjes zijn aan de kant met de grootste
diameter voorzien van een gesneden punt. Ook bij dit object

12 De wankant is de buitenzijde van de laatst gevormde jaarring, direct
onder de bast.
13 Dit object is waarschijnlijk ten onrechte 445 genummerd, blijkens de BAI
tekeningen uit de tijd van de opgraving. De 4 en 7 zijn indertijd waarschijnlijk verward.
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Fig. 6 Drie min of meer complete spillen van spinstokjes (vnr. 1930-IV.408, 1930-IV.475, 1926-VII.163), gemaakt van taxushout (foto: J. van der Laan).
Links: Fig. 7 Twee vermoedelijke spinstokjes (vnr. 443 en ‘los b’), waarvan alleen
een tekening bewaard is gebleven (tekening uit: Miedema 1983, fig. 229 en 233).

Onder: Fig. 8 Spoelvormig voorwerp (1926-VII.165) van taxushout, gevonden met een miniatuur pot en een benen handvat, in een huis uit de 4e eeuw
n.Chr. (foto: H. Faber Bulthuis).

Rechts: Fig. 9 Spoelvormig voorwerp
(1929-V.326) van taxushout (foto: H.
Faber Bulthuis).

Links: Fig. 10 Een spoelvormig voorwerp en een langwerpig object, mogelijk een hengsel (vnr. 1929-IV.307) uit Ezinge. Beide objecten waren tijdens het materiaalonderzoek niet beschikbaar en
zijn derhalve niet gedetermineerd (foto: A. Nieuwhof).

is een deel van de wankant aanwezig, daar waar zich een noest
bevindt. Het dateert uit de 4e of 3e eeuw v.Chr.
Het derde aangepunte rondhout (vnr. 1926-VII.163) is minimaal 11,5 cm lang, met een diameter van 7 mm aan de afgebroken top, tot maximaal 1,2 cm op ca. 7,5 cm vanaf de punt.
De punt zelf is ongeveer 1 mm dik en bestaat uit 10 snijvlakken tot 15 boven de noesten. De laatste 1,5 cm van de punt
loopt iets spitser toe.
Twee vergelijkbare voorwerpen, waarvan wel afbeeldingen
bewaard zijn gebleven maar waarvan onduidelijk is om welk
voorwerp het gaat, zijn genummerd 443 (16 cm; 4e of 3e eeuw
v.Chr.) en ‘los b’ (8 cm; niet dateerbaar) (fig. 7).

Spoelvormige voorwerpen
Er zijn twee spoelvormige houten voorwerpen uit Ezinge onderzocht. In beide gevallen gaat het om tweepuntige staafjes,
die zorgvuldig zijn gesneden uit het hout van een venijnboom
(Taxus baccata). Het oppervlak van beide voorwerpen is glad.
Mogelijk zijn de voorwerpen gepolijst, al dan niet door het
gebruik ervan. Beide voorwerpen dateren uit de 4e of 5e eeuw
n.Chr. De spoelvormige objecten hebben een vergelijkbare
vorm, maar verschillen qua afmetingen van elkaar.
Eén van deze objecten is afkomstig uit een huis uit de laatRomeinse tijd (vnr. 1926-VII.165). Het werd samen met een
miniatuur potje en een voorwerp uit bot gevonden (fig. 8).
De lengte van het tweepuntige staafje is 18 cm. De grootste
breedte van het voorwerp is 12 mm en de dikte bedraagt 8
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Fig. 11 Een rijk versierd, elzenhouten plankje uit Ezinge (vnr. 1010) uit de 2e of 1e eeuw n.Chr. Afmetingen: 12,8-11,2 x 6,7-6,3 cm (foto: J. van der Laan).

