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NEDERZETTINGEN EN NEDERZETTINGSSYSTEMEN 

5 . I INLEIDING 

Zoals in hoofdstuk 3 is uiteengezet, zijn archeologische contexten als grafvelden, depots en cultusplaat

sen in het Rijn-Wesergebied slecht vertegenwoordigd. Daarom komt aan de analyse van nederzettings-

gegevens extra gewicht toe. Gelukkig bestaat in het onderzoeksgebied een rijke traditie van grootschalig 

nederzettingsonderzoek, zodat relatief goede gegevens voorhanden zijn. Op de stand van het onderzoek 

kom ik hieronder terug, nadat eerst de vraagstellingen voor dit hoofdstuk aan de orde zijn gekomen. 

Nederzettingen zijn te bestuderen vanuit tal van gezichtshoeken, maar hier wordt de nadruk gelegd op 

drie aspecten. 

Ten eerste wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de organisatie van de agrarische productie en ver

anderingen daarin. Relevant in dit verband zijn onder meer de regionale nederzettingspatronen en de 

omvang en interne structuur van individuele nederzettingen. Een concentratie van de bewoning in gro

tere nederzettingen kan bijvoorbeeld duiden op een intensivering van de productie. Voorts zijn de stal-

lings- en opslagcapaciteit van huizen en bijgebouwen van belang. Een toename van het aantal gebou

wen en hun omvang kan wijzen op schaalvergroting en agrarische expansie. Tenslotte is de verdeling 

van de gebouwen over de erven c.q. huishoudens interessant.391 Onderlinge verschillen houden mis

schien verband met specialisatie op bepaalde activiteiten, of een ongelijke toegang tot weidegronden of 

akkers. Niet al dit soort vragen kan of zal beantwoord worden, al was het maar omdat dit hoofdstuk 

complementair is aan het volgende, waar het agrarische systeem wordt behandeld. Daar komen enerzijds 

de meer "technologische" aspecten aan de orde, zoals de veldsystemen, de geteelde gewassen en de vee

stapel. Anderzijds worden daar ook "ideologische" aspecten besproken, ofwel de plaats van akkerbouw 

en veeteelt in het waardenstelsel van de toenmalige samenlevingen. 

Een tweede aandachtspunt in dit hoofdstuk betreft de niet-agrarische productie. In de meeste geval

len gaat het dan om de nijverheid, die zich manifesteert via Handwerkerhäuser of sporen van metaalbe

werking (ovens, ijzerslakken). Soms is niet helemaal duidelijk wat de niet-agrarische activiteiten precies 

voorstellen en kunnen structuren eventueel met de landbouw samenhangen. Dit probleem doet zich 

voor wanneer het gaat om bijgebouwen — met name hutkommen — en bepaalde delen van woonstalhui-

zen. In ieder geval wordt ook hier geprobeerd patronen te herkennen. De vraag is of de niet-agrarische 

productie door de tijd heen toeneemt, dan wel zich op hetzelfde niveau handhaaft. Voorts is de verde

ling van de (niet-)agrarische activiteiten over de erven van belang. Indien sprake is van een sterke con

centratie wijst dat mogelijk op de aanwezigheid van specialisten. 

Ten derde wordt onderzocht of het materiaal wijst op sterke sociale verschillen tussen de huishou

dens en de aanwezigheid van elites, residerend in zogenaamde Herrenhöfe. In de literatuur worden in dit 

verband criteria genoemd als bijzonder grote huizen — eventueel Hallenhäuser zonder stal — en erven 

met veel bijgebouwen en/of concentraties van Romeinse importen. Wanneer sprake lijkt van een elite, 

moet nagegaan worden waarop hun machtspositie berust. Soms wordt gesuggereerd dat met name de 

"economische" verhoudingen op lokaal niveau een rol spelen. De elite zou er in geslaagd zijn meer 

"bezit" te verwerven door een betere agrarische bedrijfsvoering. Het is echter nodig meer dan alleen de 

lokale verhoudingen in de beschouwingen te betrekken. Verder moet men zich realiseren dat de "triba

le economie" niet los gezien kan worden van de sociale organisatie. Zoals in het vorige hoofdstuk is uit

eengezet, hangt de controle over productie en distributie direct samen met de ideologische aspecten van 

elitemacht. 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. De volgende, tweede paragraaf is gewijd aan de stand van 

onderzoek, dat wil zeggen de tot nog toe gebruikelijke aandachtspunten en de bestaande beeldvorming 
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omtrent de ontwikkeling van het nederzettingssysteem. In paragraaf 5.3 komt de problematiek van het 

reconstrueren van erven uit huizen, bijgebouwen en omheiningen aan de orde, alsmede de constructieve 

ontwikkeling van het woonstalhuis en de functionele interpretatie van de ruimtes daarbinnen. In para

graaf 5.4 worden de nederzettingen besproken van een viertal micro-regio's binnen het Holocene kust

gebied, te weten het Oer-IJ estuarium, het terpengebied van Noordwest-Groningen, de oeverwallen van 

de Eems en het Land Wursten. Paragraaf 5.5 is gewijd aan de bewoning op de Pleistocene gronden van 

het Rijn-Wesergebied. Hier worden geen afzonderlijke micro-regio's besproken, doch komen achter

eenvolgens enkele nederzettingstypen aan de orde: de mobiele nederzettingen van de latere prehistorie, 

enkele versterkte sites van rond het begin van de jaartelling, en uit de Romeinse tijd grote nederzettin

gen, losse boerderijen en middelgrote nederzettingen. In paragraaf 5.6 volgt een samenvatting van de 

belangrijkste punten uit dit hoofstuk. 

5 .2 DE STAND VAN ONDERZOEK 

In paragraaf 2.3 is reeds ingegaan op enkele - impliciete - theoretische uitgangspunten die binnen de 
nederzettingsarcheologie gehanteerd worden. Hier gaat het om de vraag wat de studie van nederzettin
gen concreet heeft opgeleverd. Ik onderscheid daarbij twee aspecten die achtereenvolgens in de onder
staande paragrafen behandeld worden. Het eerste betreft het niveau van de synthese: hoe stelt men zich 
de ontwikkeling van het nederzettingssysteem in Germania en dan specifiek in het gebied ten westen 
van de Weser voor. Kortom, welke antwoorden zijn tot nog toe gegeven op het soort vragen dat in de 
inleiding werd gesteld. Het tweede aspect betreft de aard van het gegevensbestand: welke nederzettingen 
zijn goed en/of grootschalig opgegraven en hebben de opgravers misschien een specifieke benaderings
wijze gevolgd, die de onderzoeksresultaten heeft beïnvloed. 

5 . 2 . I HET H U I D I G BEELD VAN HET NE DER Z ETTI NG S SYSTEEM OP SU PRA-RE Gl ONA AL NIVEAU 

Een recente samenvatting van de ontwikkeling van het nederzettingssysteem in het onderzoeksgebied is 
te vinden in Pre- en Protohistorie van de Lage Landen,592 Ik maak gebruik van een handboek, omdat gene
ralisaties daarin worden gepresenteerd zonder alle voorbehouden en nuanceringen van meer "weten
schappelijke" publicaties, terwijl de erin verwoorde opvattingen algemeen worden gedeeld. In Pre- en 

protohistorie worden het nederzettingssysteem en de ontwikkeling ervan als volgt beschreven: De Late 
Ijzertijd nederzettingen van de zandgronden zijn niet omheinde, ongeordende "gehuchten" van hooguit 
twee tot vijf boerderijen. De bewoning is relatief mobiel, omdat de akkerbouw-component van het 
gemengde agrarische bedrijf gebonden is aan het Celtic fi eW-systeem. Van een nederzettingshiërarchie is 
nauwelijks sprake; alleen enkele versterkte sites in Noord-Drenthe wijzen op enige economische diffe
rentiatie. 

In "eenzijdige ecologische zones" (kwelders en venen) is men voornamelijk op veeteelt aangewezen. 

Producten hiervan moeten worden uitgewisseld tegen graan van de zandgronden. De bewoning op de 

terpen is ten gevolge van landschappelijke factoren iets meer geconcentreerd dan op het zand (terpen). 

In de loop van de Romeinse tijd verslechteren de milieuomstandigheden, zodat de bewoning in de 

Assendelver Polders afbreekt, en het landbouwareaal in de noordelijke kustgebieden afneemt. Als reactie 

hierop en tevens gestimuleerd door de handel met het Romeinse rijk, legt men zich meer toe op de nij

verheid (Feddersen Wierde).D93 In de 4de/5de eeuw worden desondanks veel nederzettingen verlaten. 

Wijster staat model voor de Romeinse bewoning op de zandgronden. In de 2de eeuw laat men het 

Celtic field-systeem los, en de bewoning concentreert zich in toenemende mate in grotere "dorpsachti-

84 



Fig. 5.1 In dit hoofdstuk besproken nederzettingen binnen het Rijn-Wesergebied. Voor vindplaatsen en 
referenties, zie bijlage 5. Voor legenda, zie fig. 1.1. 

ge" nederzettingen. De woonplaatsen worden meer gestructureerd door de aanleg van hekken en 

wegen; dit wijst op een hogere organisatiegraad. Hoewel de landbouw primair blijft, wijzen hutkommen 

en importen op een toenemend belang van nijverheid en (ruil)handel. Vanaf de 3de eeuw getuigen uit

eenlopende afmetingen van de huizen van welvaarts- en statusverschillen. Wijster groeit in de 4de eeuw 

tot een nederzetting met meer dan twintig bedrijven. Eén hiervan onderscheidt zich door de omvang 

en aparte ligging van het erf, een grote spieker, de vele hutkommen en een huis zonder stal. De bewo

ner moet economische en sociale macht hebben gehad tot op regionaal niveau. 

Opvallend genoeg komt deze synthese in sterke mate overeen met hetgeen geschreven wordt over 

andere regio's of over Germania als geheel. Een goed voorbeeld is de visie van Hedeager op de ontwik

kelingen in Denemarken:394 In de lste/2de eeuw verdwijnt de extensieve Ce/fi'r^eW-landbouw en vindt 

intensivering plaats. Het vee wordt in de winter gevoederd met hooi van de outfields, en men bemest de 

akkers {infields). In de Late Ijzertijd was het nederzettingspatroon fijnmazig, met woonplaatsen van maxi

maal tien huishoudens (Hodde). Vanaf de 2de/3de eeuw zijn de nederzettingen groter, met uitgestrekte, 

individueel omheinde erven in een meer functionele uitleg (Vorbasse). De omvang van de huizen/stal

len en spiekers is dusdanig dat de productiviteit moet zijn toegenomen, alsmede het aantal personen per 

huishouden. Alles duidt op een reorganisatie van de verdeling van grond, ja, zelfs van het ontstaan van 

85 



privé-grondbezit. Veel zelfstandige boeren zijn als landless serfs opgenomen in grotere eenheden. De 

grondbezitters en de leden van de Gefolgschaft nemen zelf niet langer deel aan de agrarische productie. 

De accentverschillen daargelaten, vertellen zowel Pre- en protohistorie... als Hedeager in essentie het

zelfde verhaal. In de landbouw is sprake van intensivering en expansie, en dat gaat vergezeld van een 

concentratie van de bewoning. Een grotere controle over de agrarische productie, nijverheid en handel 

leidt tot een grotere economische en sociale differentiatie. De veranderingen voltrekken zich met name 

in de 2de/3de eeuw na Chr. Hoe zijn deze overeenkomsten te verklaren? O m te beginnen wordt de 

ontwikkeling van hele nederzettingssystemen opgehangen aan een beperkt aantal (grote) woonplaatsen, 

zoals Feddersen Wierde, Wij ster, Hodde en Vorbasse. Naast de te kleine steekproef, is mijns inziens het 

theoretisch perspectief verantwoordelijk voor het opmerkelijk eenvormige beeld. Dat blijkt bij een ver

gelijking met een artikel van Donat.595 Hoewel hij maar liefst 55 nederzettingen uit heel westelijk 

Germania in zijn beschouwingen betrekt, wordt dezelfde ontwikkeling geschetst, inclusief het ontstaan 

van privé-(grond)bezit. Het materiaal is hier weliswaar in een historisch-materialistisch ofwel 

Marxistisch keurslijf geperst, maar hierin ligt nu juist de overeenkomst met het "processuele" perspectief 

van Pre- en protohistorie... en Hedeager. Het zijn beide varianten van het (neo)-evolutionisme, en daar

door wordt bijna per definitie een sterk progressieve, unilineaire ontwikkeling geschetst. 

Een eerste randvoorwaarde om enigszins aan de a-historische beeldvorming van bovengenoemde 

benadering(en) te ontsnappen, is de steekproef niet te beperken tot een klein aantal omvangrijke neder

zettingen (Wijster, Feddersen Wierde). In deze studie is geprobeerd zo veel mogelijk-, en dan met name 

kleinere nederzettingen in het onderzoek te betrekken (fig. 5.1; bijlage 5).596 Wel moeten sites voor een 

aanzienlijk deel opgegraven zijn; losse of fragmentarische huisplattegronden uit grotere nederzettingen 

zijn voor mij niet interessant. Verder werden alleen die nederzettingen opgenomen, waarvan een (globa

le) overzichtsplattegrond voorhanden is, alsmede een basale chronologie. 

Ten tweede is het belangrijk voorzichtigheid te betrachten wanneer waarnemingen op site-niveau 

gebruikt worden bij het maken van generalisaties. Natuurlijk moet getracht worden de ontwikkeling 

van individuele nederzettingen in verband te brengen met processen op boven-lokaal niveau. Met name 

Steuer heeft gepleit voor vergelijkingen op basis van duidelijk omschreven sozialgeschichtlich auswertbare 

Befunde, specifieke kenmerken van omheiningen rond nederzettingen en de erven daarbinnen, de bijge

bouwen en de hoofdgebouwen.597 Op zich is de door Steuer gepropageerde systematisering en explici

tering van vergelijkingen toe te juichen. Toch kan een tweetal kanttekeningen bij zijn benadering wor

den geplaatst. Ten eerste gaat Steuer uit van de optimistische gedachte dat zijn Befunde min of meer 

kwantificeerbaar zijn. Het eenvoudigweg turven van de aanwezigheid van bepaalde elementen of "cor

relaten" kan echter gemakkelijk tot een vertekend beeld leiden en ik zal hier dan ook van afzien. Zo 

betekent het ontbreken van hutkommen op de Feddersen Wierde niet dat geen nijverheid plaatsvond. 

Evenmin impliceert het ontbreken van spiekers in Ezinge dat geen graan werd opgeslagen. Ten tweede 

is het niveau waarop vergelijkingen zijn toegestaan niet eenvoudig te bepalen. Steuer zelf maakt directe 

vergelijkingen tussen Befunde uit Nederland, Duitsland en Denemarken. Nu kan de regelmatige lay-out 

van Vorbasse door andere factoren veroorzaakt zijn dan die van Wijster, en kan een woonstalhuis in 

Jutland een ander soort huishouden onderdak bieden dan een Drents exemplaar. Het is derhalve belang

rijk rekening te houden met regio-specifieke verschillen in de functie en betekenis van nederzettings

elementen. Ook veel andere auteurs veronachtzamen mijns inziens de aanzienlijke regionale variatie 

binnen Germania. 
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Fig. 5.2 Het gemiddeld aantal opgegraven hectares per jaar, berekend aan de hand van de opgravingen van 

bijlage 5. 

5 . 2 . 2 VELDWERK EN REGIONAAL G E O R I Ë N T E E R D O N D E R Z O E K 

Nadat uiteengezet is "welke opvattingen bestaan over de algemene ontwikkeling van het nederzettings

systeem van de Rijn tot in Denemarken gedurende de Romeinse tijd, wordt nu uiteengezet hoe het 

onderzoek zich binnen het studiegebied heeft ontwikkeld. Enerzijds is sprake van trends die opgaan 

voor het gebied als geheel, maar anderzijds bestaan ook regionale verschillen in het onderzoek. Dit laat

ste is veroorzaakt door het feit dat opgravende instellingen zich soms nadrukkelijk op bepaalde regio's 

hebben gericht. De omvang van de beschikbare middelen en de aard van de vraagstellingen beïnvloed

den in sterke mate welke sites werden opgegraven en hoe dat gebeurde. 

Binnen het studiegebied begon het systematische nederzettingsonderzoek in 1930, toen van Giffen 

het eerste drieschepige woonstalhuis op de terp van Ezinge herkende.598 Door zijn efficiënte en voort

varende aanpak wist Van Giffen daarnaast een aantal vindplaatsen op de zandgronden relatief grootscha

lig op te graven.3" Hij is zo verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het in de jaren '30 en '40 

opgegraven areaal (fig. 5.2). De presentatie van de plattegronden van Ezinge in Germania betekende een 

belangrijke stimulans voor het nederzettingsonderzoek in Duitsland.600 Men ontdekte ook daar al snel 

plattegronden, al bleef de omvang van de meeste opgravingen beperkt.601 Net als tegenwoordig ging het 

vóór WO II meestal om noodonderzoek, als gevolg van voor die tijd specifieke bedreigingen zoals ter-

pafgravingen en heideontginningen. Later zijn woningbouw en ruilverkavelingen een grotere rol gaan 

spelen. 
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Eerst middenjaren '50 kwam het onderzoek weer op het vooroorlogse niveau. Dankzij de invoering 

van machinaal grondverzet nam het opgegraven areaal snel toe, om in de jaren '70 een hoogtepunt te 

bereiken. Nadien tekent zich een geleidelijke daling van het opgegraven areaal af. Misschien is een 

ondervertegenwoordiging van zeer recent onderzoek in het door mij besproken gegevensbestand hier

voor mede verantwoordelijk.602 Ik heb echter de indruk dat deze daling reëel is en dat de laatste jaren 

benoorden de Rijn minder grootschalige nederzettingsopgravingen worden uitgevoerd. 

Tot ver na de oorlog stond het huis op zich centraal binnen het nederzettingsonderzoek. Dat had in 

de eerste plaats praktische oorzaken. Veel vroege opgravingen leverden niet meer dan losse plattegron

den op en vervolgens duurde het relatief lang alvorens de resultaten van grootschaliger onderzoek gepu

bliceerd werden.603 Ten tweede speelde de cultuur-historische benadering nog een grote rol. Velen 

beperkten zich in de praktijk tot de constructieve aspecten, maar de bepaling van etnisch geïnterpreteer

de Hauslandschafien was het uiteindelijke doel. Het huistype zou, net als bijvoorbeeld het grafbestel, ken

merkend voor een "cultuur" zijn. Hierdoor bestond een gemeenschappelijke interesse met de volkskund

liche Hausforschung van die dagen.604 Hoewel Trier attendeert op de problemen rond de ethnische Deutung 

van huisvormen,60D schrijft hij de twee- en drieschepige Hauslandschaft uiteindelijk toch toe aan respec

tievelijk de Istae- en Ingaevonen.606 Dit bewijst dat dit thema tot in de jaren '70 actueel blijft. Een enke

ling trachtte naast de discussies over huisvormen te komen tot classificaties van de vorm en omvang van 

nederzettingen.607 

Noord-Duitsland is het eerste gebied waar de typische "nederzettingsarcheologie", zoals die in para

graaf 2.3 beschreven is, volledig tot ontwikkeling kwam.608 Voor de oorlog ontbraken de middelen om 

een tegenhanger voor Ezinge op te graven,609 maar met geld van de Deutsche Forschungsgemeinschaft werd 

de achterstand ruimschoots goedgemaakt. Om tot een optimaal resultaat te komen selecteerde men de 

onbedreigde terp Feddersen Wierde. Recente bebouwing ontbrak, de conservering was uitstekend, en 

het grondverzet viel te overzien. De opgraving werd vervolgens het uitgangspunt van een 

Schwerpunktprogramm van de DFG. Dit project heeft betrekking op de bewoning van de Ijzertijd tot en 

met de Middeleeuwen in verschillende micro-regio's in het Noordwest-Duitse kustgebied. Buiten het 

Land Wursten, waar de Feddersen Wierde ligt, groef men in het Holocene gebied nog in het mondings

gebied van de Eems (Bentumersiel, Jemgumkloster). Het belangrijkste onderzoek op het Pleistoceen 

betreft de Siedlungskammer rond de nederzetting Flögeln. Door de grootschaligheid van de opgravingen 

en het consequent doorvoeren van een multi-disciplinaire benadering, met archeozoölogisch, -botanisch 

en bodemkundige onderzoek, zijn in Noord-Duitsland indrukwekkende resultaten behaald. Ik wil hier 

één element toevoegen aan de in hoofdstuk 2 geplaatste kanttekeningen bij dit soort onderzoek. Per 

regio, landschappelijke eenheid en periode, blijkt ongeveer één nederzetting opgegraven te zijn. Omdat 

verder slechts minder hoogwaardige — en ongepubliceerde — veldverkenningsgegevens voorhanden zijn, 

wordt elke opgegraven nederzetting een soort type-site. De aandacht voor het regionale nederzettingssys

teem is betrekkelijk gering en kritische reflectie op de representativiteit van de opgravingsgegevens ont

breekt. 

Het Assendelver Polder of Oer-IJ estuarium project was het enige andere formele onderzoekspro

gramma in het studiegebied. Anders dan in Noord-Duitsland, betrof het noodonderzoek van door ega

lisatie en grondwaterpeilverlaging bedreigde vindplaatsen.610 Ook dit onderzoek is multi-disciplinair van 

opzet. De gehanteerde processuele benadering was geïnspireerd op het werk van Flannery. Opgravingen 

op 15-20 vindplaatsen moesten inzicht geven in zowel het niveau van het huis (houden), de nederzet

ting, het nederzettingssyteem als de regio.611 De consequentie van deze strategie was dat de sites steeks-

proefsgewijs en soms nogal oppervlakkig onderzocht werden. 

Hoewel buiten de twee genoemde programma's geen formele onderzoeksprojecten bestaan, vertoont 

het onderzoek in andere regio's desondanks een zekere samenhang. Dit is bijvoorbeeld het geval op het 

Drents plateau en in Noordwest-Groningen. Op de Drentse zandgronden werd het door Van Giffen 
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gestarte onderzoek door het BAI voortgezet in bijvoorbeeld Vries, Wijster, Hijken, Noordbarge en 

Peelo. Kenmerkend voor dit onderzoek is de sterke nadruk op de typochronologie en constructie van 

woonstalhuizen. Niet de ethnische Deutung is het doel hiervan, maar de onderbouwing van Waterbolks 

"continuïteits-hypothese''.612 Zeker in de jaren '70 en '80 was een belangrijk doel van het opstellen van 

een sluitende typologische reeks van huistypen het aantonen van bewoningscontinuïteit vanaf de 

Bronstijd binnen elk "dorps"territorium. Mijns inziens is ten gevolge hiervan de uitleg, economie en 

ontwikkeling van individuele nederzettingen onderbelicht gebleven. Het nederzettingssysteem op 

(boven-)regionaal niveau lijkt eigenlijk geen onderwerp van studie. Soms gaat men zelfs zo ver dat op 

grond van de aanwezigheid van een enkel huistype het karakter van een gehele nederzetting wordt 

bepaald. Zo was het onderzoek in Peelo expliciet bedoeld om de continuïteits-hypothese te testen.613 

Dit veronderstelde onder meer het onderzoek van het terrein waar de middeleeuwse nederzetting ver

wacht werd. Toen men in tijdnood kwam, werd één Odoorn C plattegrond voldoende bewijs geacht 

voor de aanwezigheid van een grotere vroeg-middeleeuwse nederzetting, en dus voor bewoningsconti

nuïteit vanaf de Romeinse tijd.614 

Noordwest-Groningen is inmiddels het best bestudeerde deel van het Nederlandse terpengebied.6lD 

Na de vroege start op Ezinge lag het veldonderzoek lange tijd stil, totdat de uitbreiding van de stad 

Groningen in 1964 opgraving van de terpjes van Paddepoel noodzakelijk maakte. Kort daarop werd een 

onderzoek naar de geologische ontwikkeling in de provincie gepubliceerd,616 essentieel voor het opstel

len van de bewoningsgeschiedenis. Tenslotte begon Miedema in 1971 een uitgebreide regionale inven

tarisatie.617 

In de Pleistocene gebieden van midden- en oost-Nederland, zuidoost-Nedersaksen en Westfalen zijn 

uitsluitend noodopgravingen verricht.618 Het onderzoek onder supervisie van de ROB of het Amt für 

Bodendenkmalpflege vertoont derhalve weinig samenhang en is soms matig van kwaliteit (Ede-

Bennekom). Daarnaast zijn de resultaten voor deze studie niet of moeilijk bruikbaar. De Nederlandse 

opgravingen bijvoorbeeld zijn na decennia nog niet definitief gepubliceerd. Zelfs voorlopige berichten 

met een schematische overzichtstekening ontbreken geheel (Dalfsen, Denekamp, Ede-Veldhuizen), of 

zijn zeer summier (Velsen-Hoogovens, Colmschate, Den Burg).619 

5.3 H U I Z E N , BIJGEBOUWEN EN ERVEN ALS BASISELEMENTEN VAN DE 

NEDERZETTING 

5 . 3 . 1 DE R E C O N S T R U C T I E VAN N E D E R Z E T T I N G E N 

Belangrijk bij de analyse van nederzettingen is het vergelijken van erven en hun ontwikkeling door de 

tijd heen. De (bij)gebouwen op de erven kunnen iets zeggen over de schaal waarop activiteiten plaats

vinden, eventuele specialisatie van de bewoners op niet-agrarische productie en de mate van sociaal-

economische differentiatie. Nu is de chronologische resolutie in geen enkele archeologische situatie dus

danig dat werkelijk te bepalen is welke structuren op een bepaald moment naast elkaar bestonden. De 

archeoloog moet trachten de structuren aan een aantal nederzettingsfasen toe te schrijven. Dit is de 

enige wijze om ontwikkelingen zichtbaar te maken, maar de oorspronkelijke dynamiek wordt geredu

ceerd tot een reeks opeenvolgende statische beelden. Aangezien deze problematiek van grote invloed is 

op de analyse en interpretatie van de nederzettingsgegevens uit het studiegebied, wil ik er hier kort op 

ingaan. 

