Houtgebruik in het terpengebied
Bronnen: Beijerinck, W., 1931. De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Derde en laatste gedeelte: overige macro- en microscopische resten. Wageningen: L.E.B. Fonds. / Boeles, P.C.J.A., 1951. Friesland tot de elfde eeuw. Zijn vóór- en vroege geschiedenis. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff. / Cappers, R.T.J., 1994. An ecological characterization of plant macro-remains of Heveskesklooster (The Netherlands). A methodological approach. Oosterbeek: Linders-Adremo BV. / Hänninen, K., N. den Ouden, P. van Rijn en Y. Vorst, 2008. 9 Constructiehout en houten voorwerpen, in: J. Dijkstra en J.A.W. Nicolay (red.), 2008. Een terp op de schop. Archeologisch onderzoek op het
Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden (ADC Monografie 3/ADC Rapport 1227). Amersfoort: ADC Archeoprojecten, pp. 191-210. / Laan, van der, J., 2013. Terpbewoners op eigen houtje?Archeobotanisch onderzoek naar houtgebruik op de terpen in het Noord-Nederlandse kustgebied tussen 600 v. Chr. en 1200 n. Chr. Ongepubliceerde Masterscriptie. Rijksuniversiteit Groningen. / Nieuwhof A. (red.), 2007. De Leege Wier van Englum. Archeologisch onderzoek in het Reitdiepgebied (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 91). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek

Jelte van der Laan; Archeobotanisch onderzoeksbureau Cambium (info@cambiumbotany.nl) en verbonden aan het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (Rijksuniversiteit Groningen)

Bron: Knol, E., A.C. Bardet & W. Prummel (red.), 2005. Professor Van Giffen en
het geheim van de Wierden.

Inleiding
Hout was in het verleden waarschijnlijk de belangrijkste grondstof met de meest uiteenlopende toepassingsmogelijkheden.
Het werd gebruikt voor het maken van grote gebouwconstructies tot kleine gebruiksvoorwerpen, maar was ook erg
belangrijk als brandstof. Veel aspecten van houtgebruik - zoals bewerkingstechnieken, (hout)beheer en -selectie - hebben
in de loop van de tijd niet alleen een chronologische ontwikeling doorgemaakt, maar kennen ook regionale verschillen. De
regionale diversiteit in houtgebruik binnen een bepaalde periode kan voortkomen uit culturele verschillen, maar wordt
voor een belangrijk deel ook bepaald door landschappelijke verschillen tussen bepaalde regio’s en de daarmee
samenhangende beschikbaarheid van bepaalde houtsoorten.
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Het onderzoeksgebied
In het ‘natte’ landschap van het Noord-Nederlandse terpengebied hebben in de periode voor de
grootschalige bedijking (tussen ca. 600 v. Chr. en 1200 n. Chr.) van nature weinig bomen gestaan. Om deze
reden is het waarschijnlijk dat men in dit gebied heel bewuste keuzes maakte als het gaat om houtgebruik.
Het terpengebied kan echter niet als één landschappelijke regio worden beschouwd, maar kan grofweg
worden opgedeeld in twee landschappelijke zones: het noordelijke kweldergebied en het zuidelijk gelegen
veengebied. Om de potentie van het Noord-Nederlands terpengebied voor een uitgebreider regionaal
onderzoek naar houtgebruik vanaf de ijzertijd tot de vroege middeleeuwen in kaart te brengen, is in het
kader van een masterscriptie een steekproef van 20 terpen geanalyseerd waarvan er tien in het noordelijk
kweldergebied en tien in de randzone van het veen liggen (van der Laan 2013) . Doormiddel van een
regionaal literatuuronderzoek is gekeken in hoeverre deze landschappelijke verschillen invloed hebben
gehad op houtgebruik in het terpengebied.

Touw van wilgenbast (Salix) uit Arkum.

Eenvoudige houten pennen van essenhout (Fraxinus
excelsior) uit Arkum (tekening M.A. Los-Weijns).

Houtgebruik en houtsoortkeuze
Er zijn geen aanwijzingen dat de toepassing van houtsoorten
tussen het kweldergebied en de randzone van het veen sterk
verschilde. Eiken- en elzenhout zijn in veel opgravingen
dominant. Eikenhout is zeer sterk en duurzaam, terwijl elzen
door hun goede aanpassingsvermogen op de meeste plekken
beschikbaar zijn. Beide houtsoorten hebben onder water een
grote duurzaamheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
eiken- en elzenhout vooral werden toegepast in belangrijke
constructies zoals waterputten en gebouwen. Een derde
belangrijke houtsoort is het flexibele wilgenhout, dat vooral in
de vorm van takhout of wilgentenen werd verwerkt in
vlechtwerken. Essenhout is sterk en buigzaam en werd veel
gebruikt voor houten pennen. Importhout, zoals dat van de
fijnspar, werd binnengebracht in de vorm van houten vaten.
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Houtspectrum (beschikbaarheid)
Wanneer we de kwaliteit van de houtsoorten als uitgangspunt
nemen kan gesteld worden dat in het veengebied meer hout
werd gebruikt met een hoge duurzaamheid dan in het
kleigebied. Het gaat hierbij voornamelijk om eik en es. Els, wilg
en hazelaar, die goed gedijen in een vochtig milieu, worden
daarentegen meer op de kleiterpen aangetroffen. Mogelijk wijst
dit erop dat de terpen uit het veengebied gemiddeld genomen
toegang hadden tot de ‘betere’ houtsoorten. Voor de terpen in
het veengebied was de afstand tot de Pleistocene zandgronden
in Gaasterland en Drenthe mogelijk klein genoeg om daar hout
te verzamelen.
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Verdeling van de houtsoorten van 10 kleiterpen (links) en 10 veenterpen (rechts).
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De verdeling van houtsoorten over de 20 vindplaatsen in het noordelijk kleigebied en het zuidelijk gelegen veengebied,
geprojecteerd op een kaart waarop de landschappelijke situatie van 500 v. Chr. is weergegeven.
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Herkomst
De verdeling van houtsoorten over het klei- en het veengebied lijkt erop te wijzen dat het gebruik van lokaal en regionaal verzameld hout van
grotere invloed is op het houtspectrum dan dat van importhout.
In een onderzoek naar houtgebruik in een gebied waar van nature zeer weinig bomen voorkwamen is de herkomst van het hout een interessant
discussiepunt. Aan de hand van een literatuurstudie (als onderdeel van de analyse van de 20 terpen) kon worden vastgesteld dat er grofweg drie
potentiële herkomstgebieden kunnen worden onderscheiden: lokaal, langs de waterlopen; landinwaards, op hoger gelegen pleistocene gronden
en importgebieden zoals Scandinavië en Duitsland. Aan de hand van de (hout)soorten en de biotoop waarin deze bomen doorgaans voorkomen,
al dan niet in combinatie met de stamdiameter, worden de houtvondsten van het Noord-Nederlands terpengebied doorgaans aan een van deze
drie herkomstgebieden toegeschreven.