mm. Aan de uiteinden is de doorsnede 2 mm. Op de spoel is
aan één zijde een rij indrukken aanwezig, haaks op de lengterichting van het voorwerp. Het benen voorwerp dat bij de
spoel werd aangetroffen is voorzien van vier inkepingen. Het
is door Nieuwhof geïnterpreteerd als een handvat.14
Het tweede spoelvormige voorwerp (vnr. 1929-V.326) is
kleiner (fig. 9). De lengte is 11,5 cm en de doorsnede is 1 cm
in het midden tot 5 mm aan de uiteinden. De breedte is 1,5
tot 1 cm, tot 1 mm aan de uiteinden. Op één van de afgevlakte
zijden zijn enkele zeer subtiele indrukken aanwezig, haaks op
de lengterichting van het voorwerp. Het hout is aan vier zijden
ongelijk afgevlakt.
Uit dezelfde periode zijn ook tegenhangers uit bot van
deze spoelvormige voorwerpen bekend.15 De functie van deze
voorwerpen is niet zeker. Mogelijk gaat het om weefwerktuigen.
Twee houten voorwerpen uit Ezinge zijn in 2011 gefotografeerd, maar konden tijdens het recente materiaalonderzoek niet worden teruggevonden (vnr. 1929-IV.307; fig. 10).
Het gaat om een derde, spoelvormig voorwerp en om een
langwerpig rondhout dat aan beide uiteinden voorzien is van
een opstaande rand. Mogelijk gaat het hier om een hengsel
of handgreep, maar aangezien het voorwerp niet nader is beschreven, is onduidelijk of het voorwerp compleet is.

bepaalde functie. Soms gaat het ook om een object dat deel
heeft uitgemaakt van een samengesteld voorwerp, of gaat het
om een object dat gebruikt kan zijn voor verschillende doeleinden.

Van niet alle houten voorwerpen is de functie te achterhalen.
Soms gaat het om een object dat wel compleet is, maar geen
duidelijke aanknopingspunten biedt voor de duiding van een

Versierd plankje
Een van de meest intrigerende houten voorwerpen waarvan
de functie niet zeker is, is een rijk versierd plankje (vnr. 1010).
Het is afkomstig uit het stalgedeelte van een huis uit de late
ijzertijd. Het plankje, dat gemaakt is van elzenhout (Alnus), is
versierd met geometrische patronen. Een zijde van het plankje
en de dikste rand zijn bewerkt met een mes (fig. 11). De andere drie randen zijn glad, waaruit kan worden afgeleid dat
het object compleet is. Er zijn geen aanwijzingen dat er oorspronkelijk verbindingselementen aanwezig waren. Aan de 11
mm dikke zijde is het plankje 12,8 cm breed, terwijl het aan
de tegenoverliggende zijde 5 mm dik is en 11,2 cm lang. Het
loopt dus taps toe. De breedte van beide korte zijden verschilt
nauwelijks (6,3 en 6,7 cm lang).
Er zijn maar weinig versierde stukken hout bekend uit archeologische context. De functie van het object is onbekend.
Mogelijk was de functie puur decoratief, maar misschien had
het object een symbolische betekenis. Het is gemaakt uit een
stuk stamhout van een els. Aangezien dit een houtsoort is die
niet ver van Ezinge te vinden moet zijn geweest, langs waterlopen het binnenland in, is het aannemelijk dat het object
lokaal vervaardigd is. Het kan gaan om een schuifdeksel van
een decoratief kistje, hoewel hier op de vorm na geen aanwijzingen voor zijn. Aan de achterzijde is geen enkele vorm van
bewerking zichtbaar.

14 Nieuwhof 2015, 183.
15 Prummel, Manuel & Post 2014, fig. 9 (314b en c, 162b en 1079), 218; fig.
13 (vnr. 1925-VIII.8B), 219.