Het woonstalhuis is voor mij het uitgangspunt bij de reconstructie van nederzettingsfasen en erven. 

Ten eerste gaat het om het meest constante element van alle nederzettingen. Terwijl het aantal erven per 

nederzetting verschilt, alsmede hun ordening en de aanwezige combinaties van gebouwen, is tenminste 
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altijd een woonstalhuis aanwezig. Het diende als onderkomen voor de leden van het huishouden en een 

belangrijk deel van de veestapel. Het begrip huishouden behoeft enige toelichting. Doorgaans wordt er 

- stilzwijgend - van uit gegaan dat de woonstalhuizen in het Rijn-Wesergebied werden bewoond door 

een nuclear family, bestaande uit een ouderpaar met hun kinderen. In bepaalde gevallen kan de groep die 

het huis en eventuele bijgebouwen bewoonde veel groter zijn geweest. Men moet denken aan grootou

ders, ongetrouwde broers of zusters, geadopteerde jongehngen, leden van de Gefolgschaft en slaven. Zelfs 

kan de omvang van de nederzetting als geheel van invloed zijn op de grootte van de huishoudens.620 Nu 

is de samenstelling of omvang van huishoudens niet aan de hand van archeologische resten te bepalen.621 

Daarom zie ik af van pogingen de aard van de huishoudens te preciseren, te meer omdat de vergelijking 

van erven en nederzettingen al moeilijk genoeg is. 

Een tweede reden het (woonstal)huis centraal te stellen, is de betrekkelijk goede dateerbaarheid ten 

opzichte van andere nederzettingselementen (zie onder), hoewel de datering van huisplattegronden 

eveneens niet zonder problemen is. Ondanks het feit dat iedere plattegrond uit veel paalsporen bestaat, is 

het aantal oversnijdingen met andere huizen of structuren in de praktijk gering, evenals de hoeveelheid 

aardewerk. Het handgevormde materiaal kent bovendien een langzame typologische ontwikkeling. 

Derhalve moet vaak worden uitgegaan van de typochronologie van huisvormen. Doch zelfs waar deze 

vrij verfijnd is, zoals in Drenthe, kunnen plattegronden niet nauwkeuriger dan op 100-200 jaar geda

teerd worden. Waarschijnlijk is dit een van de redenen waarom veel auteurs onbewust uitgaan van een te 

lange levensduur van individuele woonstalhuizen en dientengevolge van een te grote omvang van de 

nederzetting als geheel. Deze laatste is te schatten met behulp van de volgende berekening: het gemid

deld aantal gelijktijdige plattegronden op een bepaald moment is gelijk aan het totaal aantal plattegron

den, maal de gemiddelde gebruiksduur van een woonstalhuis, gedeeld door de duur van de 

bewoning(sfase).622 In het onderstaande wordt deze berekening regelmatig gebruikt, bijvoorbeeld om 

toch iets te zeggen over de ontwikkeling van een woonplaats waarvan de datering grote problemen 

oplevert. Voorts wordt het mogelijk nederzettingen te vergelijken, ondanks lokaal verschillende periodi-

seringen. 

Eerst moet wel een aanname worden gemaakt omtrent de gemiddelde gebruiksduur van een woon

stalhuis. In de literatuur worden uiteenlopende cijfers genoemd, al wordt nergens meer uitgegaan van 

het ooit geopperde getal van 80 jaar.623 Een meer realistische indicatie biedt de duurzaamheid van 

bouwhout, die - afhankelijk van de houtsoort en de vochtigheid van de ondergrond - tussen de 10 tot 

50 jaar bedraagt.624 Dit impliceert een gemiddelde levensduur van 30-35 jaar, een getal dat in overeen

stemming is met archeologische gegevens. Volgens Haarnagel duren de fasen la-d en 2-8 van Feddersen 

Wierde respectievelijk 25 en 50 jaar,625 zodat het gemiddelde 40 jaar bedraagt. Duizend jaar bewoning 

op Ezinge leverde 29 stratigrafische eenheden van 35 jaar op. De fasen zijn echter korter, indien in de 

kern van de terp inderdaad meer eenheden aanwezig zijn.626 De fasen in Rijswijk (Z.H.) tenslotte, 

bestrijken gemiddeld 30 jaar.627 Het voorgestelde getal voor de gemiddelde gebruiksduur van 30-35 jaar 

komt overeen met de gemiddelde generatieduur van 30 jaar.628 Ik neem aan dat elke generatie nieuwe 

huizen bouwde, hoewel een goed onderhouden huis theoretisch gezien veel langer kan staan. Hoewel 

door het hanteren van één bepaald getal de werkelijkheid in bepaalde opzichten geweld wordt aange

daan,629 is het mijns inziens de enige mogelijkheid erven en nederzettingen te vergelijken. 

In de gevallen dat huisplattegronden elkaar ruimtelijk overlappen, zal het in de regel gaan om de 

opeenvolgende hoofdgebouwen van hetzelfde erf. Met behulp van de sequentie van stelsels van erfom-

heiningen, zouden vervolgens erven onderling gerelateerd, en bijgebouwen aan erven toegeschreven 

kunnen worden. Helaas zijn omheiningssporen doorgaans zeer fragmentarisch, en ontbreken ze soms 

geheel. Bovendien is de toeschrijving van bijgebouwen aan woonstalhuizen ook in andere opzichten 

problematisch. Enerzijds zijn bijgebouwen, zoals reeds opgemerkt, moeilijker te dateren, en anderzijds 

hebben ze een andere gebruiksduur. Met name hutkommen en spiekers gingen waarschijnlijk relatief 
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kort mee,630 zodat hun aantal op enig moment al snel wordt overschat. Tenslotte verhindert een belem
mering van praktische aard dat over een redelijke steekproef van goed gedocumenteerde erven beschikt 
kan worden. Juist voor de grote nederzettingen met een lange levensduur, zoals Wijster en Flögeln, bie
den de beschikbare publicaties onvoldoende mogelijkheid, de eventuele toenemende differentiatie tus
sen erven goed te analyseren.631 

5 . 3 . 2 HET ERF. O M H E I N I N G E N EN B I J G E B O U W E N 

In het licht van de zojuist genoemde problemen is het nauwelijks mogelijk de ontwikkeling van erven 
te volgen en onderling te vergelijken voor wat betreft de structuren rond het woonstalhuis. Daarom vol
gen in het onderstaande enkele korte opmerkingen over de functie van secundaire structuren van het erf 
en hun veranderende betekenis door de tijd heen. Achtereenvolgens komen erfomheiningen, spiekers, 
hutkommen en de overige gebouwen aan de orde. 

Vrij algemeen leeft het idee dat de uitleg van nederzettingen in de loop van de Romeinse tijd steeds 
gestructureerder en regelmatiger wordt. Dit komt tot uiting in Platzkonstanz of "plaatsvastheid" en het 
omheinen van nederzettingen als geheel en de erven daarbinnen. Met name de grotere nederzettingen -
onder meer Feddersen Wierde, Flögeln en Wijster - zouden hiervoor model staan. Hoewel de regelma
tige uitleg van nederzettingen een enkele maal aan Romeinse invloeden is toegeschreven,632 zoekt men 
de oorzaak meestal in een toenemende complexiteit van de inheemse sociale organisatie en het ontstaan 
van een "centraal gezag".633 Voorts wordt het in toenemende mate toepassen van omheiningen in ver
band gebracht met het ontstaan van privé-grondbezit.634 

Bij de bespreking van individuele nederzettingen later in dit hoofdstuk zal blijken, dat het aantal gro
tere exemplaren met een regelmatige uitleg inderdaad toeneemt, maar dat de bestaande beeldvorming 
wel moet worden genuanceerd. Zo worden zowel geheel omheinde nederzettingen en erfafscheidingen 
al vroeg in de Romeinse periode aangetroffen. Voorts representeren grote, plaatsvaste sites zeker niet de 
"doorsnee" nederzetting. Bovendien wordt de regelmatige structuur in Wijster en Flögeln op de lange 
termijn niet gehandhaafd. Tenslotte mag de uitleg van de nederzetting niet gezien worden als een direc
te afspiegeling van de indeling van het akkerareaal en de wijze waarop delen van het territorium door 
families werden geclaimd of in eigendom werden gehouden.635 Het beeld van een toenemende structu
rering en afbakening van de ruimte in nederzettingen is niet alleen is ingegeven door opgravingsresulta
ten. Op de achtergrond speelt de traditionele visie op de ontwikkeling van de Germaanse samenlevin
gen, zoals die in het vorige hoofdstuk is besproken. Deze visie hield in dat tijdens de Romeinse tijd een 
verschuiving plaatsvond van een "ideologische" Volksherrschaft naar een stelsel, waarin de macht bij 
Gefolgschafts-leïaers lag. De politieke en militaire overheersing door deze leiders zou gepaard gaan met 
Grundherrschaft, de zeggenschap over een territorium en de akker- en weidegronden daarbinnen. 
Derhalve werd in het archeologisch materiaal gezocht naar een bevestiging van dit beeld. Het is tenslot
te belangrijk te beseffen dat een aanwending van de agrarische productie door de elite geenszins grond
bezit impliceert. Het gaat er om dat men op de een of andere wijze de controle krijgt over de verdeling 
van deze productie. 

Spiekers dienen voor de oogstberging in de meest ruime zin, niet alleen voor de opslag van graan, 
maar ook van hooi en dergelijke.636 Het bepalen van het precieze aantal in een nederzetting is niet een
voudig. Dit geldt met name voor de kleinere 4-palen spiekers, die moeilijk te herkennen zijn tenmidden 
van de "zwermen" grondsporen van plaatsvaste nederzettingen.637 Bovendien kan worden verondersteld 
dat de levensduur van spiekers veel korter is dan die van woonstalhuizen. Vooral bij kleinere spiekers 
gaat het om weinig substantiële constructies die relatief zwaar belast worden en rondom zijn blootge
steld aan weer en wind.638 

91 



een voor-
641 

Hoewel moeilijk met harde gegevens te onderbouwen, lijkt de opslagcapaciteit tijdens de Romeinse tijd 

iets toe te nemen. In ieder geval zijn de spiekers in Peelo nu groter dan die in de Ijzertijd.639 Voorts zijn 

de bekende grote 12-palen spiekers van bijvoorbeeld Wij ster en Ede-Bennekom laat-Romeins.640 Zelfs 

wanneer spiekers precies te dateren zouden zijn, vormt hun aantal echter geen goede indicatie voor de 

totale opslagcapaciteit van oogstproducten op een erf of binnen een nederzetting. Een deel van de spie

kers kan in sommige gevallen buiten het opgegraven areaal gelegen hebben. Dit is tenminste 

gestelde verklaring voor hun ontbreken op sommige vindplaatsen in het kustgebied, zoals Ezinge 

Opslag zal voorts voor een belangrijk deel in de middengedeeltes en op de zolders van woonstalhuizen 

plaatsgevonden hebben.642 Omdat woonstalhuizen nu eenmaal de best dateerbare structuren binnen 

nederzettingen zijn, wordt in deze studie verondersteld dat hun omvang de beste indicatie is voor de 

omvang van de agrarische productie en daarmee van de opslagcapaciteit binnen nederzettingen. Er is 

verder niet getracht de capaciteit aan de hand van bijgebouwen te kwantificeren. 

De hutkom is onmiskenbaar een multi-functioneel gebouw, hoewel het specifieke gebruik in indivi

duele gevallen moeilijk te bepalen is. Het gebouw is namelijk een echte artefact-trap, met vondsten die 

doorgaans niet direct op de oorspronkelijk functie betrekking hebben. Hutkommen lijken hoofdzakelijk 

voor een drietal activiteiten gebruikt te zijn. Ten eerste is dat de textielproductie, blijkens vondsten van 

weefgewichten, spinklosjes en sporen van weefgetouwen. De hoge luchtvochtigheid in hutkommen 

schijnt vooral gunstig te zijn voor het weven van linnen.643 Voor een tweede functie, die van opslag

ruimte, zijn ook andere condities van belang, zoals de temperatuur.644 Ten derde is de hutkom geasso

cieerd met de metaalnijverheid, in het bijzonder de verwerking van brons en edelmetaal. Hierop wijzen 

houtskoolconcentraties en haarden, maar sporadisch ook baren, scrap-metal, gietvormen en -afval. 

Brandgevaar is een reden deze activiteiten apart onder dak te brengen.645 

Geen van het bovenstaande is exclusief aan de hutkom gebonden. Weven kan ook in het woonstal-

huis plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor opslag, waarvoor verder spiekers werden gebruikt. 

Metaalbewerking blijkt vaak geconcentreerd op aparte lokaties in de openlucht, bijvoorbeeld op de 

Feddersen Wierde, in Ede-Bennekom en Heeten. Hoewel het aantal hutkommen in de loop van de 

Romeinse tijd misschien iets toeneemt, verhindert het multi-functionele karakter uitspraken over de 

implicaties hiervan. Voorts wordt de hutkom nog wel eens te veel met de laat-Romeinse periode geas

socieerd, hoewel het aantal vroeg-Romeinse nederzettingen met hutkommen inmiddels aanzienlijk is.646 

De meeste laat-Romeinse Grubenhaussiedlungen zijn inmiddels gewone nederzettingen gebleken. Zo 

zijn bij een nadere analyse van de opgravingsgegevens woonstalhuizen bij de "Angelsaksische" hutkom

men van Ezinge ontdekt.647 De 4de/5de-eeuwse hutkom-nederzettingen op de Noord-Duitse zand

gronden lijken eveneens niet in die vorm te hebben bestaan. Op de betreffende vindplaatsen kunnen de 

woonstalhuizen zijn verploegd, maar waarschijnlijker waren deze op stiepen gefundeerd.648 

Huizen die op grond van hun beperkte lengte geen, of slechts een minimale stalruimte kunnen 

bezitten, komen regelmatig voor.649 Het is doorgaans niet te zeggen of in deze gevallen sprake is van een 

autonome eenheid dan wel een deel van een huishouden. Daarnaast is onduidelijk of, en met welke 

niet-agrarische activiteiten de bewoners zich bezighielden. Alleen op de Feddersen Wierde was de con

servering zodanig, dat Handwerkerhäuser geïdentificeerd konden worden. Daar kon eveneens worden 

vastgesteld dat enkele plattegronden, die op de zandgronden voor woonstalhuizen zouden doorgaan, 

geen stallen hadden (de zogenaamde Hallenhäuser). Daarom ga ik hier verder niet op deze huistypen in 

en kom er bij de bespreking van de Feddersen Wierde uitgebreid op terug.650 
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5 - 3 - 3 H E T WOONSIAIHUIS. CONSTRUCTIEVE ONTWIKKELINGEN EN FUNCTIONELE ASPECTEN 

In het onderstaande worden eerst de constructieve ontwikkelingen besproken, voor zover deze relevant 

zijn voor problemen van chronologische en functionele aard. Vervolgens komt de functionele interpre

tatie van huisplattegronden aan bod. Een aspect dat hier verder niet uitgewerkt wordt, betreft de culture

le en ideologische betekenis van bouwtradities. De bouw en het gebruik van huizen hebben ongetwij

feld een belangrijke symbolische betekenis gehad, verwijzend naar waarden binnen een samenleving en 

een bepaalde kosmologische orde. Specifiek voor Germania bestaan echter nog nauwelijks studies, die 

wat dit betreft aanknopingspunten bieden voor een nadere analyse.651 

In ieder geval maakt het onderzoeksgebied deel uit van een Hauslandschaft van woonstalhuizen dat de 

hele Noordwest-Europese laagvlakte omvat. Deze zone strekt zich in zuidelijke richting uit tot — grof

weg- de lössgrens. In het lössgebied is in de Late Ijzertijd meestentijds sprake van (kleine) één- of twee-

schepige constructies zonder stal.632 In de woonstalhuizen van het noorden zijn, zoals de naam reeds 

aangeeft, mens en (rund)vee onder één dak ondergebracht.633 Het onderscheid tussen drie- en twee-

schepige huizen is in functioneel opzicht minder relevant.634 Het tweeschepige huis komt met name 

voor in Westfalen en zuidelijk Nedersaksen (Quendorf, Soest-Ardey, Vreden, Warburg-Daseburg, 

Meppen en Engter). Later in de Romeinse tijd zijn in deze regio drieschepige huizen te vinden, die in 

tal van opzichten de ontwikkelingen in het noorden weerspiegelen (Bielefeld-Sieker, Soest-Ardey, 

Westick). 

Het materiaal van het Drents plateau biedt het beste uitgangspunt de constructieve ontwikkeling van 

het woonstalhuis in de onderzochte periode te volgen. Nadat deze besproken is, wordt kort ingegaan op 

de huizen van nederzettingen buiten dit gebied.655 De eerste typologie van het Drentse woonstalhuis 

was die van Van Es. Deze kon uitsluitend gebaseerd worden op de ca. 80 huisplattegronden van Wijster. 

Latere opgravingen te Odoorn, Eursinge en Peelo toonden dat de ontwikkeling in met name de laat-

Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen anders was dan Van Es zich had voorgesteld. Waterbolk 

gebruikte nieuwe opgravingsgegevens steeds om de huistypologie te verfijnen.636 Hoewel de door hem 

voorgestelde reeks in overeenstemming is met een "logische" constructieve evolutie,637 kunnen toch de 

nodige kanttekeningen worden geplaatst. 

Ten eerste zijn de hernieuwde inzichten ten aanzien van de ontwikkelingen in Wijster pas recente

lijk gepubliceerd in de vorm van een viertal afbeeldingen,638 bijna 15 jaar nadat de eerste suggesties hier

omtrent werden gedaan.639 

Een tweede probleem betreft de chronologie van de Drentse plattegronden. Waterbolk zegt hierover: 

Für die Datierung habe ich nicht nur auf die Keramik zurückgegriffen, sondern auch die Hausgrundrisse herangezo

gen. Letztere sind für einige Perioden typologisch feiner gegliedert als die Keramik.660 Het is inderdaad een feit 

dat de meeste plattegronden niet (precies) kunnen worden gedateerd met behulp van stratigrafie, aarde

werk of 14C-bepalingen. Toch zijn het uiteindelijk alleen deze dateringsmiddelen die bepaalde platte

gronden in de tijd plaatsen en "ankerpunten" voor de typologie vormen. Het is vrijwel geheel onduide

lijk op welke gronden de verschillende Drentse huistypen hun absolute dateringen hebben gekregen. 

Hierdoor is het onmogelijk te controleren in hoeverre de door de jaren heen gepubliceerde wijzigingen 

in de typologie en alternatieve dateringen terecht zijn.661 

De genoemde wijzigingen van de typologie lijken aanvankelijk mede bedoeld geweest de eerder 

genoemde "continuïteits-hypothese" te onderbouwen. In elke versie werd de typologische reeks als 

sluitend voorgesteld. Langzamerhand is de kennis zo toegenomen dat een meer realistisch beeld is ont

staan; verschillende typen blijken gelijktijdig voor te komen of zijn kenmerkend voor bepaalde micro

regio's. 

Hoe verloopt de typologische ontwikkeling van de Drentse huizen nu in concreto? Hoewel tussen 

het type Hijken uit de Ijzertijd en de vroeg-Romeinse typen Fochteloo en Wijster constructieve ver-
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Fig. 5.3 De constructieve ontwikkeling van pre- en protohistorische huistypen van het Drents plateau. 

Schaal 1:300. Naar Huijts 1992,14-18. 

a midden- of nokstijlen; b dubbelstijlen; c overige palen; d standscheidingen, wandgreppels; e ingangskuilen; 

f overige ingangen; g stalgedeelten; h "voorhuis". 

1 type Hijken (huis 3); 2 Noordbarge (7); 3 Fochteloo (2); 4 Wijster A (17); 5 Peelo A (6); 6 Wijster B (38); 

7 Wijster C (76); 8 Peelo B (36) 
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type Waterbolk 1982 Huijts 1992 Kooi 1991/92 Waterbolk 1995 Hiddink 1999 

Hijken 400-250 VC 400-250 vC 400-250 vC M UZT M UZT 

Noordbarge 100vC-100nC 100vC-100nC 100vC-100nC LIJZT LUZT-100nC 

Fochteloo A 250-100 vC 250-100 vC 0-100 nC LIJZT LIJZT 

Fochteloo B - - - VROM 1ste/2de eeuw? 

Wijsier A 100vC-200nC 100-250 nC 100-250 VROM 2de/3de eeuw 

Peelo A 200-300 nC 200-300 200-350 LROM 3de eeuw 

Wijster B 300-400 300-400 300-450 LROM 4de eeuw 

Wijster C 300-400 300-400 400-550 LROM 4de eeuw 

Peelo B 400-500 400-550 400-550 5de eeuw 5de eeuw 

Eursinge 500-550 450-550 - 5de/6de eeuw 5de/6de eeuw 

Tabel 5.1 Door verschillende auteurs voorgestelde dateringen voor huistypen van het Drents plateau. 

schillen bestaan, blijft de indeling in essentie gelijk (fig. 5.3; tabel 5.1). Deze blijft steeds "tweedelig". 

Een ingang in de kopse kant, standscheidingen en/of relatief geringe middenstijlintervallen markeren de 

stal. Dit impliceert dat de andere — doorgaans iets kleinere — helft van het huis als woning diende. 

Het Noordbarge-huis is een bijzondere variant binnen de ontwikkeling, die voorkomt rond het 

begin van de jaartelling. Sommige exemplaren zijn tot 50 m lang, en lijken met hun één-, twee- en 

drieschepige secties meerdelig.662 Harsema suggereert dat het aantal activiteiten binnen het huis groter is 

dan bij de tweedelige huizen.663 Dwarsliggers op de wanden van de éénschepige delen zouden graanzol

ders dragen, en de tweeschepige delen zouden vooral geschikt zijn voor stalling van schapen. De talrijke 

hutkommen in Noordbarge zouden eveneens wijzen op het belang van de schapenteelt. Volgens Huijts 

experimenteerde men echter met de draagconstructie, hetgeen een afnemende stabiliteit en levensduur 

tot gevolg had. Men moest dus regelmatig een nieuw huis bouwen. Omdat de levensduur van deze hui

zen relatief kort zal zijn geweest, kan het hele samenstel waarschijnlijk toch tot één nederzettingsfase 

gerekend worden. 