Schaarste en hergebruik
Niet alle signalen wijzen richting een grote schaarste aan hout in
het terpengebied. Er zijn voorbeelden van zware balken uit
waterputten bekend, zoals de dikke balk die werd aangetroffen
te Arkum, een vindplaats waarvan het hout in het kader van dit
onderzoek is geanalyseerd. Het lijkt tegenstrijdig dat dergelijk schijnbaar nog zeer bruikbaar - hout is ‘achtergelaten’ in een put
wanneer hout een schaars goed zou zijn geweest. Vergelijkbare
vondsten van ‘goed’ hout in gedempte waterputten zijn ook
waargenomen tijdens de opgraving van o.a. Wierum en
Hempens-Teerns.
Hergebruik van hout wordt wel aangehaald als aanwijzing voor
houtschaarste. Er zijn verschillende voorbeelden van
hergebruikt hout in het terpengebied aangetroffen, zoals
hergebruikt scheepshout en (wijn)vaten die later als beschoeiing
van waterputten. Hergebruik is echter niet per definitie een
argument voor houtschaarste. De goede (her)bewerkbaarheid
van hout laat toe dat het materiaal keer op keer, al dan niet in
een nieuwe functie, dienst kan doen. Uiteindelijk kan het nog als
brandstof dienen.
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Een klein deel van het hout zal afkomstig zijn van, of uit de directe omgeving van de terp. Ondanks dat er tot nog toe (althans niet in situ) geen
voorbeelden bekend zijn van wortelhout, zijn er toch wel degelijk aanwijzingen voor bomen op de terpen. Zo zijn er te Heveskesklooster en
Hogebeintum wilgenbladeren en te Englum zaden van vlier en berk aangetroffen (Cappers 1994; Boeles 1951; Beijerinck 1931; Nieuwhof 2007).
Daarnaast wordt als herkomstgebied van de eiken en essen van Leeuwarden Oldehoofsterkerkhof een laagveengebied genoemd dat op ca. 5 km
van de vindplaats lag (Hänninen et al. 2008). Ook heeft men mogelijk gebruik gemaakt van juthout, dat in de nabije omgeving aanspoelde.
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Schematische weergave van de manier waarop in de gebruikte literatuur de herkomst van
houtvondsten wordt toegeschreven op basis van soort en stamdiameter.

De waterwegen zullen in deze periode een belangrijke, zo niet de belangrijkste transportroute zijn geweest. Enkele kilometers ten zuiden van het
terpengebied liggen keileemkoppen waarop zeer waarschijnlijk kwalitatief goed hout gehaald kon worden. In het geval van Arkum, waar een
behoorlijk aantal eikenstammen is aangetroffen, is het niet onwaarschijnlijk dat de - hemelsbreed slechts 15 km van de vindplaats verwijderde
keileemopduiking van Gaasterland - de herkomstbron van dit hout is. Een stroom door het veen maakte dit gebied voor de terpbewoners
toegankelijk. Van sommige houtsoorten is het zeker dat zij moeten zijn geïmporteerd. Het hout van de fijnspar groeide bijvoorbeeld alleen in
Scandinavië, de Baltische staten en het Zuid-Duitse Rijngebied. Ook in dit geval geldt dat het waterwegnetwerk waarschijnlijk een zeer belangrijke
transportroute was.

Toekomstig onderzoek
De potentie van het Noord-Nederlands terpengebied voor een uitgebreider onderzoek naar houtgebruik is groot. Uit het afstudeeronderzoek
naar de 20 terpen is gebleken dat op het gebied van regionaal onderzoek nog veel winst te behalen is. Met de oprichting van het Terpencentrum
is er een nieuwe impuls gegeven aan het terpenonderzoek. Ter aansluiting op lopend en toekomstig onderzoek kan in de komende jaren meer
aandacht worden besteed aan vraagstukken met betrekking tot het hout uit vindplaatsen in het Noord-Nederlands terpengebied.
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Links: bladeren van de grauwe wilg (Salix cinerea), uit de wierde van Stitswerd (uit: Beijerinck 1931,
60; plaat IV, fig. 4). Rechts: blad- en vruchtfragmenten van de katwilg/teenwilg (Salix viminalis),
aangetroffen tijdens de opgraving van Heveskesklooster (uit: Cappers 1994, 152; fig. 13).