Doorboorde schijf
Een object waarvoor uiteenlopende functies mogelijk zijn,
is een ronde, platte schijf met een diameter van 6 cm en een

Overige voorwerpen
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Fig. 12 Foto en tekening van de ronde schijf met een doorboring (vnr. 1926-VIII.200) (foto: H. Faber Bulthuis; tekening uit:
Miedema 1983, fig. 228).

dikte van 7 mm (vnr. 1926-VIII.200; fig. 12). In het
midden van de schijf bevindt zich een ronde doorboring met een diameter van ca. 2 cm. Deze doorboring lijkt vanaf één zijde schuin te zijn afgesleten.
Het voorwerp dateert uit de 1e of 2e eeuw n.Chr. en
is vervaardigd uit een eikenhouten stam. Het heeft
een radiale jaarringstructuur.
Tijdens de opgraving Elisenhof in SchleswigHolstein werden vergelijkbare vondsten gedaan.16
Hier werden tien ronde, platte schijven gevonden
met een centrale, ronde doorboring. In twee gevallen gaat het om spinschijfjes, maar de centrale doorboring daarvan is aanzienlijk kleiner dan die van het
exemplaar uit Ezinge.
Spies
Een ander voorwerp dat voor uiteenlopende doeleinden kan hebben gediend, is een aangepunte spies
van taxushout (vnr. 1925-IV.68). Het zorgvuldig
aangepunte object dateert waarschijnlijk uit de 4e of
5e eeuw n.Chr. Het is aanzienlijk groter dan de hiervoor beschreven spinstokjes. Het is 30,5 cm lang en
heeft een achtvlakkige punt van 8 cm lang (fig. 13).
Zowel aan de tegenoverliggende kopse kant, als op
ca. 16 cm vanaf de punt bevinden zich bijgewerkte
takkenkransen, waardoor de spies een soort handvat heeft. Een voorwerp als dit kan gezien worden
als een soort multitool, aangezien het gebruikt kan
worden als een primitief wapen en als gereedschap.

Fig. 13 Onder een
aangepunte taxushouten spies (vnr. 1925IV.68), met rechts een
detailopname van de
achtvlakkige punt
(foto’s: H. Faber-
Bulthuis).

Landtransport

Hoewel het terpenlandschap van oudsher vaak
wordt geschetst als een ruig, natuurlijk landschap,
waarin de terpen als geïsoleerde ‘eilandjes’ de enige
gecultiveerde onderdelen vormden, was het terpengebied in wezen een cultuurlandschap met een ze-

16 Szabó, Grenander-Nyberg & Myrdal 1985.

kere vorm van infrastructuur. Ondanks dat de ecologie van het gebied
grotendeels intact bleef dankzij de invloed van de zee, werd het gebied
op grote schaal ontgonnen en toegankelijk gemaakt.
In het open, onbedijkte kustlandschap zullen de (natuurlijke) waterwegen een grote rol hebben gespeeld bij de toegankelijkheid van het
gebied. In een onderzoek naar de ligging van de terpen ten opzichte van
waterwegen blijkt dat de nabijheid van waterwegen een vestigingsvoor-
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Fig. 14 Replica van een driedelig schijfwiel (1933-IV-IX.1495) met sikkelvormige openingen uit Ezinge, uit de collectie van het Groninger Museum (foto:
J. van der Laan).

Fig. 16 Het meest compleet bewaard gebleven schijfwiel uit Ezinge (vnr.
1933-IV.1502 en 1933-IV.1503) (foto: J. van der Laan).

wagen- en/of karrenwielen. In Ezinge zijn twee typen wielen
aangetroffen, namelijk schijfwielen en spakenwielen.

waarde lijkt te zijn geweest voor de terpbewoners.17 Fysieke
resten in de vorm van (hergebruikt) scheepshout, zoals bijvoorbeeld gevonden op de terpvindplaatsen LeeuwardenOldehoofsterkerkhof en Anjum, benadrukken de maritieme
cultuur.18
Behalve de waterwegen zullen er echter, met name in de
hoger gelegen gebieden, ook (land)wegen hebben gelegen.
Hoewel er (nog) geen fysieke bewijzen zijn voor een wegennetwerk in het terpengebied in de periode voor de bedijking,
worden hiervoor wel aanwijzingen gevonden in de vorm van