Het type Noordbarge vertegenwoordigt een eerste poging meer vrije binnenruimte te creëren. Men 

slaagt hier pas werkelijk in vanaf de 3de eeuw, wanneer ook de indeling van de huizen verandert. Door 

de toevoeging van een tweede paar ingangen, en soms extra scheidingswanden, ontstaan minstens drie

delige plattegronden, met stal, "midden-" en "voorhuis". De binnenstijlen of middenstaanders worden 

buitenwaarts verplaatst, zodat het dak gedragen wordt door dubbelstijlen in de wand, met daarop een 

ligger. Op deze wijze creëerde men meer vrije binnenruimte. Het type Peelo A heeft nog slechts één 

dubbelstijlpaar, aan de stalzijde van de achterste ingangstravee. Later zijn de dubbelstijlen in toenemende 

mate in het voorhuis te vinden (Wijster B/C). Het type Wijster C ontbeert weliswaar het tweede paar 

ingangen, maar is vermoedelijk wel gelijktijdig met Wijster B. 

De volgende fasen in de constructieve ontwikkeling worden achtereenvolgens vertegenwoordigd 

door huizen van het type Peelo B, Eursinge en Odoorn. De kap wordt nu grotendeels gedragen door 

een diep ingegraven kern van zes palen in het middenhuis. In het voorhuis en stal wordt de dragende 

functie steeds meer en uiteindelijk zelfs geheel door dubbelstijlen overgenomen. De vaste maten van de 

kernconstructie (lengte ca. 7.5 m) en het gevaar van instabiliteit, stellen grenzen aan de huislengte.664 

De gegevens betreffende de afmetingen van de huizen van -vooral — Peelo en Wijster zijn weergege

ven in figuur 5.4A. Het meest opmerkelijk is de lengte-toename van de 3de-eeuwse huizen van het 

type Peelo A ten opzichte van de vroegere typen: van gemiddeld 16.5 naar 30 m. Vanaf de 4de eeuw 

worden de huizen gemiddeld weer iets korter, of beter: de variatie neemt toe. Sommige huizen van het 

type Wijster B zijn namelijk nog langer dan die uit de periode daarvoor (bijvoorbeeld 39 en 43 m). 
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Fig. 5.4 Lengten (in m) van woonstalhuizen per tijdvak; stallen (indien aanwezig/bepaalbaar) in een donker. 

A Drents plateau; B Flögeln; C Feddersen Wierde. 

Enkele huizen van het type Wijster C zijn daarentegen extreem kort (13.1 m!) en een deel van de 

Wijster B-huizen sluit qua dimensies al aan bij de ontwikkelingen in de 5de eeuw. Exemplaren van het 

type Peelo B zijn gemiddeld maar 19.5 m lang. Misschien nog belangrijker dan fluctuaties van de 

gemiddelde lengte, is de ruimteverdeling in de huizen. Ofschoon de aanvankelijke grootte-toename ook 

de stallen betreft, blijkt deze vooral op het conto van het midden- en voorhuis te komen. 

Verhoudingsgewijs blijven deze delen ook belangrijk wanneer de lengte bij het type Peelo B weer 

afneemt; de stallen zijn dan soms extreem klein (zie onder). 

Buiten het Drents plateau is voor wat betreft de Pleistocene gebieden de grootste reeks plattegron

den te vinden in Flögeln. In tegenstelling tot de Drentse huizen, vertonen die in Flögeln echter nauwe

lijks constructieve innovaties. Van de 1ste tot de 6de eeuw na Chr. bestaat de draagconstructie uit bin-

nenstijlen, hetgeen over de volle lengte drieschepige plattegronden oplevert. Voorlopige dateringen zijn 

slechts gepubliceerd voor een deel van de 154 plattegronden.663 Het beschikbare materiaal volstaat even

wel om ook hier de grootte-ontwikkeling te kunnen volgen (flg. 5.4B). De huislengte neemt tot en met 

de 3de eeuw geleidelijk toe (van gemiddeld 17 naar 25 m), om daarna een piek te bereiken. In de 

4de/5de eeuw is een deel van de huizen 40 tot 60 m lang. Net als in Drenthe bestaan tegelijkertijd 

(zeer) kleine huizen. Een andere overeenkomst is de meerdeligheid van de grote gebouwen, en het rela

tief in lengte achterblijven van de stal.666 
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De tendens naar steeds langere, meerdelige huizen blijkt algemeen voor de Romeinse tijd op de zand

gronden. Veel jongere plattegronden in Overijssel en Gelderland lijken sterk op die uit Drenthe.667 

Verder komen lange laat-Romeinse huizen voor in bijvoorbeeld Bremen-Rekem, Bielefeld-Sieker, 

Soest-Ardey en Westick.668 Lange, meerdelige gebouwen zijn eveneens regel buiten het onderzoeksge

bied, tot in Denemarken toe.669 

Het beeld op de Feddersen Wierde, waar meer plattegronden (ca. 200) zijn aangetroffen dan in de 

rest van het kustgebied bij elkaar, wijkt af van dat op de zandgronden. Op de Feddersen Wierde komt 

honderden jaren lang alleen het tweedelige huis voor (fig. 5.4C). Daarnaast worden de huizen ook niet 

langer, terwijl de stal het grootste deel van de gebouwen blijft innemen. De huizen meten gemiddeld ca. 

20 m, en slechts éénmaal wordt de 29 m bereikt. Alleen in de laatste perioden worden ze korter, hetgeen 

zou kunnen samenhangen met de verslechterende leefomstandigheden. Gebouwen elders in de 

Holocene gebieden conformeren zich aan dit beeld. Alleen op Ezinge zijn fluctuaties in de huislengten 

vastgesteld. Rond 150-300 na Chr. worden de huizen korter en in de daaropvolgende periode 7 zijn zij 

juist erg lang (37 m). Het "conservatisme" in de huizenbouw op de terpen hangt wellicht samen met 

praktische overwegingen, zoals houtschaarste. Alle constructiehout moest van de zandgronden komen. 

Bovendien moest voor een langer huis niet alleen meer hout, maar ook meer ophogingsmateriaal aan

gevoerd worden. 

In het bovenstaande is vastgesteld dat de lengte-toename van gebouwen in de Pleistocene gebieden 

met name betrekking heeft op het voor- en middenhuis.670 Het is daarom interessant te weten welke 

activiteiten hier werden uitgevoerd, en op welke wijze het ruimtegebruik ten opzichte van de Ijzertijd is 

veranderd. Over de functies van de ruimtes in tweedelige huizen zijn nog de beste uitspraken te doen 

aan de hand van de plattegronden van de Feddersen Wierde. Omdat de ene helft van deze huizen dui

delijk als stal is gebruikt, wordt de andere helft altijd als "woondeel" aangeduid. In dit deel van de hui

zen zijn haarden en daarmee geassocieerde sporen aangetroffen, alsmede de wanden van kleine zijver

trekken ("bedsteden"?). Het "middendeel" is in feite niet meer dan de ruimte tussen de tegenover elkaar 

liggende zijingangen, hooguit met één extra binnenstijlinterval. Hier zijn de onderstellen van tafels of 

werktuigen gevonden. Haarnagel denkt dat hier onder meer kaas is gemaakt.671 Voorts wijzen vondsten 

van potten met verschillende graansoorten op voedselopslag. Op grond van de verspreiding van met nij

verheid geassocieerde vondsten moet in de woonstalhuizen ook nijverheid zijn uitgeoefend.672 Zo is 

direct naast woonstalhuis 5/36 een kuil met halffabrikaten van houten vaatwerk aangetroffen.673 

Afgaande op de gegevens van de Feddersen Wierde blijkt het tweedelige huis voor tal van activiteiten 

gebruikt. Voor elk van deze activiteiten was weinig ruimte beschikbaar en de ruimten waren niet duide

lijk gescheiden. 

Het langer en meerdelig worden van de huizen op de zandgronden kan er op wijzen dat voor de 

activiteiten die voordien vlak naast elkaar plaatsvonden aparte ruimtes worden gecreëerd. Waarschijnlijk 

is sprake van een functionele differentiatie. Daarnaast kan een algemene schaalvergroting hebben plaats

gevonden. De slechte conservering op het zand maakt het echter onmogelijk te bepalen welke functies 

de verschillende delen van het huis hadden.674 In Flögeln zijn slechts in vier van de 24 meerdelige ld-

huizen haarden gevonden: éénmaal voor-, en driemaal midden in het gebouw.675 Dat betekent echter 

niet noodzakelijkerwijs, dat zich daar het woondeel bevond. Ook in stallen kunnen namelijk haarden 

worden aangetroffen.676 Fosfaatkarteringen in Flögeln geven concentraties in het middendeel van som

mige huizen aan (fig. 5.5). Hier kan kleinvee gestald zijn of misschien is een soort nijverheid uitgeoe

fend die tot verhoogde fosfaatconcentraties leidt. In ieder geval lijkt hier niet te zijn gewoond. Dit 

spreekt derhalve tegen het idee van sommige auteurs, dat zowel het voor- als middenhuis als woning 

diende, zelfs voor meerdere families.677 Een andere suggestie voor de functie van het middenhuis komt 

van Van Es es.678 Volgens hen kan in het middenhuis hooi opgeslagen zijn. Hoewel dit deel ook in 

tweedelige huizen reeds een opslagfunctie had (zie boven), betrof het daar geen voedsel voor de veesta-
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Fig. 5.5 Fosfaatgehalte per middenstijlinterval binnen een aantal woonstalhuizen uit Flögeln-Eekhöltjen. 

Schaal 1:300. Naar Zimmermann 1992, fig. 47-48; 50; 76; 79. 
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Fig. 5.6 Vereenvoudigde paleogeografische kaart van het Oer-IJ estuarium rond het begin van de jaartelling. 

Schaal 1:200000. Naar Vos 1983,fig.5c; Hallewas 1987,fig.2.4b; Van der Leeuw 1986,fïg.l.4. 

a strandwallen en duinen; b intergetijde-gebied; c hoger gelegen kwelders en oeverwallen; d veen. 

Vindplaatsen in de Assendelver Polders, behalve Krommenie 3, Velserbroek B6, Velsen-Hoogovens en de castella 

Velsen 1 en 2. 

pel. De opslag van hooi kan samenhangen me t de veranderingen in de landbouw die voor de Rome inse 

tijd verondersteld worden.679 Tenslotte is belangrijk dat de grotere lengte van de huizen ook een toena

me van de opslagcapaciteit op eventuele zolders impliceert.680 

N a lez ing van he t bovenstaande zal duideli jk zijn dat he t niet eenvoud ig is de evolut ie van h e t 

woonstalhuis te relateren aan verander ingen in de samenleving. M e n kan bijvoorbeeld wel een t o e n e 

mende functionele differentiatie en schaalvergroting vermoeden, maar deze kunnen nauwelijks gespeci

ficeerd w o r d e n . Daa rvoo r is te we in ig b e k e n d over de in bepaalde ru imtes u i tgevoerde act ivi tei ten. 

Bovendien hebben woonsta lhuizen een mul t i - funct ioneel karakter, en k u n n e n veel functies ook d o o r 

andere nederzettingselementen worden vervuld.681 
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Mede daarom mogen veranderingen in de huisconstructie niet direct verklaard worden uit veranderende 

accenten binnen het agrarisch systeem, hetgeen in het verleden te makkelijk gebeurde. De veronderstel

de schapenteelt in Noordbarge is al ter sprake gekomen. Het ontstaan van het Peelo B-huis is eveneens 

opgevat als een directe afspiegeling van veranderingen in het agrarisch bedrijf. De kortere stal zou wij

zen op achteruitgang van de runderteelt in de 5de eeuw en een grotere nadruk op de akkerbouw. Dit te 

verklaren uit "verstoorde marktverhoudingen" komt nogal vreemd over,682 omdat de betreffende samen

levingen geen marktsysteem kenden. Net als in Noordbarge, blijkt de constructieve ontwikkeling in 

Peelo een zekere eigen dynamiek te hebben. De stal heeft alleen nog dubbelstijlen, en gereduceerde 

lengte moet instabiliteit voorkomen. Hieruit kan men echter niet opmaken dat de veeteelt minder 

belangrijk werd.683 

Evenmin is het raadzaam de afmetingen van een woonstalhuis direct in verband te brengen met de 

verticale sociale positie van de bewoners.684 Wel kunnen op het niveau van nederzettingen als geheel 

toenemende verschillen tussen de kleine en grote huizen misschien worden opgevat als een teken van 

een grotere sociale differentiatie. Daarmee zijn de afmetingen van elke specifieke plattegrond echter 

geen directe afspiegeling van de positie van de bewoners. Het grootste huis kan een elite-onderkomen 

zijn, maar dat is niet noodzakelijk, zoals blijkt uit de geringe lengte van het Hallenhaus 3/12 op de 

Feddersen Wierde. Verder is het veelbetekenend dat de huizen zich niet in discontinue grootte-klassen 

laten opdelen. De lengtes van huizen vertonen een gelijkmatige verdeling,685 hetgeen suggereert dat zij 

door veel factoren worden bepaald. 

5 . 4 DE N E D E R Z E T T I N G E N I N H E T H O L O C E N E K U S T G E B I E D 

5 . 4 . I DE B E W O N I N G VAN HET O E R - I J ESTUARIUM 

Het Oer-IJ estuarium omvat verschillende landschappelijke zones: duinen, een intergetijdegebied, kwel

ders en een laagveenzone (fig. 5.6). Elke zone kent een eigen bewoningsgeschiedenis en nederzettings

patroon, maar er is sprake van één nederzettingssysteem, zeker op de lange termijn bezien. Voor elk van 

de zones worden een of meerdere karakteristieke nederzettingen besproken.686 Allereerst is dat Velsen-

Hoogovens op de oude duinen. Vervolgens komt de bewoning in de rietveenzone van de Assendelver 

Polders aan de orde. Tenslotte worden enkele nederzettingen gelegen op oude oeverwallen en kreekrug

gen besproken. 

Vanuit een lange-termijnperspectief is de morfologie van de oude duinen vrij constant: lange ruggen 

evenwijdig aan de kust.687 Door de tijd is het duingebied als geheel echter wel onderworpen geweest 

aan afwisselende fasen van duin- en bodemvorming. Duinvorming, dat wil zeggen grootschalige zand

verstuivingen, trad op wanneer het vegetatiedek verdween. Dit gebeurde ten gevolge van fluctuaties in 

het grondwaterpeil, die op hun beurt weer gerelateerd waren aan trans- en regressiefasen en klimaats

veranderingen. Op lokaal niveau is bij tijd en wijle ook de mens verantwoordelijk geweest voor de aan

tasting van het natuurlijke vegetatiedek, door ontginningen en een te intensieve beakkering en bewei

ding.688 De mogelijkheden tot exploitatie van het landschap zijn dus begrensd. 

Binnen dit kwetsbare landschap ligt de nederzetting van Velsen-Hoogovens. Het is moeilijk de zes 

opgegraven huisplattegronden en de overige sporen precies te dateren (fig. 5.7).689 Uitgaande van 14C-

getallen behoren zij thuis in het tijdvak Late Ijzertijd — midden-Romeinse periode.690 Het aardewerk is 

nauwelijks aan specifieke fasen toe te schrijven. Naast de grof gedateerde inheemse waar, zijn weliswaar 

scherven van gedraaid aardewerk uit de 1ste eeuw na Chr. gevonden, maar deze zijn voor dateringsdoel

einden minder bruikbaar.691 Daarom is niet te bepalen welke van de drie plattegronden op het eerste erf 

(A) gelijktijdig zijn met die op het tweede (B), en of bewoningscontinuïteit bestaat. Verhagen twijfelt 
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Fig. 5.7 De nederzetting Velsen-Hoogovens met de erven A (huis 1-3) en B (huis 4-6). Van een klein deel van de 
perceelsgreppels is de richting weergegeven door middel van dunne lijnen. Schaal 1:1000. Naar Verhagen 1985, 
fig.ll. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

aan het laatste, gezien de gevoeligheid van het landschap voor verdroging en verstuiving. Zij gaat uit van 

een "mobiele" bewoning, met verplaatsing van een erf na elke fase, en een terugkeer na enige decen

nia.692 In overeenstemming hiermee zijn de veranderende oriëntatie van de bebouwing op erf A, alsme

de de (kleine) constructieve verschillen tussen huizen 1,2 en 3 enerzijds, en huis 5 en 6 anderzijds. De 

sterke overkomsten tussen huis 4 en 5 op erf B suggereren echter dat de huizen elkaar toch een enkele 

maal direct opvolgen. Na enkele generaties is men niet meer op het onderzochte terrein teruggekeerd 

en woonde men misschien op andere lokaties in het duingebied. 

Bij alle gebouwen gaat het steeds om woonstalhuizen. Alleen de jongste plattegrond op erf B is zo 

kort (13.5 m), dat het vee van het huishouden in de lang-ovale enclosure geplaatst zou kunnen zijn.693 

Opmerkelijk is het grote aantal greppels binnen de opgraving. Hiervan is in figuur 5.7 slechts een fractie 

afgebeeld, alleen om te wijzen op de twee hoofdrichtingen van het systeem. Waarschijnlijk gaat het om 

telkens opnieuw gegraven perceleringsgreppels, wellicht rond kleine akkers.694 De wijze waarop in de 

waterbehoefte is voorzien geeft aan dat verstuiving inderdaad een reëel probleem vormde. Vier zoden-

putten bij huis 3 zijn aangelegd binnen het verlaten huis 2, waarvan waarschijnlijk nog delen van de 

wanden overeind stonden. Binnen twee andere huizen was een "waterput" aanwezig in de vorm van 

een stapel potten zonder bodem, ingegraven tot op de oerlaag.695 
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Fig. 5.8 Legenda voor de geschematiseerde nederzettingsplattegronden in dit hoofdstuk. 

a opgravingsput; b niet opgegraven; c greppels en sloten; d kreek(rest), depressie; e platform; f woonstalhuis met 

middenstijlen, standscheidingen en teruggevonden ingangen; g zodenwandhuis; h klein gebouw; i spiekers, 

afdakpalen;j hutkommen; k waterputten; 1 ijzerovens, kuilen met houtskool; m palenrijen; n perceelscheidingen; 

o wal met ondersteunende elementen en ingang 

N e t als de o u d e du inen , is de r i e tveenzone in h e t oos ten van de Assendelver Polders d o o r l o p e n d 

bewoond vanaf de Late Ijzertijd tot en met de 2de e e u w na Chr. Tijdens veldverkenningen is een groot 

aantal nederze t t ingen ontdekt , waarvan een klein deel is opgegraven. D e huizen uit de laatste eeuwen 

voor Chr. (site J, K en L) zijn helaas niet goed geconserveerd.696 In ieder geval gaat he t o m drieschepige 

woons ta lhu izen , m e t een lengte van minstens 20 m . E e n aantal p la t tegronden uit de R o m e i n s e tijd is 

gelukkig duidelijker.697 K r o m m e n i e 3 en Assendelft 28 zijn ongeveer even lang, respectievelijk 23.5 en 

22 m. H u n stallen zijn moeilijk te herkennen . D e binnensti j l- intervallen zijn namelijk steeds gelijk, en 

beide huizen hebben haarden in beide helften. Er zijn echter hogere vondstconcentraties aangetroffen in 

he t oost-deel , he tgeen erop wijst dat zich daar de stal bevond.6 9 8 D e stallingscapaciteit is in ieder geval 

groter geweest dan die van Assendelft 17. Di t huis m e e t slechts 16 m en heeft een stal van 6 m lengte. 

D e opgravingsvlakken zijn dermate klein dat over andere structuren op het erf en eventuele omhe in in 

gen en omgreppel ingen niets te zeggen is. Dat het daadwerkelijk o m Einzelhöfe gaat, is alleen af te leiden 

ui t de beperk te omvang van de kussens oligotroof veen waarop de huizen stonden. D e iets hogere lig-
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Fig. 5.9 Assendelver Polders, site N. De fasen 2-5 (A-D). Schaal 1:1000. Naar Van Gijn 1987, fig.7.2-4. 

Voor legenda, zie fig. 5.8. 
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ging en compactheid van dit veen maakte het mogelijk droog te wonen,699 maar ten gevolge van de 
bewoning oxydeerde het veen, zodat men het huis na verloop van tijd naar een ander veenkussen moest 
verplaatsen.700 Dit blijkt ook uit het feit dat de levensduur van de huizen weliswaar door middel van 
reparaties verlengd is,701 maar op geen enkele site sprake is van opeenvolgende huisplattegronden. Het 
bewoningspatroon in het rietveen lijkt dus enigszins op dat van de zandgronden in dezelfde periode,702 

al liggen er andere oorzaken aan ten grondslag. 

De nederzettingen in de zojuist besproken zones waren ten dele al opgegraven voordat het Assendelver 
Polder Project van start ging. Tijdens dat project concentreerde men zich op de bewoning op de oever-
wallen van voormalige kreken. Aangezien ook ten aanzien van de vindplaatsen op de oeverwallen een 
dateringsprobleem geldt, zal ik eerst een grof chronologisch kader schetsen aan de hand van de paleoge-
ografische ontwikkeling van het gebied. Tijdens de Duinkerken I transgressie oefenen getijdestromen 
invloed uit op het achterland via diep uitgeslepen geulen en kreken. Het zijn de zandige oeverwallen 
langs deze kreken, waar later de nederzettingen op komen te liggen. Door verzanding van het zeegat 
neemt de mariene invloed af. Het grondwaterniveau daalt en het veen kan zich rustig ontwikkelen. Zo 
wordt vanaf de 2de eeuw voor Chr. het (riet)veen weer bewoonbaar, later gevolgd door de 
oeverwallen.703 Hoewel een enkele nederzetting hier vanaf de Late Ijzertijd bewoond kan zijn,704 date
ren de meeste uit de Romeinse periode.705 De processen die aanvankelijk gunstige bewoningscondities 
scheppen, hebben uiteindelijk een negatief effect. Door de definitieve verzanding van de geulen en kre
ken, alsmede door inversie, verslechtert de drainage. Hoewel de waterafvoer eerst nog plaatsvindt via de 
komgebieden en gegraven sloten, is een stijging van de grondwaterspiegel onvermijdelijk. Het gevolg is 
dat de nederzettingen op de oeverwallen rond 200 na Chr. zijn verlaten en met veen overgroeid 
raken.706 

Wat zijn nu de redenen voor het feit dat specifieke nederzettingsfasen moeilijk te dateren zijn? Ten 

eerste is de belangrijkste vondstcategorie, het handgevormde aardewerk, niet precies te dateren. Men 

heeft ook geen prioriteit gegeven aan het verbeteren van de typochronologie van dit materiaal, aange

zien eindjaren 7 0 de verwachting bestond dat de 14C-methode en (relatieve) dendrochronologie bruik

baarder zouden zijn.707 Toen dat in de praktijk bleek tegen te vallen, moest op de Romeinse importen 

worden teruggevallen. Daarmee stuitte men op een tweede probleem. De meeste importen horen thuis 

in de periode van Tiberius-Nero. Nu is aangetoond dat het materiaal afkomstig is uit de Romeinse cas-

tella Velsen I en II en daar pas is opgeraapt nadat de militairen vertrokken waren.708 De circulatietijd van 

het aardewerk en glas is daarmee zo lang geworden dat de daterende waarde uiterst gering is. Het derde 

probleem tenslotte is dat van de "opspit". Door het intensieve grondverzet in alle nederzettingen is 

steeds ouder materiaal in relatief jonge contexten aanwezig. 