Schijfwielen
Tijdens de opgravingen te Ezinge zijn de fragmenten van zes
of zeven driedelige schijfwielen met sikkelvormige openingen
aangetroffen.19 Deze schijfwielen dateren uit de periode van
de 5e eeuw v.Chr. tot de 1e eeuw n.Chr. Alle schijfwielen zijn
opgebouwd uit drie radiale, eikenhouten planken, die met elkaar werden verbonden door middel van vier deuvels en twee
dwarslatten (fig. 14). In de middelste plank is een ronde opening aanwezig, waarin de naaf geplaatst kon worden.
Voor het bevestigen van de eikenhouten deuvels werden
in elk halfronde schijf twee, en in het middendeel vier rechthoekige, blinde doorboringen aangebracht. Wanneer de delen
aan elkaar waren verbonden waren de deuvels niet zichtbaar.
De afmetingen van de deuvels zijn per schijfwiel verschillend
en zijn 4,5 tot 6 cm breed en ca. 2 cm dik. De diepte van de
deuvelgaten is telkens 6 tot 7 cm, zodat de deuvels een lengte
van ca. 12 cm gehad moeten hebben.
Per schijfwiel werden twee eiken- of essenhouten dwarslatten bevestigd op ongeveer een kwart van het wiel, over de
naden van de drie delen. Aan elke zijde van het wiel bevond
zich één dwarslat. De latten bevonden zich in een zwaluwstaartvormige groef.
Verbindingen door middel van deuvels en dwarslatten
zijn aanwezig bij alle bewaard gebleven schijfwielfragmenten.
Bij drie of vier exemplaren is aan weerszijden van de dwarslat nog een volledige doorboring aangebracht (fig. 15). De
functie van deze vierkante gaten met afmetingen van 3 x 3 tot
3,5 cm is onduidelijk. Bij een aantal van deze pengaten was
een restant van een eikenhouten pen nog aanwezig. Deze zijn
vervaardigd uit een klein stuk eikenhout. Het is onduidelijk
of deze uitstaken of gelijk waren met het oppervlak van het
wiel.20 Wellicht maakten deze pennen deel uit van een extra
verbindingselement om de dwarslat op haar plaats te houden.

17 Schrijver 2013.
18 Vlierman 2008; Bottema-MacGillavry 2010.

19 Van der Waals 1964, 69-74.
20 Van der Waals 1964, 71.

Fig. 15 Detailopname van het uiteinde van een van de halfronde delen van
een schijfwiel (vnr. 1932-IV.1178), waarop alle verbindingselementen zichtbaar zijn. Het hout rondom de rechthoekige, blinde doorboring voor de deuvel is gedeeltelijk afgebroken (foto: H. Faber-Bulthuis).
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Fig. 17 Een compleet spakenwiel uit een waterput (1932-VI.1175) in het
depot van het Groninger Museum (foto: J. van der Laan).

Van het meest complete exemplaar zijn het middendeel en
een van de twee halfronde planken bewaard gebleven (respectievelijk vnr. 1933-VI.1503 en 1933-VI.1502; fig. 16). Dit wiel
is 5 cm dik en heeft een diameter van ruim 90 cm. De centrale, ronde opening heeft een diameter van 16 cm. Rondom dit
naafgat is een 5 cm brede verdikking aanwezig met een dikte
van 7 cm. De deuvelgaten zijn ca. 5 x 2 cm groot en bevinden
zich op 9 tot 10 cm vanaf de buitenzijde van het wiel.
De sikkelvormige openingen in het wiel hebben een
breedte van 12 cm en een hoogte van 9 cm. De randen van de
openingen zijn afgeschuind. De functie van de sikkelvormige
openingen in het wiel zijn niet zeker. Van der Waals veronderstelt dat deze wellicht zijn aangebracht om het wiel gemakkelijker met de hand te kunnen tillen of verplaatsen.21
Spakenwielen
Vanaf de Romeinse tijd nam het gebruik van schijfwielen af
en maakte men gebruik van het spakenwiel, dat overigens al
veel langer bekend was.22 In Ezinge is een groot aantal onderdelen van spakenwielen aangetroffen, behorend tot minimaal
vier of vijf wielen. Twee exemplaren zijn min of meer compleet aangetroffen. Deze wagenwielen zijn afkomstig uit waterputten die dateren uit de 4e eeuw n.Chr. of later; ze deden
in deze secundaire functie waarschijnlijk dienst als fundering
voor de beschoeiing van de waterputschacht.
Een van deze twee spakenwielen (vnr. 1932-VI.1175) is geheel bewaard gebleven (fig. 17). Het bestaat uit een naaf, tien
spaken en vijf velgsegmenten, ook wel velgdelen genoemd.
Voor het wagenwiel, dat een diameter heeft van ca. 102 cm, is
uitsluitend gebruik gemaakt van eikenhout (Quercus).
De opbouw van de spakenwielen is nagenoeg gelijk.
Alleen de vorm en afmetingen verschillen. De meeste wagenwielen zijn opgebouwd uit een naaf met tien spaken en
vijf velgsegmenten. Elk velgsegment is voorzien van twee
volledige doorboringen, waarin de spaakpen werd gestoken.

21 Van der Waals 1964, 71.
22 Ibid.

Fig. 18 Een spakenwiel van Ezinge (vnr. 1932-IV.1297a) dat compleet in situ
werd aangetroffen op de bodem van een waterput (foto:©Rijksuniversiteit
Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie).

Fig. 19 Een van de velgsegmenten van een spakenwiel (vnr. 1932-IV.1107) uit
Ezinge (foto: J. van der Laan).

Aan de kopse kant van elk segment is een blinde doorboring
aangebracht met een diameter van ca. 3 cm. Hierin werden
de deuvels geplaatst, waarmee de velgsegmenten aan elkaar
werden verbonden.
Wanneer de spaken in de naaf waren aangebracht werden deze op de juiste lengte gezaagd. Vervolgens werden de
uiteinden van de spaken (aan de zijde van de velg) rond gemaakt. Dit deel van de spaak heet de spaakpen. De segmenten werden aan elkaar en op de spaken geslagen. Nadat de
velgsegmenten zijn aangebracht werd een wig in de spaakpen
geslagen om het geheel te fixeren.
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Fig. 20 Houten juk (1930-IV.414) voor paarden of ossen (tekening: uit Miedema 1983, fig. 234).

Ook het tweede exemplaar dat compleet in situ werd gevonden op de bodem van een waterput (vnr. 1932-IV.1297a;
fig. 18) dateert uit de 4e eeuw n.Chr. of later. Hiervan resteren nog vijf velgsegmenten van eikenhout. Deze zijn halfrond, met aan beide kopse kanten een ronde, blinde doorboring met een doorsnede van 1,5 tot 3 cm, waarin de resten
van verbindingspennen aanwezig zijn. Elk velgsegment heeft
twee volledige doorboringen, waarin in alle gevallen nog resten van de spaakpennen aanwezig zijn. De diameter van de
spaakgaten is ca. 3,5 cm aan de binnenzijde van de velg, tot 2
tot 3 cm aan de buitenzijde. De meeste spaken zijn voorzien
van een wig of keg, waarmee de spaken werden gefixeerd in
de spaakgaten.
Waarschijnlijk is van dit exemplaar een replica gemaakt
in opdracht van het Groninger Museum. Deze heeft echter
een ander vondstnummer gekregen (vnr. 1932-IV-XI.1175).23
Deze replica is een natuurgetrouwe kopie van het origineel,
zodat hieruit de afmetingen kunnen worden afgeleid van het
volledige wiel. De hoogte van het wiel is 85 cm. De velg heeft
een hoogte van 10 cm, de spaken zijn 21-23 cm lang. De doorsnede van de spaken is rechthoekig en meet ca. 5,5 x 2 cm.
De wielnaaf heeft een doorsnede van 10 tot 9 cm binnenin
en 19 cm buiten tot 22/23 in het midden en is ongeveer 42,5
cm lang.
Een van de oudste spakenwielen uit Ezinge vertoont een
enigszins afwijkende bouw. Het gaat hierbij namelijk om een
velgsegment uit een spakenwiel dat is opgebouwd uit vier in
plaats van vijf velgdelen (vnr. 1932-IV.1107). Dit wiel dateert
uit de 1e eeuw n.Chr. In dit wiel werden per velgsegment
drie in plaats van twee spaken aangebracht (fig. 19). Ook de
doorsnede van de velg wijkt af van de latere exemplaren en
heeft een meer afgeronde, ovale vorm. De voornaamste reden
voor de ontwikkeling van een wiel met vier velgdelen en drie
spaken per velg naar een model met vijf velgdelen met twee
spaken per velg zal de stevigheid zijn geweest. Wanneer men
een groter velgsegment maakt (voor drie spaken) wordt de
vorm te rond en ontstaat een zwakke plek op de plaats waar