In paragraaf 5.2.2 is al opgemerkt dat de opgravingen niet allemaal even grootschalig zijn geweest,709 

zowel door de vraagstellingen als ten gevolge van praktische problemen. Ik bespreek slechts de grotere 

sites N en F, omdat alleen met de daar behaalde resultaten de discussie over de ontwikkeling van de 

oeverwal-nederzettingen en hun plaats in het regionale nederzettingssysteem goed te voeren is. Het vol

staat hier te vermelden dat het bij de kleinere sites steeds gaat om enclosures en platforms. Woonstalhuizen 

ontbreken er en de bebouwing bestaat hooguit uit zodenwandhuizen. Wat zodenwandhuizen, enclosures 

en platforms zijn, zal in het onderstaande worden uitgelegd. 

Site N ligt op twee oeverwallen aan weerszijden van een kreek (fig. 5.9). De bewoning uit de Late 

Ijzertijd en Romeinse periode wordt aangeduid als de fasen 2-5. Op de westelijke oeverwal bestaat fase 

2 uit een aantal greppels. Deze zouden small gardens draineren en, waar het de kringgreppels rond palen

configuraties betreft, spiekers omheinen.710 Op de oostelijke oeverwal liggen de fragmentarische platte

gronden van twee drieschepige woonstalhuizen, die niet gelijktijdig hoeven te zijn en dus twee fasen 

kunnen representeren. De huizen worden in fase 3 opgevolgd door een zogenaamd "wandgreppel-" of 
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Fig. 5.10 Assendelver Polders, site F. Compilatie van enkele van de opgegraven locations in de fasen 2-4 (A-C). 

De akkergreppels uit fase 5 zijn in zwart weergegeven. Schaal 1:1000. Naar Therkorn/Abbink 1987, fig. 8.23-26. 
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"zodenwandhuis" op een klein omgreppeld erf. Gebouwen van dit type hebben wanden van zoden of 

plaggen, die vermoedelijk het grootste deel van de daklast dragen, omdat binnenstijlen in de meeste 

gevallen ontbreken.711 De omvang is doorgaans zo gering dat geen ruimte voor een stal aanwezig is.712 

Op site N kan de omgreppelde enclosure naast het erf een alternatief voor de plaatsing van het vee heb

ben geboden. 

In de volgende fase (4) ontstaan vier opgehoogde platforms.1™ De twee exemplaren op de westelijke 

oeverwal zijn omgeven door greppels en een rest van de oude kreek. Het zijn daarmee als het ware 

enclosures. Hoge fosfaat-waarden van het ophogingsmateriaal zijn in overeenstemming met de veronder

stelde functie als veekraal. De platforms aan de oostzijde zijn niet geheel omgreppeld en bieden plaats aan 

de zodenwandhuizen N5 en N2. De configuratie van fase 3 is nu dus in verdubbelde vorm aanwezig. In 

fase 5 worden drie platforms samengevoegd en is nog slechts sprake van één zodenwandhuis. De neder

zetting wordt afgegrensd door een lange, brede greppel. Een stelsel van kleinere greppels op de oostelij

ke oeverwal zou deel uit kunnen maken van een akkersysteem.714 Ruimtes voor het vee lijken niet meer 

aanwezig. 

Van de ca. 2.5 ha grote site F werd slechts een deel onderzocht. Figuur 5.10 is een compilatie van de 

grotere "locations" die in werkelijkheid niet aansluiten. Zo liggen de delen op de westelijke oeverwal 

bijna 150 m ten zuiden van die op oostelijke oeverwal. Omgreppelde percelen vormen de oudste fase. 

Net als op site N, zou het ook hier om akker(tje)s kunnen gaan.715 De greppels worden oversneden door 

zowel zodenwand- als woonstalhuizen. Wanneer structuur F3 op de westelijke oeverwal werkelijk een 

zodenwandhuis betreft,716 is dit het enige exemplaar in de Assendelver Polders dat door een woonstal-

huis oversneden wordt. De late(re) zodenwandhuizen F5 en F4 op de oostelijke oeverwal lijken geasso

cieerd met opgehoogde enclosures. De best bewaarde plattegrond van een drieschepig woonstalhuis is Fl . 

Van het 25 m lange huis werden de middenstaanders, de haard, delen van de wand en de huissloot 

teruggevonden. Bij F2, F7 en F8 daarentegen is zelfs de lengte niet vast te stellen (min. 15-19.5 m), 

omdat een groot deel van de binnenstijlen ontbreekt. De woonstalhuizen worden door de opgravers aan 

de fasen 2 en 3 toegewezen, hetgeen impliceert dat de woonstalhuizen van de nederzetting plaats maken 

voor zodenwandhuizen met enclosures. Dat beeld is geheel conform de ontwikkelingen op site N. Op 

basis van de gepubliceerde gegevens is echter een alternatieve periodisering mogelijk. De woonstalhui

zen hebben elkaar misschien opgevolgd,717 en kunnen dan gelijktijdig zijn met telkens één zodenwand

huis.718 

Tenslotte wil ik wijzen op de greppels die in figuur 5.IOC tegen de oostrand van de opgraving zicht

baar zijn. Deze late sporen blijken elders op de vindplaats rechthoekige field-enclosures (akkers?) te omge

ven.719 De eerder genoemde grote greppel van site N (fase 5) kan eveneens als deel van een veldsysteem 

beschouwd worden. Luchtfoto's tonen dat dergelijke greppels vanaf site N en P de lager gelegen gebie

den inlopen. Blijkbaar worden in de eindfase van de oeverwal-bewoning ingrijpende veranderingen in 

de verkaveling doorgevoerd.720 

De opgravers geven toe dat de woonstalhuizen en zodenwandhuizen op site F gelijktijdig kunnen 

zijn. Toch opteren zij voor een toepassing van het "site N-model" op het gehele kweldergebied. De 

woonstalhuizen zijn dan een vroeg fenomeen, terwijl in de jongere fasen sprake is van zodenwandhui

zen, die vergezeld gaan van enclosures en platforms. Omdat deze laatsten aan meer runderen plaats bieden 

dan een woonstalhuis, zou binnen de oeverwalzone sprake zijn van een specialisatie op de veeteelt. De 

ontwikkeling zou aanvankelijk gestimuleerd zijn door de Romeinse tribuutheffing (runderhuiden) en 

op de langere termijn door handel. De akkerbouw zou in de latere fasen uitsluitend nog op de oude 

duinen (bijv. Velsen-Hoogovens) en in het voormalige intergetijdegebied plaatsvinden. De bewoners 

van de verschillende zones wisselden dan veeteelt- en akkerbouwproducten tegen elkaar uit.721 

Ten aanzien van deze interpretatie kunnen twijfels worden geuit. Mijns inziens kunnen de woonstal

huizen en zodenwandhuizen op site F gelijktijdig zijn. Zelfs wanneer hiervan geen sprake is op site-
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Fig. 5.11 Ezinge. Schaal 1:1000. A per. 4B (lste eeuw voor Chr.); B per. 5B (lste eeuw na Chr.); C per. 

6A-E (ca. 150-300 na Chr.); D per. 7B (ca. 350-400 na Chr.). Naar De Langen/Waterbolk 1982-88, fig. 10-13. 
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niveau, bestaan de beide huistypen op (micro-)regionaal niveau in ieder geval wel gelijktijdig. In het 

rietveen en op de oeverwallen zijn woonstalhuizen immers een constante factor. Mogelijk heeft men na 

enkele generaties de kwelders alleen nog als weidegrond kunnen gebruiken, ten gevolge van veranderin

gen in het natuurlijk milieu. De zodenwandhuizen zijn dan tijdelijk bewoonde onderkomens geweest, 

bewoond wanneer enkele leden van een huishouden het vee weidden. 

Er kunnen verschillende argumenten worden aangedragen tegen het idee dat zich in de kwelderzone 

huishoudens bevonden, die uitsluitend veeteelt bedreven en akkerbouwproducten van elders betrokken. 

Ten eerste streefden huishoudens overal in het onderzoeksgebied naar een zo breed mogelijke bestaans

basis, onder meer in het kader van risicospreiding. Indien de bewoners van een micro-regio zich geheel 

op veeteelt specialiseerden zou dat een unicum zijn. Ten tweede ligt het niet in de lijn der verwachtin

gen dat een zich op veeteelt specialiserend huishouden een bijzonder huistype — het zodenwandhuis — 

zou gaan bewonen. Juist het woomtafliuis refereert bij uitstek naar de hoge waardering voor rundvee.722 

Ten derde impliceert een specialisatie op veeteelt in de kwelders een bijzonder intensieve akkerbouw in 

de zones daaromheen. In genoemde zones bestaan daarvoor evenwel geen goede mogelijkheden. Dit 

blijkt al uit de zojuist besproken verstuivingen in Velsen-Hoogovens. In het intergetijdegebied, een 

andere zone waar de nadruk op landbouw gelegen zou hebben, zijn eveneens stuiflaagjes geconsta

teerd.723 

5 . 4 . 2 H E T T E R P E N G E B I E D V A N N O O R D W E ST - G R O N I N G E N 

In deze regio zijn twee complexen opgegraven, namelijk de dorpsterp van Ezinge en enkele kleinere 

nederzettingen bij Paddepoel. Nadat ik beide onderzoeken heb besproken, zal ik de gegevens uit de 

opgravingen vergelijken met die uit de survey van Miedema. Op die manier kan worden onderzocht in 

hoeverre de situatie in Ezinge en Paddepoel representatief is voor de bewoningsgeschiedenis van het 

hele Noordwest-Groningse gebied. 

Noordwest-Groningen wordt intensief bewoond vanaf ca. 600 voor Chr., na de Duinkerken Ia 

transgressie. Nederzettingen als Ezinge liggen op oude kwelderruggen en oeverwallen en worden opge

hoogd tijdens de Duinkerken Ib (pre-Romeinse-) transgressie.724 Deze maakt echter geen einde aan de 

bewoning, omdat de oude geulen via welke de zee binnendringt hun drainerende functie niet 

verliezen.723 Daarnaast blijft de sedimentatie beperkt tot de lagere delen van het binnenland.726 Tijdens 

een regressive interlude rond 250/200 voor Chr. worden zelfs nieuwe nederzettingen gesticht.727 In de 

laatste eeuwen voor Chr. bestaan dus oudere dorpsterpen in een gevorderd ontwikkelingsstadium zoals 

Ezinge, naast jongere, minder omvangrijke huisplaatsen en -terpen zoals Paddepoel. 

Ezinge is reeds in de perioden 3(a-d) en 4(a-e) een terp (fig. 5.HA).728 Hoewel de oriëntatie van de 

huizen varieert, is steeds sprake van een radiale uitleg, die misschien gericht is op een centrale open 

ruimte onder de huidige kerk. Het gemiddelde aantal opgegraven huizen per fase bedraagt vijf stuks.729 

Daarmee is de nederzetting ongeveer even groot als Feddersen Wierde in periode 2, één à twee eeuwen 

later. De lengte van de huizen is moeilijk te bepalen, omdat zij niet compleet zijn opgegraven of slecht 

zijn geconserveerd. Met name de woongedeelten zijn nauwelijks bewaard gebleven. In ieder geval 

komen enkele gebouwen met zeer grote stallen voor.730 Opvallend is het totaal ontbreken van spiekers 

in alle perioden. Als mogelijke verklaringen hiervoor zijn reeds het bestaan van groepen spiekers buiten 

de opgraving en het gebruik van de zolders als opslagruimte genoemd.731 

In het begin van de Romeinse tijd blijft de uitleg van de nederzetting hetzelfde, doch het aantal 

woonstalhuizen lijkt afgenomen van vier of vijf naar twee stuks (fig. 5.1 IB).732 De vraag is echter of een 

aantal misschien buitenwaarts is opgeschoven. In ieder geval schijnt de nederzetting niet te zijn 

gegroeid. De lengte van de huizen neemt in periode 6 (150-300 na Chr.) plotseling af (fig. 5.HC).733 
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Fig. 5.12 De vindplaatsen Paddepoel 1-4. Schaal 1:75000. Naar Van Es 1968, fig. 1. 

Voor dit verschijnsel is eigenlijk geen goede verklaring te bedenken. Een slechte conservering van de 

woongedeelten lijkt niet de oorzaak, zoals in de Ijzertijd wel het geval was. De Langen en Waterbolk 

suggereren dat het misschien niet om hoofdgebouwen gaat,734 maar dat lijkt mij minder waarschijnlijk. 

Bovenin de terp is de conservering zo slecht dat Van Giffen voor fase 7a-d (300-500 na Chr.) geen 

huizen meer herkende. Omdat hij daarnaast een 60-tal hutkommen in één vlak projecteerde, leek de 

breuk met eerdere perioden compleet.735 De nederzetting zou in de jongste fasen bewoond worden 

door Angelsaksische immigranten. Deze etnische interpretatie van de hutkom is echter al lang verlaten 

en bovendien is bij latere analyses gebleken dat wel degelijk woonstalhuizen aanwezig waren, zij het zeer 

fragmentarisch geconserveerd (fig. 5.11D). Per fase zijn binnen het opgegraven areaal twee woonstalhui

zen te herkennen, die elk vergezeld gaan van een beperkt aantal hutkommen. De huizen zijn weer gro

ter dan in periode 6, en sluiten qua lengte aan bij de gebouwen op de zandgronden.736 

Aan de Drentse A, dicht bij het uiteinde van de Hondsrug, liggen bij Paddepoel enkele groepen van 

losse huisterpen (fig. 5.12). Vanwege de geringe kennis omtrent deze nederzettingsvorm is het spijtig dat 

van met name Paddepoel I en II slechts fragmenten konden worden onderzocht. Problematisch is ook 

de geringe dikte van de bewoningslagen.737 Nergens konden meer dan drie fasen worden onderschei

den, hetgeen nogal weinig is voor 450 jaar. 

Van de nederzetting Paddepoel I is weinig bekend. Tegen het einde van de bewoning bestaat zij uit 

twee aaneengroeiende huisterpen; voor de perioden daarvoor zijn slechts greppels en kuilen aange

toond. Enkele honderden meters naar het noorden bevinden zich de drie huisterpen van Paddepoel II; 

één ervan is onderzocht. Ook hier bevinden zich op het kwelderoppervlak slechts greppels, later is een 

huisterp opgeworpen. De huisplattegronden zijn niet te reconstrueren, maar duidelijk is dat ze elkaar 

opvolgen. Elk ging vergezeld van een 12-palen spieker.738 

Nog weer 125 m naar het noorden ligt Paddepoel III, de grootste vindplaats. Het uit 2-3 huisterpen 

bestaande westelijke deel werd niet, de andere helft daarentegen grootschalig onderzocht (fig. 5.13). Net 

als bij Paddepoel I en II bepalen greppels het beeld op het kwelderoppervlak. Enerzijds is sprake van een 
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Fig. 5.13 Nederzettingssporen onder de oostelijke "terp" van Paddepoel 3 in de fasen 2 en 3 (A-B). Schaal 1:1000. 
Naar Van Es 1968, fig.15-16. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

bijna vierkante enclosure van 20 bij 20 m, met daaraanvast een kleiner perceel waarop een spieker(?) staat. 

Anderzijds wordt het terrein ingenomen door een greppelstelsel dat smalle stroken grond markeert. 

Hoewel de vorm onmiddelijk aan akkers doet denken, zijn het volgens Van Es weides, op grond van de 

afwezigheid van ploegsporen en palynologische gegevens.739 Vervolgens wordt het terrein licht opge

hoogd en gebruikt voor bewoning. Op een langwerpig perceel ligt een huis van tenminste 15 m lengte, 

met op aangrenzende percelen vier 12-palen spiekers. In de rest van het opgravingsvlak liggen greppels 

die (min of meer) vierkante percelen omsluiten. In de laatste fase staat op de zuidelijke huisplaats een 

gebouw van minstens 20 m lang. De perceelsgreppels worden nu echter afgedekt door een tweede huis-

terp. Hierop staat een huis van 26 m lang dat vergezeld gaat van een spieker, net als het andere huis. 

Van Es herkent in de ligging van de huizen iets van een radiale nederzettingsstructuur. Daarnaast 

groeien de huisterpen aaneen. Toch is het de vraag of dit wijst op een ontwikkeling tot een echte dorp

sterp.740 Het proces verloopt nogal langzaam, en de bewoning is eigenlijk veel te diffuus. De resultaten 

van het onderzoek van de verschillende lokaties is schematisch weergegeven in figuur 5.14. Het aantal 

huizen neemt in de loop van de tijd geleidelijk toe. Doorgaans staan ze op voormalige weide- of akker-

grond.741 Voor zover bekend, bestaat elk erf uit een woonstalhuis met spieker. De bewoning eindigt 

rond 200/250 na Chr., afgaande op de jongste scherp te dateren Romeinse importvondsten. 

Miedema onderscheidt in Noordwest-Groningen drie categorieën nederzettingen. De dorpsterpen 
worden onderverdeeld in grote en kleine exemplaren, met de grens bij een oppervlak van 4 ha. 
Daarnaast zijn er de huisterpen van hooguit 75 m lang.742 Ezinge is met een oppervlak van 4.2 ha in 
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Fig. 5.14 Paddepoel, schematische weergave van de ontwikkeling van de verschillende vindplaatsen aan de hand 
van de aangetroffen fenomenen. 

a greppels en kuilen; b percelering; c huisplattegrond; d podium. 

periode 7 een grote dorpsterp.743 Vanwege het beperkte opgegraven areaal is het aantal huishoudens 

moeilijk te bepalen. Het zal echter niet meer dan tien zijn geweest. De omvang van de bewoning van de 

kleinere dorpsterpen zal ergens tussen dit aantal en één huishouden gelegen hebben.744 Voor de huister-

pen mag het aantal huishoudens goed te bepalen zijn (in de regel slechts één!), maar dit nederzettingsty

pe is sterk ondergerepresenteerd. 

Opmerkelijk is dat de grotere Groningse terpen nog niet de helft van de omvang van de Feddersen 

Wierde bereiken (zie paragraaf 5.4.4). Voorts lijken de overige terpen in het Land Wursten minstens 

even groot als de Feddersen Wierde, terwijl de omvang van de Groningse terpen sterk uiteenloopt. De 

regelmatige verspreiding van de kleinere woonplaatsen rond de grotere, brengt Miedema er toe te spre

ken van "moeder- en dochterterpen".743 Anders dan op de Feddersen Wierde, lijkt bevolkingsgroei zich 

hier niet te vertalen in een vergroting van de terpen, maar in het ontstaan van secundaire vestigingen. 

Wanneer nu de gegevens omtrent het aantal huishoudens worden gecombineerd met die over het 

beschikbare weide- en akkerareaal, wordt het volgende beeld verkregen (tabel 5.2): 

Miedema maakt een schatting van de benodigde akker- en weidegrond, en concludeert dan: "Bij het 

door ons geschatte aantal bedrijven kon men zich in de Romeinse tijd dus nog juist als zelfvoorzienen-

de maatschappij handhaven."746 Nu is de druk op het gebied onmiskenbaar het grootst in de Romeinse 

tijd, maar mijns inziens kan op basis van de beschikbare gegevens niet geconcludeerd worden dat het 

subsistence-niveau slechts ternauwernood werd gehaald. Omdat niet alle nederzettingen bekend zijn, lag 

het beschikbare areaal per huishouden in werkelijkheid nog lager. Desondanks moet zeker voldoende 

grond beschikbaar zijn geweest om te kunnen overleven. Dat men met minder grond toekon dan 
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periode nederzettingen huishoudens beschikbaar gebied in ha aantal 

hoge kwelder lagere kwelder hectares/ 

(akker) (weidegrond) huishouden 

600-250 vC 12 VN 36-4 

250-50 vC 15GDT 150 

30KDT 90 

10 HT 10 

totaal 250 

50 vC-300 nC 22GDT 220 

45KDT 135 

30 HT 30 

totaal 385 

1825 9000 

3325 9678 

3325 12175 

188-250 

52 

40 

Tabel 5.2 Noordwest-Groningen. Het aantal nederzettingen, huishoudens en voor agrarische activiteiten beschikbare areaal per periode. 

Naar gegevens in Miedema 1983. VN vlaknederzetting; GDT grote dorpsterp; KDT kleine dorpsterp; HThuisterp. 

Miedema denkt blijkt uit een vergelijking met de situatie op de Feddersen Wierde. Hier was 263-294 

hectare op 25 huishoudens beschikbaar, dus 10-12 hectare per huishouden; vier keer minder dan in 

Noordwest-Groningen. 

In de randzones van de kweldergebieden worden overal in de 3de eeuw vlaknederzettingen en huis-

terpen zoals die bij Paddepoel verlaten.747 Aanvankelijk leek een direct verband met het begin van de 

Duinkerke Il-transgressie voor de hand te liggen.748 Inmiddels is gebleken dat het begin van de mariene 

invloed over het algemeen pas toenam nadat de meeste huisterpen verlaten waren. Voorts hoeven sedi

mentatie en bewoning elkaar niet direct uit te sluiten. Tenslotte is sprake van een grote regionale variatie 

voor wat betreft het begin van de transgressie en de wijze waarop deze zich doet gelden. Uiteindelijk 

heeft de mariene invloed echter wel overal negatieve gevolgen gehad. Niet zozeer de overstromingen 

zelf moeten problemen opgeleverd hebben, als wel de verslechterde drainage.749 Afgaande op de daterin

gen die Miedema voor de door haar geïnventariseerde nederzettingen geeft, blijken alle huisterpen en 

de meeste kleinere dorpsterpen verlaten te worden (fig. 5.15). Een deel van de bevolking moet zijn 

weggetrokken en de overblijvende bewoning concentreert zich op de grotere dorpsterpen. Of in laatst

genoemde nederzettingen werkelijk sprake was van bewoningscontinuïteit is moeilijk te zeggen. Het 

meeste vondstmateriaal - aardewerk — is immers niet precies genoeg te dateren. De jongste periode van 

Ezinge zou volgens De Langen en Waterbolk van 300 tot 500 na Chr. dateren, al impliceert een onder

verdeling in vier fasen wel dat elke fase 50 jaar duurde.750 Wat hier na periode 7 gebeurde is door de 

slechte conservering van de toplagen van de terp onbekend. 

5 . 4 . 3 N E D E R Z E T T I N G E N OP DE OEVER WAL LEN VAN DE EEMS 

Het bewoningspatroon op de oeverwallen van de Eems is weer anders dan dat van de Assendelver 

Polders, Noordwest-Groningen en andere regio's in het kustgebied.751 De bewoningsdichtheid is vrij 

groot, met ongeveer twintig nederzettingen uit de Late Ijzertijd en Romeinse tijd op een oeverwal van 

17 km lang en 1-2 km breed. Buiten deze strook van kleiige afzettingen ligt onbewoonbaar Sietland, 

opgebouwd uit veen met een dun kleidek. Opmerkelijk genoeg bestaan "gewone" terpen naast niet 

opgehoogde nederzettingen, Flachsiedlungen. Van beide categorieën is een vertegenwoordiger onder

zocht, respectievelijk Jemgumkloster en Bentumersiel. 
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Fig. 5.15 Gemiddeld aantal bewoonde nederzettingen per eeuw in Noordwest-Groningen, verdeeld naar 

categorieën vindplaatsen. A grote dorpsterpen; B kleine dorpsterpen; C huisterpen. Met een donker raster is 

aangegeven welke vindplaatsen "scherp" gedateerd zijn door middel van artefact-typen die in een betrekkelijk 

korte periode zijn vervaardigd. Naar gegevens in Miedema 1983. 

D e opgraving van Jemgumkloster was zeer kleinschalig. H e t enige vermeldenswaardige is dat direct over 

het eerste bewoningsniveau een terp van 1 hectare groot en maximaal 1.30 m dik werd aangelegd.752 In 

he t terpl ichaam zijn vervolgens maar liefst drie bewoningsfasen uit de 1ste e e u w voor Chr . te o n d e r 

scheiden. In de R o m e i n s e tijd bereikt de terp een omvang van 3.4 ha, inclusief de cultuurlagen bui ten 

het terplichaam. 