23 Hoewel dit vondstnummer meer gelijkenis vertoont met vnr. 1932VI.1175, komt het spakenwiel qua vorm en afmetingen meer overeen met
vnr. 1932-IV.1297a.

de draad van het hout dwars op de velg staat. De hoogte van
dit wiel moet ongeveer 110 cm geweest zijn.
Een verkoold juk
In Ezinge is een juk van essenhout gevonden uit de 3e of 2e
eeuw v.Chr. (vnr. 1930-IV.414; fig. 20). Het is gebruikt om
twee dieren voor een wagen te spannen.24 Het juk is 125,5 cm
breed. Aan twee zijden bevindt zich een beugel van ca. 21 cm
breed. Het originele exemplaar is aan de buitenzijde verkoold
en vertoont sporen van vraat door houtworm. Deze vraat
moet plaats hebben gevonden vóór de verkoling van het juk.

Discussie en conclusie

De hoeveelheid hout die is aangetroffen tijdens de opgravingen in Ezinge is relatief groot. De kunstmatige ophogingslagen van mest en klei boden uitstekende conserverende omstandigheden en, dankzij deze ophogingslagen en de capillaire werking waardoor de grondwaterspiegel onder een terp
hoger is, kon het anders zo vergankelijke hout bewaard blijven. De meeste voorwerpen uit Ezinge zijn gemaakt van eik
en taxus; er zijn ook voorwerpen van elzen-, essen- en beukenhout aangetroffen (tabel 1).
Sommige van de houten voorwerpen zijn afkomstig uit
contexten die onbereikbaar waren, zoals waterputten. Veel
houten voorwerpen zijn echter achtergebleven in huizen die
werden verlaten. De vraag is waarom dat hout is achtergelaten. Hout is niet alleen zeer vergankelijk, het is ook zeer goed
voor een tweede keer te bewerken en kan daardoor goed worden hergebruikt. In veel gevallen bestaat hout uit archeologische context ook uit secundair gebruikt materiaal. Zowel primair als secundair gebruikt hout kan altijd nog dienst doen
als brandhout. In een gebied waar van nature weinig tot geen
bomen groeien zou men verwachten dat dit laatste eerder regel dan uitzondering was en daarom blijft de vraag waarom
het hout dat archeologen aantreffen niet is verbrand. Er zijn
verschillende verklaringen mogelijk.
In de eerste plaats betekent het ontbreken van bomen
op de kwelder niet per definitie dat er sprake was van houtschaarste. In de perioden waaruit het hout afkomstig is, was al
24 Prummel, Manuel & Post 2014, 210.
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Tabel 1. Overzicht van de onderzochte voorwerpen uit Ezinge.
Vondstnummer
(jaartal-maand-vnr.)

Locatie

Taxon

Datering

Beschrijving

1925-IV

NAD Nuis

Quercus

1925-VIII.68(1)

NAD Nuis

Quercus

3e-2e v.Chr.

Haring

1925-IV.68(2)

NAD Nuis

Taxus baccata

waarsch. 4e-5e n.Chr.