H e t grote aantal nede rze t t ingen in he t gebied, a lsmede he t bestaan van Flachsiedlungen, b r ach t en 

Brandt tot de gedachte, dat sommige nederzett ingen misschien een niet-agrarische functie zouden k u n 

nen hebben.733 Bentumersiel , 700 m van Jemgumkloster, bleek inderdaad een bijzondere vindplaats (fig. 

5.16).754 Deze had al in 1928-1930 de aandacht ge t rokken, doordat bij k le iwinning v r o e g - R o m e i n s e 

vondsten tevoorschijn kwamen. Bor ingen wezen uit dat de nederzett ing op een eiland tussen twee pr ie 

len ligt en minstens 2.5 ha groot is. H e t opgegraven areaal van bijna 0.3 ha bevindt zich in een depressie 

m e t gunst ige conse rver ingsomstand igheden . D e verschijnselen in de eerste en de tweede 

Siedlungshorizont komen in essentie overeen. Ik zie af van een bespreking van de eerste, omdat er weinig 

structuren in zijn aangetroffen. 
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Fig. 5.16 Bentumersiel, fase 2. Buiten de opgravingsput de door middel van boringen vastgestelde woongrond, 

kreken en de "rechthoekige greppel". Schaal 1:1500. Naar Brandt 1977, fig.2; 4; 9. Voor legenda zie fig. 5.8. 

In de tweede laag is om te beginnen een fragmentarisch drieschepig huis van maximaal 12 m lang 

gevonden.755 Gezien de lengte en de ver naar buiten geplaatste middenstijlen had het waarschijnlijk geen 

stal. In de directe nabijheid liggen twee 6-palen spiekers en verderop in het vlak nog vier andere. Enkele 

wegen en een uitgebreid stelsel van omheiningen, delen de nederzetting op in kleine, min of meer 

rechthoekige percelen. De nederzettingsstructuur is uitgesproken radiaal, al markeert een greppel langs 

de zuid- en oostgrens van de nederzetting eerder een rechthoekige ruimte.756 De datering van deze 

greppel staat echter niet vast; hij kan jonger zijn. In ieder geval behoren de eerste twee fasen tot de 1ste 

eeuw voor Chr. 

Het begin van Horizont 3 is op basis van Romeinse militaria en aardewerk in de vroeg-Romeinse tijd 

gedateerd.757 Deze periode wordt vertegenwoordigd door een enkele decimeters dikke, humeuze laag 

met concentraties houtskool, as en verbrande klei. Dezelfde laag bevat tegelijk de vondsten uit de 2de 

tot 4de/5de eeuw na Chr. Hoewel de samenstelling van dit pakket verschilt van de Siedlungshorizonte 1-

2, blijven de weinige sporen wel dezelfde oriëntatie houden. 
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De omheiningen, gebouwen en Romeinse vondsten wijzen op een speciale functie van de vindplaats. 

Voorts is het opvallend dat Bentumersiel een Flachsiedlung blijft, terwijl het nabijgelegen Jemgumkloster 

al vroeg wordt opgehoogd. Voor de 1ste eeuw voor Chr. ontbreken aanwijzingen voor stallen in de hui

zen. Daarnaast zijn resten van jonge runderen ondervertegenwoordigd, hetgeen er misschien op wijst 

dat ter plekke geen runderen gefokt werden.738 Binnen de omheiningen zou volgens Brandt vee bijeen

gedreven kunnen zijn. Er is wél graan verwerkt en opgeslagen, en vooral in de tweede periode zijn rela

tief veel spiekers aanwezig. Verder is houtbewerking aangetoond. Men krijgt de indruk dat vanuit de 

nederzetting zelf geen agrarische productie heeft plaatsgevonden en het een soort stapelplaats is. Deze 

zou van betekenis kunnen zijn in het verkeer langs de Eems en de uitwisseling met het Pleistocene ach

terland. In dit opzicht bestaat misschien enige overeenkomst met de versterkte sites in Noord-

Drenthe.739 Het attendeert ons op het feit dat niet alleen op het zand, maar ook in het Holocene gebied 

reeds in de 1ste eeuw voor Chr. bijzondere nederzettingen bestonden. 

Het is niet helemaal duidelijk wat de aanwezigheid van het Romeinse materiaal uit de vroege 1ste 

eeuw na Chr. betekent. De militaire uitrustingsstukken en het gebruiksaardewerk — waaronder scherven 

van amforen en wrijfschalen! — zouden zijn aangevoerd tijdens Germanicus' campagnes in het 

Eemsgebied.760 Er zijn geen sterke aanwijzingen voor de aanwezigheid van Romeinse militairen op de 

vindplaats zelf. O m deze alleen uit de rechthoekige greppel af te leiden gaat mijns inziens te ver. De 

genoemde militaire vondsten bevinden zich in dezelfde laag als latere Romeinse importen, die niet 

afwijken van het normale patroon en ni et-militair van karakter zijn. De oudere spiekers en gebouwen 

zijn zonder meer inheems en ik heb al gewezen op de continuïteit van de nederzettingsstructuur. Bij het 

vroegste Romeinse materiaal gaat het misschien om pick-ups van een Romeinse basis in de omgeving.761 

Deze kan zich op enige honderden meters, maar evengoed op enkele kilometers afstand hebben bevon

den. In ieder geval zal het voor een Romeinse bevelhebber aantrekkelijk zijn geweest een reeds aanwe

zige inheemse "stapelplaats" in zijn militaire operaties te betrekken. Het kan echter ook zijn dat 

Bentumersiel is gebruikt door de Germaanse (Chaukische?) hulptroepen van Germanicus. Daarmee is 

dan enerzijds de aanwezigheid van vroeg-Romeinse vondsten en anderzijds de afwezigheid van 

Romeinse militaire gebouwen te verklaren. 

FEDDERSEN W I E E D E EN DE B E W O N I N G VAN HET LAND W U R S T E N 

Het archeologisch belang van de Feddersen Wierde is groot. Door de omvang van de opgraving, de 

goede stratigrafie en uitstekende conservering is de geschiedenis van individuele erven c.q. huishoudens 

goed te volgen. Voorts kan vaak bepaald worden welke activiteiten op specifieke erven zijn uitgevoerd. 

Op deze wijze is een analyse mogelijk van de differentiatie tussen de huishoudens, hetgeen op de zand

gronden doorgaans niet lukt. Deze differentiatie uit zich met name in het bestaan van een Herrenhof en 

huishoudens die zich met nijverheid bezighouden. Haarnagel heeft een uitgesproken visie op onder 

meer het ontstaan van de differentiatie en de betekenis van het agrarische systeem daarin. Ik ga vooral in 

op de vraag of Haarnagel de archeologische verschijnselen "afdoende" verklaart en welke aannames 

achter zijn interpretaties schuilgaan. In het onderstaande komen achtereenvolgens de Herrenhof en de 

gegevens met betrekking tot de nijverheid aan bod. Ik schets evenwel eerst de ontwikkeling van de 

nederzetting in grote lijnen. 

De Feddersen Wierde ligt in de kwelder ten westen van de Hohe Lieth, een eindmorene. Door de 

geringe breedte van de kwelder ter plaatse is deze pas weer bewoonbaar in de laatste eeuw voor Chr., na 

de Duinkerke I transgressie. De nederzetting bevindt zich beneden stormvloedniveau, zodat de storm

vloedactiviteit langs dit deel van de Noordzeekust gering moet zijn geweest. In de eerste periode (la) 

van de vlaknederzetting is tenminste sprake van vijf woonstalhuizen, met mogelijk één of twee niet 
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Fig. 5.17 Feddersen Wierde, periode ld. Schaal 1:1000. Naar Haarnagel 1979, bijlage 24. Voor legenda, zie fig. 5.8. 
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Fig. 5.18 Feddersen Wierde, periode 2. Schaal 1:1000. Naar Haarnagel 1979, bijlage 25. Voor legenda, zie fig. 5.8. 
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Fig. 5.19 Feddersen Wierde, periode 5. Schaal 1:1000. Naar Haarnagel 1979, bijlage 28. Voor legenda, zie fig. 5.8. 
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opgegraven exemplaren. Gedurende de eerste tijd blijven het aantal gebouwen en hun oriëntatie onge
veer gelijk. Wel neemt de bebouwing de plaats in van een aantal omgreppelde akkers.762 De akkers van 
latere fasen liggen buiten het opgegraven areaal. Eerst in de laatste bewoningsfase op het kwelderniveau 
(ld; eind 1ste eeuw na Chr.) is sprake van vijf woonstalhuizen meer (fig. 5.17). Drie van deze huizen 
delen hun omgreppeling met die van een bestaand gebouw (7), en vormen zo het Wirtschaftsverband dat 
later uitgroeid tot de Herrenhof. Wanneer vervolgens kernterpen worden aangelegd (fase 2), behouden 
genoemde gebouwen hun ligging (fig. 5.18). De overige huizen verlaten daarentegen een lang geprefe
reerde oriëntatie en draaien soms wel 90°. Volgens Haarnagel impliceert het ontstaan van de terpen en 
de karakteristieke hoefijzervormige uitleg rond een open plaats een straffe Organisation, uitgaand van één 
persoon.763 Het valt te betwijfelen of dit een noodzakelijke voorwaarde is en vooral of in de periode 
daarvoor de organisatie ontbrak om iets dergelijks tot stand te brengen.764 

Het aantal gebouwen groeit per fase met gemiddeld 3-4 stuks, zodat de nederzetting in de 3de eeuw 
een omvang heeft van 24 woonstalhuizen, twee Handwerkerhäuser en twee Hallenhäuser (fig. 5.19). 
Opeenvolgende huizen worden misschien generaties lang door dezelfde familie bewoond, aangezien zij 
steeds op dezelfde lokatie herbouwd worden. Nieuwe Wirtschaftsverbände ontstaan wanneer een tweede 
huis op een bestaande kernterp gebouwd wordt. Omdat de omvang van de nederzetting op deze speci
fieke wijze toeneemt, zal deze vooral door een natuurlijke bevolkingsaanwas veroorzaakt zijn en minder 
door toestroom van elders.763 Haarnagel merkt op, dat het tweede huis van een Wirtschaftsverband vaak 
kleiner is dan het bestaande woonstalhuis. Hij ziet grondschaarste als de verklaring voor dit verschijn
sel.766 Omdat de lengte van de huizen hier in de eerste plaats verband houdt met de omvang van de vee
stapel, zou met name weidegrond schaars zijn. Beide gebouwen zijn samen echter altijd groter dan het 
oude alleen, en bovendien neemt dit laatste meestal zelfs in lengte toe. Voor een tekort aan akkergrond 
bestaat tot en met periode 5 geen enkele indicatie. Alle woonstalhuizen gaan tot dan toe vergezeld van 
een spieker. 

In de 5de eeuw worden naast Feddersen Wierde ook de andere terpen in het Land Wursten verlaten. 
Een hogere stormvloedactiviteit in de 4de en 5de eeuw leidt tot sedimentatie en verzilting van de 
akkers en weilanden.767 Wat hieraan voorafgaand op de Feddersen Wierde gebeurd is niet helemaal dui
delijk. De omvang van de terp neemt tot periode 7 (4de eeuw) toe en het aantal huizen blijft gehjk, als 
tenminste rekening wordt gehouden met niet geconserveerde of opgegraven exemplaren. Wel neemt de 
lengte van de huizen af en heeft in periode 8 nog slechts één van de 23 huizen (nr. 62) een spieker. 
Volgens Haarnagel produceren alleen de bewoners van de grootste huizen nog voedsel. Voor het overi
ge zou de nijverheid de voornaamste bestaansbron vormen.768 Het is echter de vraag of een beperkt 
aantal huishoudens in staat is alle voedsel te produceren. Verder is uitwisseling van nijverheidsproducten 
tegen voedsel alleen mogelijk met nederzettingen op de zandgronden, want ook op andere terpen zal de 
situatie problematisch zijn geweest. Misschien is men nog wel degelijk in staat zelf tot op of dicht bij 
subsistence-nive^u te produceren. De daling van het aantal Handwerkerhäuser (zie onder) wordt misschien 
veroorzaakt door pogingen van de verschillende huishoudens, hun bestaansbasis weer zo veel mogelijk 
te verbreden. 

De woonstalhuizen van periode la zijn alle rond de 20 m lang en zouden plaats bieden aan 16-24 run

deren.769 Gezien de overeenkomst tussen de huizen, zou de nederzetting gesticht zijn door een 

Sippenverband (verwantschapsgroep) van vrije, gelijkberechtigde boeren met een ongeveer even groot 

bezit.770 De notie van (vee)bezit speelt vervolgens een grote rol wanneer het gaat om het ontstaan van 

de Herrenhof. In het bovenstaande is al beschreven dat de nederzetting in periode 2 geherstructureerd 

wordt, hetgeen zou zijn uitgegaan van een soort "dorpshoofd". Haarnagel zegt het volgende over deze 

persoon en zijn machtbasis: 

Es wäre nach den Befunden denkbar, daß sich im 1. bis 2. Jahrhundert infolge Herausbildung eines grossen Besitzes 

119 



ein Dorfältester oder Häuptling oder wie man ihn auch sonst nennen mag, sich aus der Allgemeinheit der freien 

Bauern heraushob und fortan die Geschicke der Dorfbevölkerung lenkt. Es liegt nahe anzunehmen, daß die 

Bewohner des großen Betriebes 12 diese Vorrang einnahmen. Dieser von ihnen bewirtschaftete Betrieb war nicht nur 

der größte, sondern er bildete auch mit andern kleinen Betrieben den größten Wirtschaftsverband.ln 

Los van de vraag welke persoon of personen de herstructurering van de nederzetting organiseerde(n), 

werd de beslissing hiertoe aan het einde van periode l d genomen. Op dat moment blijkt echter niet 

huis l d /12 het grootste te zijn, maar huis l d / 7 (fig. 5.17). Het laatstgenoemde keert in periode 2 niet 

terug als woonstalhuis (fig. 5.18). Op het erf ligt Handwerkerhaus (2/17) met een zeer kleine stal en zon

der spieker. De bewoners zouden derhalve ondergeschikt zijn aan die van huis 2/12. Uitgaande van een 

continu gebruik van een huisplaats door een familie, zou bezitsaccumulatie hier dus hebben geresulteerd 

in afhankelijkheid, precies tegengesteld aan Haarnagels verklaringsmodel. 

In periode 3 onderscheiden de woning en het erf van het veronderstelde dorpshoofd zich voor de 

eerste maal. Het stalloze kleine Hallenhaus 3/12 ligt iets afgezonderd van de rest van het 

Wirtschaftsverband en is omgeven door een dijk. Op de plaats van het grote huis 2/12 liggen nu een 

Handwerkerhaus (3/30), en een woonstalhuis (3/27). Het staat goed beschouwd helemaal niet vast dat het 

Hallenhaus de opvolger van huis 2/12 is. O m de suggestie te wekken van een sluitend verklaringsmodel, 

gebruikt Haarnagel hetzelfde huisnummer. Dit gaat geheel in tegen het door hem gehanteerde principe 

gebouwen op nieuwe lokaties een nieuw nummer te geven. Verder geeft hij geen echt antwoord op de 

vraag waar de grote veestapel van huis 2/12 is gebleven. Haarnagel zegt dat het over de huizen van het 

grote Wirtschaftsverband is verdeeld. Echter, was in periode 2 sprake van 74 stalplaatsen op vier huizen, in 

periode 3 bedraagt het aantal 52 op zes huizen. In latere perioden blijft het gemiddelde eveneens lager 

dan dat van andere huizen. Het ligt zelfs beneden het door Haarnagel bepaalde subsistence-niveau.772 

Bovenstaande opmerkingen zijn zeker niet bedoeld het bestaan van de Herrenhof te ontkennen. Ik 

wijs slechts op de problematische kanten van Haarnagels verklaringsmodel. Het blijkt niet voldoende 

alleen uit te gaan van een accumulatie van veebezit. Leden uit de familie van het latere "dorpshoofd" 

kunnen een prominente positie hebben ingenomen vóórdat deze in het archeologische materiaal tot 

uitdrukking komt. Hun machtsbasis hoeft verder niet beperkt te zijn geweest tot het lokale niveau. 

Haarnagel zelf wijst immers al op de betrokkenheid van het dorpshoofd bij de handel. Vooral Van Es 

heeft in een recensie benadrukt dat zowel de regionale context als niet-economische factoren in verkla

ringen betrokken moeten worden.773 In zeker opzicht is het dorpshoofd misschien een soort middleman 

die een deel van de lokale productie en de uitwisseling ervan coördineert. Deze rol kan gelegitimeerd 

zijn door zijn afstamming, zijn in de socio-politieke sfeer verkregen status, krijgshaftigheid en/of religi

euze functies. Door eenzijdig het belang van bezit te benadrukken, conformeert Haarnagel zich te veel 

aan het moderne economische denken. Dit blijkt ook een rol te spelen bij zijn visie op de nijverheid 

van Feddersen Wierde, zoals in het onderstaande zal blijken. 

Op de Feddersen Wierde is een aanzienlijk aantal gebouwen met de nijverheid in verband te brengen 
(fig. 5.20). Ze zijn onder te verdelen in twee groepen. Bij de eerste groep gaat het om gewone woon-
stalhuizen met daarbij bijzonder vondstmateriaal en/of een klein bijgebouw.774 Deze bijgebouwen zijn 
solide, rechthoekige constructies van verschillende omvang. In meer dan de helft is een haard aangetrof
fen.773 De tweede groep gebouwen omvat de reeds genoemde Handwerkerhäuser, die in twee varianten 
voorkomen. Huis 2/17 en 3/30 zijn goede voorbeelden van de eerste.776 Het "voorhuis" en de ingangs
partij zijn hetzelfde als bij het woonstalhuis. De stal is daarentegen extreem verkort en heeft nog maar 
drie boxen. Deze liggen tegen de achterwand, zodat een derde ingang ontbreekt. Het andere type 
Handwerkerhaus heeft helemaal geen stalplaatsen.777 Hier kan het "achterhuis" sterk wisselende lengtes 
hebben. 
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Fig. 5.20 Feddersen Wierde, geschematiseerde plattegronden van de met nijverheid geassocieerde gebouwen. 

De Handwerkerhäuser zijn donker gerasterd. Plattegronden naar Haarnagel 1979, fig. 25-29; 32; 34-35; 37; 

bijlage 25-29. 

Haarnagel verdeelt de niet-agrarische product ie in drie groepen.7 7 8 H e t Hauswerk zou d o o r alle hu i s 

houdens uitgevoerd zijn, dus ook door die uit de woonstalhuizen. Gedacht m o e t worden aan het malen 

van graan, billen van maalstenen, vlechten van mat ten en manden , bewerken van hu iden en het bakken 

van pot ten . O n d e r de tweede categorie, he t bäuerliches Handwerk, zouden m e t name de bewerk ing van 

hout , b e e n en gewei vallen. Di t wordt toegeschreven aan de bewoners van de Handwerkerhäuser en van 

enkele kleine woonsta lhuizen . D e betreffende hu ishoudens hebben gemeen dat ze n ie t of nauwelijks 

existenzfähig z o u d e n zijn v o o r wat betreft de voedselproduct ie . 7 7 9 Bij de derde soor t ni jverheid, he t 

Berufshandwerk, gaat het o m de metaalbewerking, die uitgevoerd zou zijn door gespecialiseerde, profes

sionele ambachtsl ieden. Deze zouden werken op de flank van de terp en ondergebracht zijn in w o o n 

stalhuizen en Hallenhäuser. H e t spreekt vanzelf dat deze groep in het geheel niet bij de agrarische p r o 

ductie betrokken is.780 

Haarnage l baseert zijn dr iedel ing vooral op de verspreiding van bepaalde vonds ten en sporen. D e 

meeste houtskoolconcent ra t ies en sporen van he t werken m e t v u u r zijn gevonden op de flank van de 

terp (het Werkstattgelände). Haarnagel i n t e rp re t ee r t deze ruimtel i jke sche id ing van de erven m e t 

Handwerkerhäuser als indicatie voor het bestaan van de Berufshandwerker. Echter, de ruimtelijke scheiding 

van activiteiten impliceert geenszins dat deze ook door verschillende groepen personen zijn uitgevoerd. 

H e t is eerder he t brandgevaar dat de perifere lokat ie van de metaalni jverheid bepaalt . D e smeden en 

bronsgieters k u n n e n g e w o o n de bewoners van Handwerkerhäuser, of zelfs van woons ta lhu izen zijn 

geweest. 

H e t is vervolgens de vraag of de l ieden ui t de Handwerkerhäuser als professionele ambachts l ieden 

gekarakteriseerd k u n n e n worden . Daarvoor m o e t onderzocht worden wat over de werkzaamheden op 

de erven bekend is. Da t is niet echt veel.781 O p de erven van de huizen 17, 30 en 28 zijn halffabrikaten 

van hou ten velgen en naven gevonden. Deze behoren alleen tot per iode 4, maar in andere fasen blijken 
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fase Handwerker- woonstal- verhouding Handwerker woonstal-

häuser huizen 

1 14 

4 17 

2 20 

2 24 

1 >20 

2 1 14 1 

3 4 17 1 

4 2 20 1 

5 2 24 1 

14 

4 

10 

12 

6 1 > 20 < 1 : 20 

Tabel 5.3 Feddersen Wierde. Het aantal Handwerkerhäuser afgezet tegen het aantal "gewone" woonstalhuizen per periode. 

nog wel concentraties houtsnippers aanwezig. Voor de vervaardiging van wagens is zeker specialistische 

kennis nodig, niet alleen van de hout-, maar ook van de metaalbewerking.782 Het valt echter op dat 

tegelijkertijd ook heel andere activiteiten uitgevoerd zijn, zoals bot-,783 en bronsbewerking.784 Van het 

door elkaar voorkomen van verschillende soorten nijverheid blijkt ook sprake rond huis 34.785 

De bij de wagenmakerij betrokken timmerlieden en smeden hoeven niet de enige specialisten 

geweest te zijn, zij zijn wel als enigen archeologisch herkenbaar. Opvallend is dat zij bij de landbouw of 

veeteelt betrokken blijven.786 Altijd bezitten ze enkele stuks vee, of een spieker van "normale" afmetin

gen. Wanneer Haarnagels lage inschatting van de omvang van de agrarische productie wordt losgelaten, 

dan kunnen de betreffende huishoudens in hoge mate zelfvoorzienend zijn geweest. De ambachtslieden 

zijn dus waarschijnlijk geen full-time specialisten. Zij zijn in ieder geval voor wat betreft hun primaire 

levensbehoefte minder afhankelijk van het Herrenhof dan Haarnagel doet voorkomen. Verder moet 

gewezen worden op het feit, dat Handwerkerhaus 30 in periode 3 weer een woonstalhuis wordt. 

Hetzelfde geldt voor huis 17 vanaf periode 5. Blijkbaar kunnen de bewoners van Handwerkerhäuser ook 

na generaties nog aanspraak maken op het gebruik van (weide)grond. In dit kader is het interessant dat 

het aantal echte Handwerkerhäuser na periode 4 weer afneemt (tabel 5.3). 