Spies met 'handvat'

1926-VII.163

NAD Nuis

Quercus

2e-3e n.Chr.

Velgsegment van een spakenwiel

1926-VII.163

NAD Nuis

Taxus baccata

1e n.Chr.

Spil van een spintol

1926-VII.165

NAD Nuis

Taxus baccata

4e n.Chr.

Spoelvormig voorwerp

1926-VII.189A

NAD Nuis

Quercus

1e n.Chr.

Maanplank schijfwiel

1926-VII.200

NAD Nuis

Quercus

1e-2e n.Chr.

Doorboorde schijf

1929-IV.307

(onbekend)

Indet.

1929-V.326(2)

NAD Nuis

Taxus baccata

4e-5e n.Chr.

Spoelvormig voorwerp

1930-IV.408D

NAD Nuis

Taxus baccata

3e-2e v.Chr.

Spil van een spintol

1930-IV.414

Groninger Museum

Fraxinus excelsior

2e v.Chr.

Ossen- of paardenjuk

1938-IV.470

NAD Nuis

Fagus sylvatica

4e-3e v.Chr.

Gedraaide schaal

1930-IV.475(1)

NAD Nuis

Taxus baccata

5e-4e v.Chr.

Spil van een spintol

1930-IV.484

NAD Nuis

Quercus

5e-4e v.Chr.

Bat-vormig voorwerp

1932-?.1010

Museum Wierdenland

Alnus

2e-1e n.Chr.

Versierd plankje

1932-IV.1107

NAD Nuis

Quercus

1e n.Chr.

Velgsegment van een spakenwiel

1932-VI.1175

Groninger Museum

Quercus

ROM of later

Spakenwiel

1932-IV.1178

NAD Nuis

Quercus

3e-2e v.Chr.

Vijf schijfwielfragmenten

1932-IV.1297A

NAD Nuis

Quercus

4e n.Chr. of later

Spakenwiel

1933-IV.1502

Groninger Museum

Quercus

5e v.Chr.

Maanplank schijfwiel

1933-IV.1503

Groninger Museum

Quercus

5e v.Chr.

Middendeel schijfwiel

G2008-1.11

NAD Nuis

Quercus

Schijfwielfragment

G2008-1.12

NAD Nuis

Quercus

Schijfwielfragment

E20

NAD Nuis

Quercus

E20

NAD Nuis

Quercus

Velgsegmenten spakenwiel

E20

NAD Nuis

Quercus

Duigfragment

Duigfragment

Spoelvormig voorwerp en hengsel

2e-1e n.Chr.

Velgsegment van een spakenwiel

sprake van (wijd verbreide) uitwisselingnetwerken. De terpbewoners hadden contacten in het binnenland en konden op
die manier aan hout komen. Ze haalden het soms ook zelf,
zoals bijvoorbeeld blijkt uit de twijgen met oude snoeisporen die tijdens de opgraving in het dichtbij Ezinge gelegen
Englum zijn gevonden.25 De wierde Ezinge was goed toegankelijk via de water- en waarschijnlijk ook landwegen, waardoor het vervoer van hout in de vorm van producten of als
grondstof vermoedelijk geen probleem vormde.
Het gegeven dat niet alle hout is verbrand kan er mee te
maken hebben dat er genoeg alternatieve brandstof was, zoals
turf of mestkoeken. Wellicht zat het niet in de culturele traditie om hout als brandstof te gebruiken.
Een deel van het hout is waarschijnlijk afkomstig uit rituele deposities.26 Het versierde plankje, dat is gevonden in
de stal van een huis uit de late ijzertijd, is hiervan mogelijk
een voorbeeld. In Noord-Nederland zijn weinig voorbeelden
bekend van versierd hout uit deze periode. Mogelijk had het
voorwerp een puur symbolische waarde, aangezien er geen