Haarnagels idee van de nijverheid op de Feddersen Wierde lijkt in belangrijke mate gemodelleerd 

naar het beeld van de huidige economie. Zijn model behoeft mijns inziens aanpassing op verschillende 

punten. Ten eerste is de scheiding tussen verschillende soorten nijverheid minder strikt dan Haarnagel 

doet voorkomen. Ten tweede is het aantal professionele ambachtslieden dat min of meer full-time met 

niet-agrarische activiteiten bezig is waarschijnlijk vrij beperkt. De meeste nijverheid zal niet als full-time 

specialisme, maar in combinatie met agrarische activiteiten zijn uitgevoerd. Ten derde zijn de ambachts

lieden voor wat betreft de voedselproductie zelfstandiger dan Haarnagel suggereert. Zij behielden blijk

baar de toegang tot het gebruik van akker- en weidegrond. Hoewel een deel van hen in een afhanke

lijkheidsrelatie tot elites zal hebben gestaan, gold dat evenzeer voor de bewoners van "volwaardige" 

agrarische bedrijven. 
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5 - 5 N E D E R Z E T T I N G E N VAN H E T P L E I S T O C E N E G E B I E D 

5 . 5 . I B E W O N I N G VOLGENS HET IJZ E R T I J D - PATR O O N 

De bewoning te Hijken dateert uit de Midden-Ijzertijd en valt strikt genomen buiten het tijdskader van 

deze studie. De opgraving vormt echter het beste uitgangspunt voor een bespreking van de "typische" 

IJzertijdbewoning op de zandgronden. Zij is namelijk niet alleen relatief omvangrijk, maar heeft ook 

grondsporen van een Celtic field opgeleverd, hetgeen elders zelden het geval is (fig. 5.21). De percelering 

tekent zich afin de vorm van rijen kleine paalgaten, N W - Z O of haaks daarop georiënteerd. Bepaalde 

delen zijn dubbel uitgevoerd of vertonen kleine onregelmatigheden in de positie en oriëntatie. 

Incidenteel oversnijden perceelscheidingen en huisplattegronden elkaar. Dit geeft aan dat de percelering 

van een Celtic field door de tijd heen veranderingen ondergaat. Binnen de omheiningen liggen dertien 

(fragmenten van) woonstalhuizen van het type Hijken.787 De spiekers liggen direct naast de huizen of in 

groepjes op korte afstand daarvan.788 

Volgens Harsema stonden steeds 4-5 gelijktijdige huizen binnen het opgegraven areaal, maar het zal 

in werkelijkheid om maximaal drie stuks zijn gegaan.789 Dit aantal is dan nog vrij hoog, want in veel 

andere Celtic fields lagen huizen geïsoleerd, of in groepjes van twee.790 In Hijken blijkt dat geen sprake 

kan zijn geweest van een gelijkmatige spreiding van de bewoning over het Celtic field. Dan zouden 

immers tientallen huishoudens tegelijk hebben bestaan.791 Men moet zich voorstellen dat op enig 

moment op meerdere lokaties binnen het akkercomplex kleine groepjes huizen stonden. Na een fase 

werd de bewoning dan verplaatst; soms over tientallen meters, soms naar een geheel andere lokatie. Ook 

in dit tweede geval zal men na verloop van tijd naar de eerste lokatie zijn teruggekeerd. Ongeacht de 

omvang van de groepjes huizen en de specifieke wijze van verplaatsen, zullen — op de lange termijn 

bezien — bepaalde lokaties voor de bewoning zijn geprefereerd. Daardoor kan bij een opgraving een 

aanzienlijk aantal plattegronden worden aangetroffen, zoals in Hijken. Hoewel de situatie in Hijken zich 

in detail onderscheidt van die in andere Celtic fields, vertoont deze de karakteristieke kenmerken van de 

bewoning uit de late prehistorie. Deze is namelijk kleinschalig, mobiel en vrij diffuus. 

De relatie tussen de sporen van een Celtic field en de bijbehorende huisplattegronden kon nergens 

anders zo gedetailleerd worden bestudeerd als in Hijken. In Peelo is een Celtic field op het Kleuvenveld 

alleen op luchtfoto's te zien. Bij dit akkersysteem horen drie plattegronden van het "Overgangstype 

Hijken" (800-400 voor Chr.) en op de akkers gebouwde spiekers.792 De zeven Ijzertijd-huizen op de 

lokatie van de nederzetting uit de Romeinse tijd, meer dan een kilometer naar het westen, zullen even

eens bij het Celtic field horen (paragraaf 5.5.5). Ongeveer de helft is van het type Hijken, de rest wijkt 

daarvan iets af en is mogelijk jonger.793 Toch lijkt men net als in Hijken bepaalde lokaties vaker te heb

ben opgezocht. 

Door de omvang van het onderzochte areaal (2 ha) geeft de opgraving Soest-Ardey ook een aardig 

beeld van hetgeen in de Ijzertijd gebruikelijk is (fig. 5.22).794 De bewoning beweegt zich in een gebied 

rond een ven, gevoed door bronnen die altijd helder (drink)water leverden. Er zijn plattegronden aange

troffen uit de Vroege- (huis 9), Midden- (huis 6, 10), en Late Ijzertijd (huis 8, 2, 1). Het gaat in alle 

gevallen om twee-schepige woonstalhuizen van 16-18 m lang. Eén of meer spiekers liggen tot op enke

le tientallen meters van het huis. De opgraver gaat er van uit, dat rond het ven sprake is van niet meer 

dan één huis op enig moment.793 

Op veel andere vindplaatsen is niet genoeg opgegraven om het karakter van de bewoning goed vast 

te kunnen stellen. Als voorbeeld kunnen Meppen en Wengsel genoemd worden.796 Het gaat in beide 

gevallen om een woonstalhuis, dat van minstens één spieker vergezeld gaat. In Meppen konden boven

dien sporen van erf-(of akker?) omheiningen worden vastgesteld. Het aardewerk past zowel in de 

Midden- als de Late Ijzertijd. De overeenkomst van de plattegronden met die van het Haps-type is 
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Fig. 5.21 A Hijken-"Hijkerveld." Het Celtic field met grafheuvels uit de Bronstijd en Ijzertijd en de lokatie van 

het in B afgebeelde terrein. Schaal 1:25000. Hoogten in m + NAP. Naar Harsema 1980, 22; 1991, fig. 1. 

B. Hijken-"Hijkerveld". Afscheidingen van het Celtic field met huisplattegronden uit de midden-Ijzertijd. 

Schaal 1:1500. Naar Harsema 1980, 21; Huijts 1992,72-80. Voor legenda, zie fig. 5.8. 
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Fig. 5.22 Soest-Ardey, structuren uit de Ijzertijd. Schaal 1:1000. Naar Reichmann 1981, bijlage 3. Voor legenda, 

zie fig. 5.8. 
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Fig. 5.23 Quendorf. Schaal 1:1000. Naar Fansa 1986, bijlage. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

evenwel zo groot dat uitgegaan moet worden van een datering in de eerstgenoemde periode.797 Alleen 
omdat de woonstalhuizen hier slechts één fase kennen, zou sprake kunnen zijn van een geïsoleerd huis, 
dat uiteindelijk over een grotere afstand verplaatst is. In Quendorf, een nederzetting uit de overgang 
Ijzertijd/Romeinse tijd, bestaat daarover iets meer zekerheid (fig. 5.23),798 Buiten een 26 m lange huis-
plattegrond,799 zijn in een vlak van 4000 m2 namelijk alleen nog twee 4-palen spiekers en losse palen te 
herkennen. 

Ik ga hier niet in op de talloze kleinschalige onderzoeken waarbij minder zekerheid bestaat over het 

karakter van de bewoning. Even problematisch is de interpretatie van gegevens uit veldverkenningen. 

Zo bleek bij onderzoek in Midlum en Holssel dat verspreide bewoning uit de Late Ijzertijd oppervlak

temateriaal over een areaal van enkele hectares kan opleveren.800 Bij uitzondering is het mogelijk via een 

Feinbegehung individuele huisplaatsen in een dergelijke Scherbenschleier te herkennen, zoals in Flögeln.801 

5 . 5 . 2 VERSTERKTE N E D E R Z I T T I N GEN 

Nadat een beeld is geschetst van de voor de (Late) Ijzertijd kenmerkende nederzettingen, wordt in het 

onderstaande gekeken naar vindplaatsen met een afwijkend karakter. Een aantal versterkte enclosures op 

het noordelijk deel van het Drents plateau staat hierbij centraal.802 Nadat deze vindplaatsen - Vries, 

Zeijen II, Zeijen I en Rhee - afzonderlijk zijn besproken, wordt hun interpretatie ter discussie gesteld. 

Daarbij komen ook de zogenaamde Heidenschanze van Langen-Sievern en de nederzetting Noordbarge 

ter sprake. 

Vries is het eerste te bespreken voorbeeld van deze groep, en tevens het meest recent onderzochte 

(fig. 5.24). Men kon hier in zekere zin de waarnemingen controleren die Van Giffen bij de onderzoeken 

elders had gedaan. De vroegste enclosure zou uit de 2de-lste eeuw voor Chr. dateren. De plattegrond is 

zeer fragmentarisch, maar verschilt in essentie niet van diens opvolger. Deze laatste is een onregelmatig 

ovaal van 0.35 ha, omringd door een groot aantal palissadegreppels. Onderbrekingen in de omheiningen 

markeren de ingangen. De twee binnenste greppels lopen parallel en markeren de beschoeiing van een 

aarden wal. Enkele spiekers vormen de enige structuren op het binnenterrein. Twee ervan hebben een 

afwijkend grondplan, met twee rijen van vijf palen in een vierkant van 3.5 bij 3.5 m. Waterbolk inter

preteert ze als mogelijke tempeltjes, maar dat lijkt nogal vergezocht.803 Het aardewerk van deze fase 
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Fig. 5.24 Vries. Periode 3 van de versterkte nederzetting. Schaal 1:1000. Naar Waterbolk 1977b, fig. 35, 38. 

Voor legenda, zie fig. 5.8. 

Fig. 5.25 Zeijen II. Periode 2-3 van de versterkte nederzetting. Schaal 1:1000. Naar Waterbolk 1977b, fig. 8,10-11. 

Voor legenda, zie fig. 5.8. 
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Fig. 5.26 Zeijen I. Periode 2 van de versterkte nederzetting. Schaal 1:1000. Naar Waterbolk 1977b, tig. 20. 
Voor legenda, zie fig. 5.8. 

dateert van ca. 50 voor Chr.-50 na Chr.; een vroeg lste-eeuwse fibula is de enige Romeinse import
vondst. 

Zeijen II ligt tegen de zuidzijde van het Witteveen, een pingoruïne aan de rand van een groot Celtic 

field (fig. 5.25). Ten tijde van de opgraving lag de vindplaats in een heideveld en was de wal nog zicht
baar als een 55 cm hoge rug. Daarom is zeker dat de twee binnenste palissades als beschoeiing dienden. 
Buiten de wal liggen nog twee tot zes andere palissades, die over korte afstanden in een diepe gracht 
geplaatst zijn. Op het 0.15 ha grote binnenterrein bevinden zich tien spiekers. Waterbolk onderscheidt 
nog een jongere periode (3), enkel bestaande uit een drieschepig gebouw van 11 m lengte. Het gebouw 
is in een aparte periode ondergebracht, omdat het een ingang van de enclosure zou blokkeren. Mijns 
inziens kan het gebouw wel degelijk tot de enclosure behoren. Het past namelijk precies op een plek op 
het binnenterrein waar in periode 2 geen spiekers liggen. Verder is naast de geblokkeerde opening in de 
wal nog een tweede ingang aanwezig.804 

Zeijen I bevindt zich op ongeveer 400 m ten zuiden van Zeijen II, binnen een Celtic field (fig. 5.26). 

De oudste enclosure zou eventueel reeds in de 3de eeuw voor Chr. zijn aangelegd, en is daarmee ouder 

dan Vries en Zeijen II. Er zijn wederom spiekers aanwezig; de oppervlakte bedraagt 0.14 ha. Palissades 

ontbreken, maar rondom loopt een gracht die op twee hoeken onderbroken is.805 In de volgende perio

de, uit de 2de/lste eeuw voor Chr., is de opzet ingrijpend veranderd (fig. 5.27). De enclosure meet nu 70 

bij 70 m, hetgeen een verdubbeling van de oppervlakte van het binnenterrein inhoudt (0.38 ha). Er is 

alleen een wal aanwezig, geen gracht of palissades. Naast spiekers, liggen in het centrum enkele drie-
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Fig. 5.27 Zeijen I. Periode 3A van de versterkte nederzetting. Schaal 1:1000. Naar Waterbolk 1977b, fig. 21. 

Voor legenda, zie fig. 5.8. 

schepige gebouwen.8 0 6 Waterbolk meen t dat het geen woonstalhuizen zijn, maar storage barns. In de eer

ste plaats zouden stallen ontbreken.8 0 7 Volgens mij kan wel degelijk stalruimte aanwezig zijn. H e t on t 

breken van standscheidingen kan verklaard worden door de slechte conservering, en tussen de midden

stijlen is vo ldoende plaats voor veeboxen.8 0 8 Waterbolks belangrijkste a rgument o m de gebouwen niet 

als woonstalhuizen te zien, is het ontbreken van ingangen in de lange zijden.809 N u ligt één van de lange 

zijden steeds tegen de wal van de versterking, zodat daar niet naar een ingang gezocht hoeft te worden. 

Bovendien is slechts bij twee huizen de wand teruggevonden op de plaats waar de ingang verwacht zou 

k u n n e n worden . Mijns inziens is de overeenkomst met plat tegronden van het type Fochte loo zo groot 

dat het om gewone woonstalhuizen gaat. 

D e enclosure van R h e e ligt 2 k m ten zu idoos ten van Zei jen , eveneens b i n n e n een Celtic field (fig. 

5.28). D e twee opvolgende enclosures m e t e n resp. 65 bij 55 en 78 bij 73 m. Waarschijnlijk waren beide 

omwald, maar grachten of extra palissades zijn niet teruggevonden. E e n zevental gebouwpla t tegronden 

m o e t over deze twee fasen verdeeld worden; misschien bes tonden er slechts twee tegelijkertijd. D e plat

t eg ronden zijn zeer fragmentarisch, m e d e doordat een m o d e r n e w e g dwars over de vindplaats loopt . 

M e t l eng ten boven de 20 m zijn ze in ieder geval vrij lang. Twee exemplaren m e t e n zelfs 27 -28 m. 

Waterbolk wil deze gebouwen als schuren interpreteren, 8 1 0 maar ne t als in Zei jen I kan ook hier van 

woonstalhuizen sprake zijn.811 Opmerkeli jk is de afwezigheid van spiekers binnen deze enclosure. 
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Fig. 5.28 Rhee. Periode 4A van de versterkte nederzetting. Schaal 1:1000. Naar Waterbolk 1977b, fig. 49, 57. 

Voor legenda, zie fig. 5.8. 

Zijn in het bovenstaande reeds enkele kanttekeningen bij Waterbolks interpretaties geplaatst, ook ten 

aanzien van de datering en de betekenis van de vindplaatsen is discussie mogelijk. De begindatering in 

de 2de eeuw voor Chr. voor de meeste enclosures is wellicht wat te vroeg, hetgeen impliceert dat de 

vindplaatsen tot (ver) in de Romeinse periode doorlopen. Zo moet bij de datering van de vroegste 

enclosure van Zeijen I niet alleen het Ruinen-Wommels III en IV aardewerk uit de gracht worden 

betrokken, doch ook de typen uit de Romeinse tijd.812 Ten tweede wijzen de door mij als huizen van 

het type Fochteloo geïnterpreteerde plattegronden in Zeijen I en Rhee op een jongere datering. Ten 

derde is het de vraag of alle 2de/3de-eeuwse vondsten in Rhee niet onterecht aan de post-enc/oswre-fase 

worden toegeschreven, zodat deze dan één à twee eeuwen te vroeg wordt gedateerd.813 

Een fundamenteler punt betreft de functie en betekenis van de vindplaatsen. De verdedigingswerken 

en de veronderstelde stapelplaats-functie brachten Waterbolk er toe de Drentse sites te vergelijken met 

hillforts enerzijds, en met de "Heidenschanze" bij Langen-Sievern anderzijds (fig. 5.29).814 Laatste ligt op 

de rand van het Pleistoceen, ter hoogte van de Feddersen Wierde. Door middel van de Sieverner Aue 

was de Heidenschanze bereikbaar vanaf de kust. Dichtbij de vindplaats lag bovendien een voorde door 

dit riviertje, op een oude route naar Cuxhaven. De Schanze omvat een ovaal Aussenwerk van 10 ha, met 

een excentrisch gelegen Kernwerk van 2 ha. Hout-aarde wallen, viermaal verbouwd in de periode 50 

voor Chr.-50 na Chr., versterkten beide delen. In een smalle proefsleuf door het Kernwerk kon een 

dichte bebouwing uit dezelfde periode aangetoond worden. Er werd daarnaast nog 2de-eeuws aarde-
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Fig. 5.29 De Heidenschanze bij Langen-Sievern met de Drentse versterkte nederzettingen. Schaal 1:4000. 

Heidenschanze naar Haarnagel 1965, fig.l ; voor de Drentse enclosures, zie figuur 5.24-28. 

werk gevonden. Haarnagel concludeert dat het gaat om een versterkte (vee)markt en stapelplaats op een 

verkeersknooppunt, mogelijk de zetel van een Gaufürst.al5 

In vergelijking met de Heidenschanze en echte hillforts blijken de Noord-Drentse enclosures weinig 

omvangrijk (fig. 5.29). Waterbolk erkent dat ook en karakteriseert de Drentse vindplaatsen als de terri

toriale centra van rivaliserende lokale leiders.816 Zij liggen inderdaad zeer dicht bijeen en men kan zich 

afvragen of het lokale belang niet in tegenspraak is met een centrum-functie.817 Wanneer men mijn 

interpretatie van de gebouwen als woonstalhuizen volgt, hebben we bij een aantal enclosures te maken 
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Fig. 5.30 Noordbarge. Plattegrond van de nederzetting in periode 4, rond het begin van de jaartelling. 

Schaal 1:1000. Naar Harsema 1980, 41-42; Huijts 1992, fig. 93, 97-98,100-101. Voor legenda, zie fig. 5. 
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met nederzettingen waarvan de omvang voor de Late Ijzertijd niet uitzonderlijk is. Men kan denken aan 
de terp-nederzettingen als Ezinge,818 of Noordbarge op de zandgronden (fig. 5.30).819 Rond het begin 
van de jaartelling bestaat de kern van deze nederzetting uit een drietal lange huiscomplexen, binnen een 
omheind areaal van ca. 1 ha. Rondom deze huizen ligt nog een reeks andere. Het aantal aangetroffen 
plattegronden maakt een omvang van twee of drie gelijktijdige gebouwen mogelijk. 

De interpretatie van de plattegronden als woonstalhuizen in plaats van schuren doet eveneens 
afbreuk aan Waterbolks idee van stapelplaatsen voor de opslag van akkerbouwproducten. Verder is het 
aantal spiekers beperkt, zeker gezien de beperkte levensduur van dergelijke structuren. Het bijzondere 
karakter van de Drentse enclosures blijft echter onverkort gehandhaafd voor wat betreft de aanwezigheid 
van wallen, palissades en andere verdedigingswerken. In het licht van de grote sociale en ideologische 
betekenis van (rund)vee in de samenlevingen van het Rijn-Wesergebied,820 zouden de vindplaatsen heel 
goed kunnen hebben gediend om vee bijeen te drijven en te beschermen tijdens raids. Vee heeft verder 
een rol gespeeld in de uitwisselingsnetwerken van lokale gemeenschappen en elitegroepen. In dit ver
band is de ligging van de enclosures op de grens van het Pleistoceen aan een route naar het kwelderge
bied misschien veelbetekenend.821 Misschien was juist in een dergelijke grenssituatie het gevaar van vee-
raids extra groot. 

5 . 5 . 3 F L O G E L N , W I J S T E R , E D E - B E N N E K O M EN ANDERE GROTE N E D E R Z E T T I N G E N UIT DE 

ROMEINSE T I J D 

De groep nederzettingen die zojuist aan de orde is geweest, zo wil ik hier nog eens benadrukken, verte

genwoordigt niet het gebruikelijke nederzettingstype van de Late Ijzertijd. In de eerste paragraaf is 

gebleken dat de bewoning doorgaans diffuus en mobiel van karakter is, en geassocieerd met het Celtic 

field-systeem. Het beeld verandert in de Romeinse tijd aanvankelijk nauwelijks. Pas geleidelijk ontwik

kelen zich grotere, plaatsvaste nederzettingen, met Flögeln en Wijster als meest bekende voorbeelden. In 

paragraaf 5.2.1 heb ik gesteld dat deze grote plaatsen algemeen worden opgevat als het meest karakteris

tiek voor de nederzettingen in de laat-Romeinse periode. Juist omdat ik daar grote vraagtekens bij 

plaats, worden ze het eerst behandeld. Achtereenvolgens komen de vindplaatsen Flögeln, Wijster, Ede-

Bennekom en andere nederzettingen uit deze categorie aan de orde. 

Een belangrijke vraag ten aanzien van alle nederzettingen uit de Romeinse tijd is die naar het 

moment waarop of het tijdstraject waarin voor het eerst van plaatsvastheid sprake is. De verspreide 

bewoning uit de Late Ijzertijd in het Celtic field van Flögeln is wel bekend, maar helaas niet in de vorm 

van huisplattegronden (fig. 5.31). Men heeft slechts acht bewoonde lokaties aangetroffen, in de vorm 

van oppervlaktevondsten bij surveys en "kuilcomplexen" bij de opgraving.822 Op basis van dergelijke 

gegevens is het moeilijk een indruk van het aantal huishoudens te krijgen. Zimmermann verwijst naar 

palynologische data waaruit zou blijken dat de bewoning in de Late Ijzertijd even omvangrijk is als die 

in de 2de/3de eeuw na Chr.823 Zo kiest hij voor een model waarin de grote Romeinse nederzetting 

geheel ontstaat door de concentratie op één terrein van de aanvankelijk verspreide bewoning uit het 

Celtic field. 

De afbeeldingen met daarop alle twaalf huizen uit de 1ste eeuw na Chr. suggereren hetzelfde.824 Aan 

de 2de-3de eeuw na Chr. worden ongeveer 50 woonstalhuizen toegeschreven. Wanneer men dit tijdvak 

onderverdeelt in drie of vier fasen, zoals verschillende onderzoekers doen, resulteert dit in een nederzet

ting die steeds uit 10 tot 16 gelijktijdige huizen bestaat.825 Volgens het model van Zimmermann is de 

nederzetting met het begin van de plaatsvastheid al direct vrij omvangrijk en groeit hij daarna nauwe

lijks nog. Mede uitgaande van een kortere gebruiksduur van woonstalhuizen is het echter ook denkbaar 

dat de nederzetting geleidelijk groeit. Met gemiddeld vier gelijktijdige huizen in de lste-eeuwse bewo-
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Fig. 5.31 De nederzetting Flögeln-Eekhöltjen met de bijbehorende grafvelden en het akkerareaal. Schaal 1:25000. 
Naar Zimmermann 1976b, fig 5; 1992, fig. 2. 

a zwaartepunt van de bewoning in opeenvolgende eeuwen; b grafveld; c wallen van het Celtic field; 

d de beste akkergrond volgens een taxatie van 1856; e veen en beekdalafzettingen; f open water. 

ningsfasen en een toename van één tot twee stuks per generatie in de 2de/3de eeuw, omvat de neder

zetting aan het einde van de 3de eeuw een tiental huishoudens. Deze groei kan zowel het gevolg zijn 

van een bevolkingstoename als een geleidelijk proces van concentratie van verspreide bewoning op één 

lokatie. 

Sporen van erfomheiningen uit de 1ste eeuw na Chr. zijn nauwelijks gevonden. De huizen liggen op 

twee na buiten de lokaties van latere erven.826 Het lijkt erop of de strakke lay-out, met min of meer 

rechthoekige erven rond een open plaats, aan het begin van de 2de eeuw ineens is gerealiseerd (fig. 

5.32). De verschillende erven vormen een geïntegreerd geheel. Zo zijn bijvoorbeeld erf A, B en E niet 

alleen door gewone omheiningen omgeven, maar eveneens door een substantiële palissade met een 

poort, een soort Prunkfront}21 Zimmermann duidt een aantal erven met daarop meerdere woonstalhui-

zen aan als Mehrbetriebsgehöfte. Het zou gaan om economische eenheden, vergelijkbaar met de 

Wirtschaftsverbände van de Feddersen Wierde. Op de betreffende erven in Flögeln zijn echter alleen 
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Fig. 5.32 Rögeln-Eekhöltjen. Impressie van de nederzetting zoals deze er in de 3de eeuw na Chr. kan hebben 

uitgezien. Schaal 1:1500. Naar Zimmermann 1992, fig. 69-70; Kossack et al. 1984, fig. 77 en gegevens bij 

Zimmermann 1976; 1986. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

woonstalhuizen te vinden. De enige aanwijzingen voor differentiatie tussen de huishoudens zijn het 

exclusieve voorkomen van hutkommen op erf B, en het onderscheid tussen de Mehrbetriebsgehöfte en de 

erven met slechts één huis. Deze laatste hebben geen spiekers. Daarom zou hier volgens Zimmermann 

sprake zijn van ambachtelijke specialisatie en afhankelijkheid van de Mehrbetriebsgehöfte.%2i Mijns inziens 

zijn de indicaties voor verschillen tussen de huishoudens minimaal. Het is zelfs de vraag of 

Mehrbetriebsgehöfte hebben bestaan in de zin van meerdere huizen op hetzelfde erf. Wanneer het aantal 

gelijktijdige woonstalhuizen eind 3de eeuw ca. 10 stuks bedraagt (zie boven), kan van Mehrbetriebsgehöfte 

van drie tot vier gelijktijdige huizen geen sprake zijn geweest. In dit geval stond op de erven doorgaans 

één woonstalhuis en was slechts een paar keer sprake van twee huizen.829 

In de beschikbare publicaties zijn nog niet veel gegevens over de 4de/5de-eeuwse bewoning te vin

den; figuur 5.33 geeft dan ook niet meer dan een impressie. De werkelijke omvang van de nederzetting 

is moeilijk in te schatten, maar lijkt nauwelijks te zijn toegenomen. Opmerkelijk is dat het zwaartepunt 
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Fig. 5.33 Flögeln-Eekhöltjen. Een deel van de 4de/5de eeuwse huisplattegronden, geprojecteerd op de 

nederzettmgsomheining van de 2de/3de eeuw. Schaal 1:1500. Naar Zimmermann 1992, fig. 69-70; 1976; 1986. 
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Fig. 5.34 Wijster. Impressie van de 4de-eeuwse nederzettingsuitleg. Ongeveer tweederde van de afgebeelde 

woonstalhuizen zal tegelijkertijd hebben bestaan. Schaal 1:1500. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

van de nederzetting in (noord)westelijke richting verschuift en dat van een regelmatige lay-out geen 

sprake meer is.830 De discussie over de relatie tussen de lengte-toename van de woonstalhuizen en het 

verdwijnen van de Mehrbetriebsgehöfte is eerder al aan de orde gekomen. Hoe de eventuele combinaties 

van woonstalhuizen met kleine gebouwen geïnterpreteerd moeten worden is onduidelijk.831 

Wijster was de eerste grote nederzetting in Germania die volledig gepubliceerd werd en derhalve lange 

tijd model stond voor de bewoning op de zandgronden. Door latere opgravingen op het Drents plateau 

is duidelijk geworden hoe de Wijsterse huizen in een langere ontwikkelingsreeks moeten worden 
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Fig. 5.35 Wijster. Impressie van de 5de-eeuwse nederzettingsuitleg, geprojecteerd op de erfomheiningen van de 
voorafgaande periode. De gerasterde huizen (type Peelo B en Eursinge) hebben niet alle tegelijkertijd bestaan. 
De positie van de witte huizen (type Odoorn A) illustreert de zuidoostwaartse verplaatsing van de nederzetting. 
Schaal 1:1500. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

geplaatst, zoals in paragraaf 5.3.3 is uiteengezet. Kunnen de meeste woonstalhuizen aan nieuwe typen 

c.q. perioden worden toegewezen, voor de meeste bijgebouwen en omheiningen is dat vooralsnog niet 

mogelijk.832 De meest ingrijpende wijzigingen betreffen periode II volgens Van Es. Zijn "driedelige" 

Allb-huizen, die de helft van het huizenbestand uitmaken, blijken praktisch allemaal tot het type Peelo 

B en de opvolgers daarvan te behoren.833 Een eerste belangrijke consequentie is dat de nederzetting tot 

ver in de Vroege Middeleeuwen bestaat. Voorts blijven minder plattegronden voor de vroege nederzet

tingsfasen beschikbaar. 

Minstens twee plattegronden van het type Hijken, drie van het type Fochteloo A en één 

Noordbarge-huis geven een beeld van de bewoning voor en rond het begin van de jaartelling.834 Op 

grond van de lange tijdsspanne die deze huizen vertegenwoordigen en de ten opzichte van de jongere 

huizen afwijkende oriëntatie lijkt sprake te zijn van zich telkens verplaatsende erven in een Celtic field. 

De ongeveer 17 huizen van de typen Fochteloo B en Wijster A vertegenwoordigen de bewoning uit 

het begin van de Romeinse tijd.833 Vanaf dit moment worden veel plattegronden op ongeveer dezelfde 

lokatie herbouwd, hetgeen plaatsvastheid van de nederzetting als geheel suggereert. Het is niet geheel 
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Fig. 5.36 Ede-Bennekom. Impressie van de nederzetting in de 4de eeuw na Chr. conform alternatief 2, fase 4. 

Schaal 1:1000. Naar Van Es et al. 1985, fig. 11-18; 80b. Voor legenda, zie fig. 5.8. 
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duidelijk vanaf welke periode van plaatsvastheid sprake is. Indien dit reeds in de 1ste eeuw na Chr. 
geldt, kunnen niet meer dan twee gelijktijdige boerderijen hebben bestaan. Bij plaatsvastheid vanaf de 
2de eeuw heeft de bewoning wellicht een vijftal woonstalhuizen omvat. De meeste huizen liggen reeds 
binnen de "blokken" van meerdere erven die in de laat-Romeinse tijd zijn omheind (zie onder).836 

Ongeveer 30 woonstalhuizen kunnen aan de typen Wijster B en C worden toegeschreven. Dit 
impliceert dat de nederzetting in de 4de eeuw maximaal uit een tiental woonstalhuizen bestond. Dit 
aantal ligt veel lager dan het twintigtal waar de opgraver mee rekende.837 De 4de eeuwse woonstalhuizen 
zullen bij de regelmatige percelering van Van Es' periode III horen (fig. 5.34). Ze vallen namelijk alle 
binnen de omheinde arealen. 

Bij vergelijking van de nederzetting Wijster met Flögeln valt een aantal verschillen op. In de eerste 
plaats kan Wijster uiteindelijk even groot als Flögeln zijn geweest, maar deze omvang wordt in dat geval 
pas één of twee eeuwen later bereikt. In de tweede plaats lijkt ook de regelmatige structuur in Wijster 
iets later te ontstaan. Ten derde kan in Flögeln eventueel een enkel Mehrbetriebsgehöft bestaan hebben, 
maar in Wijster lijken deze geheel afwezig. Het is onwaarschijnlijk dat alle woonstalhuizen binnen de 
omheinde "blokken" bij elkaar horen. De omheiningen grenzen alleen het bewoonde terrein af van het 
onbewoonde areaal en de wegen. De omheiningen kunnen hebben voorkomen dat door de nederzet
ting gedreven vee de erven kon betreden. Erfafscheidingen binnen de blokken zijn nauwelijks aange
troffen, waarschijnlijk omdat ze minder diep waren ingegraven. 

Met name het zuidwestelijke blok in de 4de eeuwse situatie is vaak als een soort Mehrbetriebsgehöft 
(van twee gebouwen) opgevat. Volgens tal van onderzoekers zou het zelfs om een Herrenhof gaan.838 

Hiervoor zijn verschillende argumenten aangevoerd, die mijns inziens echter in meer of mindere mate 
nuancering behoeven. 

Het eerste argument is dat het zou gaan om één groot erf met daarop twee woonstalhuizen (fig. 
5.34, huis 15 en 38). Deze huizen hebben mijns inziens niet een soort Mehrbetriebsgehöft gevormd, als zij 
al gelijktijdig waren. Het omheinde terrein van ca. 45 bij 60 m kan in meerdere erven opgedeeld zijn 
geweest, zoals vermoedelijk ook voor de andere "blokken" binnen de nederzetting gold. Juist hier is een 
afscheiding binnen het blok teruggevonden.839 Deze is weliswaar door Van Es aan de latere fase IIIc toe
geschreven, maar kan met evenveel recht tussen huis 15 en 38 worden gesitueerd.840 

Het tweede argument voor de aanwezigheid van een Herrenhofbetreft de zorgvuldige bouw van huis 
15, het ontbreken van een stal daarin en de aanwezigheid van een monumentale ingang in de kopse 
kant. Afgaande aan de grondsporen is inderdaad sprake van een stevig gefundeerde structuur, doch de 
stijlen zelf kunnen nooit zo dik zijn geweest als de paalkuilen suggereren. Evengoed kan de toegang aan 
de achterzijde nooit breder zijn geweest dan ca. 80 cm. Dat een stal in het huis ontbreekt valt niet te 
bewijzen; er zijn alleen geen standscheidingen teruggevonden. Verder heeft het huis de normale gele
ding van het Wijster C-type. De opvolger (huis 16) is een korter Peelo B huis, zonder bijzondere ken
merken. 

Een volgend argument is de grote lengte van huis 38 en het grote aantal bijgebouwen daarbij. Huis 

38 is met 28 m betrekkelijk lang en na verlenging zelfs het langste van de nederzetting (39 m). Het aan

tal bijgebouwen is eveneens opvallend; met name de 12-palen spieker op het erf is een imposante con

structie. Het is echter niet meer dan een aanname dat alle bijgebouwen gelijktijdig hebben bestaan. 

Een vierde aanwijzing voor het belang van het erf zou zijn dat hier meer Romeinse importen aan

wezig zijn dan elders in de nederzetting. Dit idee berust echter op een "visuele analyse" van het ver-

spreidmgspatroon, zonder kwantitatieve onderbouwing of inachtneming van de formatieprocessen. Van 

een echte "concentratie", een aanduiding die in de literatuur wordt gebruikt, is zeker geen sprake.841 

Al met al is de aanwezigheid van een Herrensitz in Wijster minder zeker dan veel onderzoekers doen 

voorkomen. Het aanwijzen van één erf van de nederzetting als het belangrijkste lijkt niet in de laatste 

plaats ingegeven door de wens de familie te identificeren die de goudschat van Beilen deponeerde842 en 
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de plaats aan te kunnen wijzen waar de krijger van Wijster-Looveen graf 116 bij zijn leven woonde.843 

Door toewijzing van de Allb-huizen aan jongere typen (zie boven), blijkt de bewoning gedurende 

de 5de en 6de eeuw door te lopen. Omdat erfafscheidingen ontbreken, lijkt de uitleg van de nederzet

ting minder regelmatig. De meeste huizen van de typen Peelo B en Eursinge liggen nog binnen de laat-

Romeinse "blokken" (figuur 5.35). Huis 41 en 85 behoren wat dit betreft tot de uizonderingen. De 6de 

eeuwse huizen van het type Odoorn A doorbreken de oude nederzettingsuitleg echter definitief en 

tonen een verschuiving van de bewoning in (zuid)oostelijke richting. Mede door dit laatste is onduide

lijk of de omvang van de bewoning hetzelfde blijft. Het aantal Peelo B en Eursinge huizen (ca. 18 stuks) 

binnen het opgegraven areaal suggereert echter een zekere afname, daar zij een viertal gelijktijdige hui

zen vertegenwoordigen. Voor wat betreft het loslaten van de plaatsvastheid en een zeer gestructureerde 

nederzettingsuitleg, komt Wijster wederom met Flögeln overeen. Overigens vinden de veranderingen in 

Wijster opnieuw op een later tijdstip plaats, net als voor het ontstaan van een regelmatige lay-out het 

geval was. 

De nederzetting Ede-Bennekom werd ontdekt bij de aanleg van wegcunetten in een nieuwbouw

wijk (fig. 5.36). Het nog voor onderzoek beschikbare areaal van 1.75 ha werd door de cunetten 

omringd en doorsneden, zodat het moeilijk was een overzicht te krijgen. Verder moest worden opge

graven in een ongunstig jaargetijde.844 Eigenlijk is het niet meer dan een vermoeden dat Ede-Bennekom 

uiteindelijk tot een grote nederzetting is uitgegroeid. Naar het oosten, en waarschijnlijk op de hele 

noord-zuid lopende dekzandrug, is in ieder geval voldoende plaats voor extra huizen. Alleen waar het 

terrein in het westen afloopt, naar laaggelegen dekzand en tenslotte veen, is de grens van de bewoning 

bereikt.843 Het dateren van de structuren was niet eenvoudig. Het importaardewerk stamt uit de periode 

125/150 — 400/425 na Chr. en het inheemse materiaal past in dezelfde periode. Voor de fasering moes

ten de opgravers hun toevlucht zoeken tot twee alternatieven.846 In beide gevallen zouden de fasen 40-

50 jaar omvatten, hetgeen aan de lange kant is. 

De vroegste huizen zijn vergelijkbaar met het type Wijster A, hetgeen in overeenstemming met 

genoemde begindatering is. Twee beter geconserveerde exemplaren meten 21 m en zouden plaats kun

nen bieden aan ca. 20-24 runderen.847 Aan deze huizen konden geen spiekers, omheiningen en dergelij

ke worden toegeschreven. Het aantal van vijf tot zeven opgegraven woonstalhuizen wijst op een neder

zetting van twee of drie huishoudens in de eerste twee fasen. De plattegronden overlappen nauwelijks 

met latere exemplaren, maar zij liggen er niet ver vandaan en hebben dezelfde oriëntatie. 

De eerste erfomheiningen zouden verschijnen in de late 3de eeuw (fase c) en de omheiningen defi

niëren hooguit drie settlement-units. Dit komt overeen met het geschatte aantal gelijktijdige huizen bin

nen het opgegraven areaal. De wijze waarop de erven aaneengeschakeld zijn, levert een minder regelma

tige uitleg op dan die in Wijster en Flögeln. Enigszins verwonderlijk is het lage aantal hutkommen,848 en 

het voorkomen van slechts vier spiekers met 9 en één met 12 palen. De opgravers suggereren dat de 

kleinste huizen Handwerkerhäuser zouden kunnen zijn. Hun aantal is echter groot en ze zijn vooral met 

woonstalhuizen geassocieerd, minder met de lokaties waar ijzerverwerking plaatsvond. Op grond hier

van is het veiliger de neutrale term bijgebouwen te gebruiken, omdat die geen connotaties met profes

sionele ambachtslieden heeft. Naast slakken, zou een aantal regelmatige kuilen rond waterputten met 

ijzerverwerking samenhangen, alsmede een reeks kleine "gebouwtjes" die men normaliter als spiekers 

zou aanduiden. Deze sporen liggen over het hele terrein verspreid. Het is onwaarschijnlijk, dat in de 

directe nabijheid van de lokaties waar op enig moment vuurgevaarlijke activiteiten plaatsvonden, ook 

woonstalhuizen stonden. Dat is een extra argument om er van uit te gaan dat de bewoning van Ede-

Bennekom minder dicht was dan men op het eerste gezicht zou denken. 

Grote nederzettingen als Flögeln, Wijster en Ede-Bennekom zijn er natuurlijk veel meer geweest, 

maar slechts weinige zijn grootschalig onderzocht, laat staan gepubliceerd. Ik wil slechts twee nederzet

tingen kort noemen. De eerste is Mahlstedt, in Nedersaksen. Op basis van oppervlaktevondsten is de 
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Fig. 5.37 Vreden. Schaal 1:1000. Naar Reichmann 1982, fig. 7. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

omvang op ca. 4 ha bepaald. Slechts 10% van dit areaal werd opgegraven, maar daarin werden al drie 

erven aangesneden. De begindatering van de overlappende plattegronden, die drie- tot vierhonderd jaar 

bewoning representeren, ligt tweemaal in de 1ste en éénmaal in de 2de eeuw. Van plaatsvastheid is dus 

minstens even vroeg als in Flögeln sprake. 

Het tweede vermeldenswaardige voorbeeld is de recentelijk onderzochte nederzetting in Heeten.849 

Veruit het grootste deel van het opgegraven areaal wordt ingenomen door een rechthoekig, omheind 

terrein van 110 bij 75 m (0.8 ha). Van het gebied hier omheen kon niet meer dan een fractie onder

zocht worden. Toch suggereren de aanwezigheid van een huisplattegrond en verschillende omheinings

greppels dat de nederzetting veel groter is dan het opgegraven deel.850 Binnen het grote rechthoekige 

blok liggen zes à zeven huizen, met spiekers, hutkommen en een reeks diergraven. Vier of vijf van de 

huisplattegronden liggen dicht bijeen en overlappen elkaar gedeeltelijk. Op dit erf is dus zo'n 120-175 

jaar gewoond. De bewoning binnen het opgegraven areaal is dendrochronologisch gedateerd vanaf het 

einde van de 3de eeuw851 Dat de nederzetting als geheel een langere periode heeft bestaan, wordt aan

gegeven door de datering van het vondstmateriaal op het terrein (midden 2de-eind 5de eeuw na Chr.). 

Heeten is verder van belang vanwege de sporen van ijzerproductie.852 Deze bestaan in de eerste plaats 

uit een reeks oven- en meilerkuilen direct buiten de rechthoekige omheining. Nog belangrijker zijn de 

grote hoeveelheden ijzerslakken, die zich met name in de bouwvoor bevonden. Omdat deze slakken 

met de aanleg van de opgravingsvlakken verloren zouden gaan, is de grond uit een reeks grondboringen 

gezeefd. Op basis van de geëxtrapoleerde boorgegevens zou ca. 45-50 ton slakken op de vindplaats aan

wezig moeten zijn. Daarmee moet in rond de 1000 ovens 12-17 ton ruw ijzer (wolf) zijn geproduceerd! 

Deze productie lijkt voor het grootste deel binnen één generatie te hebben plaatsgevonden.833 Het is 

opmerkelijk dat nauwelijks indicaties zijn gevonden voor een verdere verwerking van dit ijzer in de 

nederzetting zelf. Op een vindplaats bij Wesepe, 4 km ten westen van Heeten, is echter wél een grote 

hoeveelheid smeedslakken aanwezig.854 Hoewel niet te bewijzen is dat ruwijzer uit Heeten in Wesepe is 

gesmeed, is dat zeker mogelijk. In ieder geval blijkt het productieproces van ijzer in het laat-Romeinse 

Overijssel over meerdere lokaties verspreid. Dit wijst samen met de omvang van de productie op een 

goed georganiseerde en gespecialiseerde metaalverwerking. Overigens ging de specialisatie niet zo ver 

dat men zich alleen met ijzerverwerking bezighield. De hoofdgebouwen in Heeten zijn woonstalhuizen 

en ook andere zaken wijzen op een belangrijke agrarische component in de lokale economie.855 
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Fig. 5.38 Warburg-Daseburg. Plattegrond van de nederzetting in de "rode" fase, ca. eerste kwart lste eeuw na Chr. 
Schaal 1:1000. Naar Günther 1990, bijlage 5. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

5 . 5 . 4 E I N Z E L H O F E IN DE ROMEINSE T I J D 

Zojuist is gebleken dat verschillende grote nederzettingen mede ontstaan zijn door samenvoeging van 

een reeks Einzelhöfe. In deze paragraaf komen Einzelhöfe aan de orde die niet het beginstadium in de 

ontwikkeling naar een grotere nederzetting representeren. Zonder het uitblijven van een dergelijke ont

wikkeling als stagnatie op te vatten is het wel een belangrijke vraag welke factoren hieraan ten grondslag 

liggen. 

Een eerste mogelijkheid is dat een geïsoleerd woonstalhuis, zeker wanneer het vroeg gedateerd is, 

met een Celtic field-systeem geassocieerd is. Dit zou kunnen opgaan voor Vreden in Westfalen, uit de 

eerste helft van de lste eeuw na Chr. (fig. 5.37). Eén woonstalhuis van ca. 22 m gaat vergezeld van twee 
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Fig. 5.39 Fochteloo II. Schaal 1:1000. Naar Van Giffen 1958, fig. 14-15. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

spiekers en een hutkom. Van de erfomheining is één hoek geconserveerd. Het opgegraven areaal is dus

danig groot dat de geïsoleerde ligging van het huis reëel lijkt. Het erf zou na de opgegraven fase ver

plaatst kunnen zijn. 

De sporen en vondsten in Warburg-Daseburg beslaan 0.7 ha, maar door een ruim bemeten opgra-

vingsvlak en een serie proefsleuven kon worden aangetoond dat alleen in het centrum van dit areaal 

huizen lagen (fig. 5.38). De twee plattegronden zijn slecht geconserveerd en eventuele stalplaatsen dus 

niet herkenbaar. In de directe nabijheid liggen verschillende spiekers. Een bijzonderheid is materiaal dat 

op ijzer- en bronsbewerking wijst: hutkommen, gereedschap, ijzerslakken en scrap-metal. De determi-

neerbare stukken binnen de laatstgenoemde categorie dateren van ca. 20/30 - 50/60 na Chr. Het gaat 

echter om Romeinse voorwerpen, die eventueel langere tijd gecirculeerd kunnen hebben voordat ze als 

grondstof werden gebruikt. De gesuggereerde gebruiksduur van het nederzettingsterrein is evenwel in 

overeenstemming met het voorkomen van twee huizen, die elkaar dan zullen hebben opgevolgd. 

Hoewel de meest markante vondsten met nijverheid samenhangen, bestaat geen aanleiding te veronder

stellen dat landbouw en veeteelt niet de primaire activiteiten zullen zijn geweest. Warburg ligt in een 

geaccidenteerd lösslandschap en mogelijk verschilt het agrarisch systeem hier van dat van de Celtic field-

landbouw op de zandgronden. Toch past de bewoning hier in tal van opzichten in een "Ijzertijd

patroon". Ze wordt immers vroeg gedateerd, is kleinschalig en wordt na twee generaties verplaatst. 

Naar analogie van de situatie in de Holocene gebieden, kan een diffuus bewoningspatroon ook op 

de zandgronden veroorzaakt zijn door de lokale topografie. Dat is tenminste in Den Burg op Texel het 

geval.836 Binnen de opgraving is sprake van een uitgesproken microreliëf, en de bewoonde lokaties lig

gen op de hogere koppen, verspreid over een areaal van 11.5 ha. De opgraver gebruikt het begrip "site" 

als aanduiding voor de verspreide erven, die elk één tot drie huisplattegronden hebben opgeleverd. De 

datering van de erven loopt sterk uiteen: van Late Ijzertijd (site I), vroeg- tot midden-Romeins (II-IV), 
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Fig. 5.40 Fochteloo I. Plattegrond van de nederzetting. Schaal 1:1000. Naar Van Giffen 1958, fig. 10-12. 

Voor legenda, zie fig. 5.8. 

Fig. 5.41 Peelo-Haverland, fase 2. Schaal 1:1000. Naar Kooi et al. 1987, fig. 3; 12. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

tot m i d d e n - R o m e i n s of iets later (V-VIII). De bewoning verschuift langzaam in zuidelijke richting. M e t 

i n a c h t n e m i n g van de bewon ingsduur en he t aantal hu izen per site, ontstaat he t beeld van een diffuse 

bewoning van misschien niet meer dan 1-2 gelijktijdige huizen. Gezien het ui teenlopende aantal huizen 

per site, word t een huis soms al na één fase verplaatst, en is andere keren sprake van een zekere plaats

vastheid. Overigens is niet te zeggen of de huizen geassocieerd zijn met een Celtic field systeem. 

Hetzelfde geldt voor Fochteloo II. O p luchtfoto's zijn sporen van een dergelijk akkersysteem te zien, 

maar dit ligt op een goede ki lometer ten oosten van de vindplaats.837 D e laatste ligt een nogal geïsoleer

de lokatie. Direct ten noorden van de huizen ligt het terrein enkele meters lager,838 en de hele nederzet 

t ing is later door veen overgroeid. D e nederzet t ing bestaat uit vier gelijktijdige gebouwen, die moeili jk 

te dateren zijn (fig. 5.39). Van Giffen plaatste he t aardewerk in de tweede helft van de 1ste en de 2de 

e e u w na Chr.8 5 9 Later werd he t groots te huis d o o r Wate rbo lk op typologische g ronden in de Late 

Ijzertijd gedateerd.860 Recentel i jk is dit huis door Kooi weer aan de 1ste eeuw na Chr. toegeschreven.861 
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Het grote woonstalhuis meet 21.5 m en kan ca. 24 runderen herbergen. Vanwege de aanwezigheid van 
drie andere gebouwen, bevreemdt het misschien dat deze nederzetting bij de Einzelhöfe behandeld 
wordt. 