aanwijzingen zijn dat het ergens aan bevestigd was. Daarnaast
werd voor rituele deposities houten vaatwerk waarschijnlijk
net zo goed gebruikt als aardewerk.27 Uit Ezinge zijn vijf kommen geregistreerd, slechts één daarvan is nog bewaard. De
houten wieldelen werden in verschillende huizen gevonden,
gestapeld op de vloer. Ze moeten bewust zijn achtergelaten bij
het verlaten van het huis.
De terpbewoners zullen in zekere mate zelfvoorzienend
zijn geweest, maar uitwisseling van producten en grondstoffen zal een rol hebben gespeeld. Alle hout werd van elders
aangevoerd. Zowel eik, els en es als beuk en taxus waren op
de aangrenzende zandgronden waarschijnlijk wel te vinden.
Een deel van de houten gebruiksvoorwerpen is waarschijnlijk
als voltooid voorwerp aangevoerd, bijvoorbeeld de beukenhouten kom. Door synthetiserend onderzoek op regionaal niveau kunnen we beter grip krijgen op het houtgebruik in het
Noord-Nederlandse terpengebied. Toekomstig onderzoek zal
dan ook gericht moeten worden op de mate van uitwisseling
dat hier plaatsvond van zowel grondstoffen als voorwerpen,

25 Bottema-MacGillavry 2008.
26 Nieuwhof 2015, 183-186.

27 Ibid., 183.
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zodat de relaties van de terpbewoners met het achterland duidelijk worden.

Dankwoord

In 2013 werd ik door Annet Nieuwhof (GIA/RUG) benaderd
met de vraag of ik interesse had om de geconserveerde houten
voorwerpen uit Ezinge aan een nieuw/aanvullend onderzoek
te onderwerpen. Dit onderzoek zou plaatsvinden in het kader
van mijn afstudeerscriptie aan het Groninger Instituut voor
Archeologie van de Rijksuniversiteit van Groningen. Door de
mogelijkheid om te participeren in een ander lopend onderzoek is dat destijds niet doorgegaan. Na mijn afstuderen ben
ik als zelfstandige gaan werken en in 2015 werd ik opnieuw
door Annet gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. Ik wil
Annet bij deze hartelijk bedanken voor het bieden van die
mogelijkheid en voor de begeleiding van dit project.
Een groot deel van het materiaalonderzoek heeft plaatsgevonden in het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis.
Ik wil Ernst Taayke, Jelle Schokker en Amy Kuiper (allen
NAD Nuis) bedanken voor de gastvriendelijkheid en de behulpzaamheid bij het opsporen van alle vondsten. In Nuis
ontmoette ik ook Henk Faber Bulthuis, die bereid was om
voor mij een aantal prachtige foto’s te maken van de houten
voorwerpen. Ook mocht ik gebruik maken van twee historische foto’s uit de collectie van het Groninger Instituut voor
Archeologie. Egge Knol heeft mij toegang verleend tot het
depot van het Groninger Museum waar ook enkele vondsten lagen opgeslagen. Ook bleek een aantal houtvondsten
in de expositie van het Museum Wierdenland in Ezinge te
zijn opgenomen. Samen met Nicolien Bottema-Mac Gillavry
heb ik het museum bezocht en de vondsten beschreven. Hier
werden we hartelijk ontvangen en geassisteerd door Heidi
Renkema, Wim-Paul Jager en Jos Kadijk. Hiervoor allemaal
hartelijk dank!

Abstract

During the archaeological excavations in Ezinge (1923-1934),
several wooden objects were found. They were preserved due to
the excellent preservation conditions in the layers of clay and
dung. Some of the wood finds have been published, but the complex as a whole had not been examined earlier. This article gives
a summary of the wood finds that have been preserved. They
are stored in various archaeological depots. This study comprises several parts of wooden wheels, kitchenware and tools that
are related to crafts such as textile processing. Besides, there are
some intriguing objects of which the function is unclear. The
study of these finds demonstrates the importance of this material category.
Contactgegevens auteur:
Cambium - Archeobotanisch onderzoeksbureau. E-mail:
info@cambiumbotany.nl
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