De status van genoemde gebouwen is echter niet duidelijk. Ze liggen op een dertigtal meters van het 

grote woonstalhuis, binnen een gemeenschappelijk stelsel van omheiningen. Huis 3 is met 11 m lengte 

nog het grootste en zou eventueel een woonstalhuis kunnen zijn (met een stal voor vier tot acht runde

ren). Binnen de andere twee gebouwen is geen ruimte voor een stal. In het ene is een set maalstenen 

gevonden,862 in het andere een roost- en/of broodoven. Harsema denkt dat deze gebouwtjes bij het 

kleine huis 3 hoorden. De bewoners hiervan zouden zich in een ondergeschikte positie tot die van het 

grote woonstalhuis bevonden hebben.863 Tussen de drie gebouwtjes onderling liggen echter ook weer 

afscheidingen, zodat het misschien toch zelfstandige eenheden waren. De nederzetting mag dan moeilijk 

te interpreteren zijn, de bewoning lijkt in ieder geval niet plaatsvast. Hoewel enkele omheiningen en 

sloten een keer verlegd zijn, kennen alle plattegronden slechts één fase. 

Fochteloo I ligt op 500 m van II. Het hier opgegraven woonstalhuis lijkt zeker een Einzelhof, want 

tot op 20-40 m van de plattegrond zijn geen andere huizen aangetroffen (fig. 5.40). In het vlak liggen 

verder alleen een waterput, wat bijgebouwen en de greppels van palissades. Deze laatste lopen in ver

schillende richtingen weg en lijken akkerpercelen te omgrenzen. Het huis heeft enkele aanbouwen, 

maar is in essentie éénfasig. Het erf is dus na enige tijd verplaatst. Fochteloo I werd door Van Giffen als 

Herrensitz geïnterpreteerd,864 hetgeen door verschillende auteurs is overgenomen.865 De opgraver lijkt 

zijn interpretatie vooral te baseren op de omvang van het huis en de nabijheid van de "keuterijen" van 

ondergeschikten in Fochteloo II.866 Die laatste vindplaats is echter ouder dan Fochteloo I. Het woonstal

huis van Fochteloo I wordt tegenwoordig namelijk niet tot meer het "type Fochteloo" gerekend, maar 

vergeleken met huizen van de typen Peelo A en Wijster B/C.867 Daarom is het waarschijnlijk (laat) 2de-

eeuws, of zelfs nog jonger. De lengte is voor een woonstalhuis uit die tijd niet uitzonderlijk en vormt 

derhalve geen indicatie voor een bijzondere status. 

Hoe het voorkomen van een Einzelhof te Peelo-Haverland verklaard moet worden is onduidelijk 

(fig. 5.41). Tegelijkertijd is immers enkele honderden meters verderop een grotere nederzetting aanwezig 

(zie onder). Het is zelfs niet uitgesloten dat de bewoners daar uiteindelijk gaan wonen. Het omheinde 

erf van Peelo-Haverland heeft in elk van de drie fasen een oppervlak van ca. 0.4 ha, en omvat steeds een 

woonstalhuis, waterput en een grote spieker of een schuur. Eerst wordt het vroegste woonstalhuis ver

lengd van 27 tot 36 m, hetgeen de stallingscapaciteit van 28 naar 48 runderen doet toenemen. Dan volgt 

een fragmentarisch overgeleverde plattegrond, die in ieder geval even lang blijft. 

Op grond van de zorgvuldige constructie en de lengte van het woonstalhuis, spreken de opgravers 

van een mogelijke chieftain's residence^ Echter, het hangt van de precieze datering af of de lengte uit

zonderlijk genoemd kan worden. Indien het erf bijvoorbeeld reeds in de tweede helft van de 2de eeuw 

bewoond werd, is dit inderdaad het geval. De 3de-eeuwse Peelo A-huizen in de nederzetting onder de 

es daarentegen, zijn precies even lang.869 Eveneens twijfelachtig is de suggestie van Kooi cum suis dat 

sprake is van een economische differentiatie tussen de verschillende nederzettingen in Peelo. Op het 

Haverland zou men gespecialiseerd zijn op de rundveehouderij, gezien de stallingscapaciteit. In Peelo-

De Es zou de nadruk liggen op schapenteelt, vanwege de daar aanwezige hutkommen en een deep litter 

sheep-house}10 Deze aanwijzingen zijn echter niet overtuigend en bovendien gaat het bij de hoofdgebou

wen op beide sites om woonstalhuizen. 

Uit de datering van Peelo-Haverland blijkt reeds dat Einzelhöfe tot ver in de Romeinse tijd voorko

men. In Rhee is zelfs 4de-eeuws materiaal gevonden.871 Hier wordt de jongste enclosure-fa.se opgevolgd 

door twee verschillende stelsels van erf- en perceelsomheiningen, met daarbinnen enkele fragmentari

sche huisplattegronden en hutkommen. Het zou om twee, eventueel drie opeenvolgende geïsoleerde 

boerderijen kunnen gaan.872 
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Fig. 5.42 Dalen en omgeving. Archeologisch onderzochte gasleidingsleuven en andere opgravingen. 

A-B nederzettingssporen in de leidingsleuf bij Dalen; C huisfragment op het Hoolinger Veld. Schaal 1:1500. 

D-E. lokatie van opgravingen Dalen-"Thyakkers" resp. -"Westakkers". Schaal ca. 1:25000. Naar Krist 1988, fig. 2, 

8,13, 17; Harsema 1987, fig. 3; Kooi 1994, fig. 1. Verdeling hogere gronden:beekdalen en veen naar de 

Topographische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden 1:50000, blad 17 en 22. 

Losse huizen kwamen vermoedeli jk gedurende de gehele Rome inse per iode frequenter voor dan alge

m e e n gedacht wordt . Waarschijnlijk is dit nederzett ingstype ondergerepresenteerd door een lagere on t -

dekkingskans van grote, plaatsvaste nederzet t ingen. Deze hebben immers een hogere spoor- en vondst

dichtheid. O m aan te tonen dat m idden - en laa t -Romeinse Einzelhöfe vaker voo rkomen dan m e n alge

m e e n denkt , behande l ik nog twee voorbeelden.8 7 3 Beide illustreren tevens dat dit soort nederze t t ing 

alleen bij het zorgvuldig volgen van grondwerkzaamheden wordt ontdekt . 

In twee sleuven v o o r gasleidingen bij Varsen (Overijssel) werd een gedee l te van een dr ieschepig 

woonstalhuis aangetroffen, alsmede twee h u t k o m m e n en een spieker.874 Mogelijk representeert een con

figuratie van palen en greppeltjes een tweede huis. Als he t inderdaad een huis betreft, hoeft dit niet 

gelijktijdig met de eerder genoemde plattegrond te zijn. D e configuratie is haaks daarop georiënteerd en 

van he t terrein is materiaal uit de gehele R o m e i n s e per iode voorhanden . D e breedte van het opgegra

ven terrein zoals die uit de publicatie blijkt, is zodanig dat hier een deel van een veel grotere nederzet 

t ing aangesneden zou kunnen zijn. U i t latere waarnemingen in een reeks parallel lopende leidingsleuven 

bleek echter dat het huis (of de huizen) geheel geïsoleerd lagen.873 
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Bij de aanleg van een andere gasleiding, ten zuidoosten van Dalen (Drenthe) werd ca. 8 m van het 

woondeel van een huis gevonden (fig. 5.42A).Een complete Schalenurne (type Wij ster VIII) uit een 

ingangskuil levert een datering in de 4de-, eventueel 5de eeuw na Chr. op. Over minstens honderd 

meter aan weerszijden van de plattegrond werden geen andere grondsporen in de leidingsleuf aangetrof

fen. Eerst één kilometer naar het noorden lagen een hutkom, een waterput en een deel van een huis-

plattegrond (fig. 5.42B). Deze laatste is niet nauwkeurig te dateren, maar op grond van de aanwezige 

ingangskuilen is hij 2de tot 4de eeuws.876 Beide waarnemingen suggereren reeds dat rond Dalen in de 

Romeinse tijd uitsluitend Einzelhöfe voorkwamen.877 Ook opgravingen voorafgaand aan woningbouw 

bij het dorp Dalen, iets ten oosten van de leidingsleuf, lijken dit te bevestigen. Op twee lokaties zijn 

aanzienlijke arealen onderzocht, maar in beide gevallen waren slechts plattegronden uit de Midden 

Ijzertijd en de Vroege Middeleeuwen aanwezig.878 De afwezigheid van grotere nederzettingen zou ook 

hier te maken kunnen hebben met het versnipperde karakter van het landschap. Inderdaad is in het tracé 

van de gasleiding ook op de kleine dekzandkop van het Hoolingerveld een geïsoleerde plattegrond aan

getroffen, die vermoedelijk tot het type Peelo A behoort (fig. 5.42C). 

In deze paragraaf zijn verschillende oorzaken geopperd die aan het bestaan van Einzelhöfe ten grond

slag kunnen liggen. Ten eerste kunnen geïsoleerde boerderijen behoren tot zwervende erven binnen een 

Celtic field-complex. Deze vorm van bewoning behoort dus bij een specifieke vorm van landbouw. Ten 

tweede kan verspreide bewoning zijn veroorzaakt door de lokale topografie, zoals een landschap van 

kleine dekzandkoppen gescheiden door laagten. Ten derde zijn situaties als rond Peelo mogelijk, met een 

of meerdere Einzelhöfe rond een (middel)grote nederzetting.879 

5 . 5 . 5 M I D D E L G R O T E N E D E R Z E T T I N G E N 

De middelgrote nederzettingen nemen het niveau in tussen woonplaatsen met niet meer dan één 

woonstalhuis, en die van enkele hectares. Deze categorie bereikt een omvang van hooguit vier huizen. 

Afgaande op het aantal voorbeelden binnen het onderzoeksgebied, zou het wel eens het meest gangbare 

nederzettingstype in de Romeinse tijd kunnen zijn. Het aantal voorbeelden mag dan groot zijn, maar 

behalve van Peelo zijn de meeste niet in detail gepubliceerd. 

De middeleeuwse es van Peelo ligt een goede 300 m ten westen van het Haverland (zie boven). De 

vroegste bewoning ligt net op en rond de plaats waar in de jaren '20 een ontzanding plaatsvond,880 maar 

desondanks kan er een redelijk beeld van verkregen worden (fig. 5.43). Uitgaande van de type-datering 

van het Noordbarge-huis, laat Kooi periode 2 al in 100 voor Chr. beginnen.881 De Noordbarge-huizen 

zouden met de jongere Wijster A-huizen de periode tot 200 na Chr. moeten opvullen, hetgeen bete

kent dat nooit meer dan één huis tegelijk bestond. Waarschijnlijker is mijns inziens een begin van de 

bewoning enkele decennia na het begin van de jaartelling,882 eerst met één huis (met schuur) en vervol

gens steeds met twee huizen.883 Binnen elke fase liggen de huizen binnen een gemeenschappelijke 

omheining, die in twee erven opgesplitst was. Hoewel de nederzetting plaatsvast is overlappen huisplat-

tegronden elkaar slechts in één geval.884 

Vanaf ca. 200 na Chr. zet een geleidelijke, westwaartse verplaatsing van de nederzetting in. Het aantal 

gelijktijdige huizen neemt toe van twee naar vier stuks (fig. 5.44). Deze toename zou veroorzaakt kun

nen zijn doordat de bewoners van het Haverland zich in de nederzetting vestigden. Hoewel slechts een 

deel van de omheiningen is teruggevonden, blijken de erven polygonale terreinen te zijn, met een 

oppervlak van ca. 1600 m2 of meer. Zij zijn op een weinig gestructureerde wijze aaneengeschakeld. De 

woonstalhuizen behoren tot het type Peelo A en hebben een aanzienlijke lengte. Naast de erven bevin

den zich doorgaans enkele spiekers,88' soms één of meerdere hutkommen en incidenteel een schuur. 

Opmerkelijk is het voorkomen van enkele zaunparallelle Pfostenroste, die verder alleen uit Flögeln bekend 
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Fig. 5.43 Peelo, fase 2a. Schaal 1:1000. Naar Kooi 1991/92, fig. 5 en fig. 80. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

zijn.886 Het gaat om dubbele palenrijen parallel aan erfomheiningen, die als lange spieker of overkapping 

gediend hebben. Op de omheining van een van de erven sluit een stelsel van kleine vierkante percelen 

aan. Misschien zijn dit "moestuinen" of iets dergelijks. 

Voor de tijd na ca. 300 na Chr. levert de periodisering van Kooi enige problemen op. Het aantal van 

vijf Wijster B-huizen — zeven indien verbouwingsfasen worden meegerekend — is niet geheel toereikend 

ter overbrugging van de 4de eeuw. De bewoning lijkt zeker niet af te nemen, gezien de reeksen elkaar 

direct opvolgende plattegronden. Wanneer iets met de Wijster B en jongere Peelo B huizen door de tijd 

geschoven wordt, kan echter tot in de tweede helft van de 5de eeuw uitgegaan worden van vier gelijk

tijdige huizen. Erfomheiningen worden nu nauwelijks meer herkend, met uitzondering van een groot 

polygonaal blok uit het begin van de 5de eeuw (0.65 ha; fig. 5.45).887 Waarschijnlijk was dit onderver

deeld in twee erven, met huizen in het uiterste zuiden en -noorden. Tegen de noordzijde van het erf 

ligt een gebouw van 5 bij 5 m met twee haarden. Het wordt als smidse geïnterpreteerd, ook vanwege de 

waterput ernaast en enkele ijzeroventjes 20 m verderop. Overigens is in vroegere fasen eveneens ijzer 

verwerkt, getuige vondsten van ovenkuilen en slakken meer naar het oosten. Volgens Kooi werd aan

vankelijk door verschillende huishoudens ijzer geproduceerd en gesmeed en vinden deze activiteiten 

later geconcentreerd op het zojuist beschreven erf plaats.888 Het verschijnsel dat de huizen van de typen 

Wijster B en Peelo B steeds korter worden, is reeds in paragraaf 5.3.3 aan de orde gekomen. 

Onder de middelgrote nederzettingen zijn er niet veel, die zoals Peelo al in de vroeg-Romeinse tijd 

plaatsvast zijn en meer dan één huis omvatten. Misschien is dit in Noordbarge en Engter het geval. De 

eerste periode van Noordbarge is al eerder aan de orde gekomen. Buiten de kenmerkende plattegron

den van het Noordbarge-type, zijn ook jongere typen aanwezig, tot Peelo B-huizen toe.889 Gezien de 

waarschijnlijkheid dat meerdere van de huizen van het type Noordbarge tegelijkertijd bestonden, moe

ten later eveneens meerdere gelijktijdige woonstalhuizen aanwezig zijn geweest. Over de structuur en 
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Fig. 5.44 Peelo-"De Es". Fase 3, 3de eeuw na Chr. Schaal 1:1500. Naar Kooi 1991/92, fig. 5 en fig. 81. 
Voor legenda, zie fig. 5.8. 

omvang van de nederzetting in de betreffende perioden valt verder echter weinig te zeggen. In Engter 
worden minstens zeven tweeschepige huizen met voorraadkuilen en hutkommen in het tijdvak 50 
voor-150 na Chr. gedateerd (fig. 5.46). Het aantal opgegraven plattegronden geeft aanleiding te denken 
aan een omvang van twee gelijktijdige huizen. De aanwezige overlappingen en de mate van concentra
tie van de bewoning tonen verder plaatsvastheid aan. 

In Gristede blijkt de bewoning zich pas in de 2de eeuw te concentreren op een beperkt deel van de 
zandrug tussen de Aue en de Halfsteder Bake. Daarvoor, in de 1ste eeuw voor Chr. en -na Chr. is deze 
nog verspreid over verschillende lokaties.890 Vanuit één daarvan ontwikkelt zich de nederzetting uit de 
Romeinse tijd. Deze verplaatst zich langzaam, net als Peelo. Van slechts de helft van de plattegronden is 
een datering bekend, maar in het opgegraven areaal kunnen nooit meer dan één of twee gelijktijdige 
huizen gestaan hebben.891 
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Fig. 5.45 Peelo. Fase 4, eind 4de-begin 5de eeuw na Chr. Schaal 1:1500. Naar Kooi 1991/92, fig. 5, 82. 

Voor legenda, zie fig. 5.8. 

De bewoning in Colmschate wordt vanaf het begin van de 2de eeuw gedateerd. Deze nederzetting 

heeft een regelmatige structuur. Een rechthoekig areaal van 130 bij 80 m (ca. 1 ha), is in drieën opge

deeld door een weg en twee parallel lopende palissades. In het centrale deel liggen alleen hutkommen 

en waterputten. Het aantal gelijktijdige woonstalhuizen kan niet groter dan één of twee zijn geweest, de 

einddatering van de nederzetting in aanmerking genomen (ca. 400 na Chr.). 

In tegenstelling tot de Ijzertij d-bewoning van Soest-Ardey is die uit de vroeg- en midden-Romeinse 

tijd hier slecht bekend. Er is alleen vondstmateriaal uit die periode voorhanden. Eerst twee fragmentari

sche plattegronden uit de 2de of 3de eeuw wijzen op het bestaan van een plaatsvaste nederzetting (huis 

3 en 4). In de 3de en 4de eeuw is sprake van een duidelijk erf met daarbinnen vier over elkaar gebouw

de plattegronden (5a-d; fig. 5.47). De mogelijkheid bestaat dat de huizen tot 48 m lang waren. Voor wat 

betreft deze lengte, alsmede de plaatsing van de middenstijlen geheel tegen de wand, komt het huistype 
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Fig. 5.46 Engter. 1:1000. Naar Schlüter 1989, fig. 60. Voor legenda, zie fig. 5.8. 

overeen met hetgeen elders in het onderzoeksgebied gebruikelijk was. Uitgaande van de omvang van dit 
erf is binnen het areaal met oppervlaktevondsten - ca. 5 ha - slechts ruimte voor één à twee andere 
erven. Blijkens het vondstmateriaal werd in de nederzetting metaal verwerkt. Geïmporteerd bronzen 
vaatwerk was in stukken gehakt en samengevouwen; een zilverenßbula onderging hetzelfde lot. Voor 
zover dateerbaar stammen deze importen uit de 2de of 3de eeuw na Chr. De enige vondst die wijst op 
het soort voorwerpen dat uit dit metaal vervaardigd werd is het halffabrikaat van een fibula.*92 

Bielefeld-Sieker, gedateerd van de 2de tot 5de eeuw na Chr., is ongeveer even groot. De opgraver 
reconstrueert uit 10 tot 20 plattegronden een bewoning van twee gelijktijdige woonstalhuizen, hetgeen 
een reële omvang lijkt.893 De huizen passen gezien hun lengtes van 30 tot 52 m zeer wel in deze perio
de. 

De ligging van de gebouwen in Westick, aan de rand van een beekdal, met de kopse kanten naar de 
beek, doet sterk denken aan de situatie in Bielefeld. Uit het opgravingsverslag is op te maken dat de 
nederzetting, eveneens uit de 2de-5de eeuw na Chr., minstens 4 ha groot is. Het is derhalve mogelijk 
dat het aantal gebouwen in dezelfde orde van grootte ligt als dat van Soest en Bielefeld. Over de neder
zetting is verder weinig bekend: er zijn niet meer dan drie, slecht reconstrueerbare, 4de-eeuwse platte
gronden opgegraven.894 Zeker ten tijde van de opgraving was een huis (nr.3) van 48 m lang zeer uitzon
derlijk. Daarnaast meende men in dit gebouw een Hochsitz te herkennen, met daaronder een muntschat 
van kopergeld.893 Het moest dus wel om een Herrensitz gaan, maar inmiddels is deze interpretatie al aan
gevochten.896 
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Fig. 5.47 Soest-Ardey, de laat-Romeinse nederzettingssporen. Schaal 1:1000. Naar Reichmann 1981, bijlage 4. 

Voor legenda, zie fig. 5.8. 
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5 . 6 B E S L U I T 

In deze slotparagraaf worden de belangrijkste punten van dit hoofdstuk samengevat. Voorts komen 

enkele thema's aan de orde, die in het bovenstaande onderbelicht zijn gebleven. Tenslotte ga ik nogmaals 

in op de grootste problemen van het nederzettingsonderzoek. 

Een van de meest opvallende ontwikkelingen op de zandgronden gedurende de Romeinse tijd bleek 

de lengte-toename en onderverdeling in meer ruimtes van de woonstalhuizen. Hoewel de stalgedeeltes 

relatief minder lang worden, betekent dit allerminst een afnemend belang van de veeteelt. De stallings

capaciteit in de huizen was immers van oudsher al groot. Omdat in het woongedeelte en de ingangspar

tij van het "traditionele" tweedelige huis tal van activiteiten door elkaar heen plaatsvonden, impliceert 

het meerdelig worden van de gebouwen de ruimtelijke scheiding van activiteiten en mogelijk een toe

name van aantal functies. Hoewel de functies van specifieke ruimtes doorgaans niet te bepalen zijn was 

het woonstalhuis primair het onderkomen van een boerenbedrijf. De veranderingen suggereren daarom 

een in de loop van de Romeinse tijd stijgend productieniveau en mogelijk een intensivering van de 

productie.897 

De in de kustgebieden gelijkblijvende lengte en indeling van de huizen duidt niet op stagnatie 

aldaar. De belangrijkste factor lijkt het uitblijven van ingrijpende veranderingen in het agrarisch sys

teem, aangezien het reeds optimaal op het natuurlijke milieu was afgestemd. Hierop kom ik in het vol

gende hoofdstuk uitgebreid terug. 

Een van de doelstellingen van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de organisatie van de 

niet-agrarische productie. De discussie hierover is met name gevoerd aan de hand van gebouwen en 

vondsten van de Feddersen Wierde. Anders dan Haarnagel, zie ik hier nauwelijks aanwijzingen voor full

time ambachtslieden. Weliswaar kan sprake zijn van een beperkte arbeidsdeling tussen huishoudens, maar 

ook de bewoners van de Handwerkerhäuser blijven betrokken bij de agrarische productie. Dat ook de 

bewoners van "gewone" woonstalhuizen een groot aandeel van de nijverheid voor hun rekening namen 

lijkt een algemeen verschijnsel binnen het Rijn-Wesergebied. De bij de nijverheid betrokken personen 

in bijvoorbeeld Warburg-Daseburg, Ede-Bennekom en Heeten lijken steeds woonstalhuizen te hebben 

bewoond. De meeste in de nederzettingen geproduceerde goederen lijken bedoeld voor het dagelijks 

gebruik. Het gaat om de meest uiteenlopende zaken, zoals stoffen, houten vaatwerk, benen kammen, 

kleine bronzen voorwerpen (bijvoorbeeld^fcuZae), ijzer, aardewerk, leer en wagens. De vervaardiging van 

deze goederen vraagt geen bijzonder specialistische kennis of hoogwaardige technologie en kan ook 

daarom als nevenactiviteit van het agrarisch bedrijf hebben plaatsgevonden. Slechts een enkele keer lijkt 

een productie van boven-lokaal belang aantoonbaar, zoals de ijzerproductie in Heeten. 

Zoals in de inleidende paragraaf tot dit hoofdstuk is opgemerkt, zouden ook op basis van nederzet-

tingsgegevens uitspraken over de sociale organisatie mogelijk moeten zijn. In het onderzoeksgebied lijkt 

de vergelijking tussen huishoudens op basis van het aantal bijgebouwen praktisch onmogelijk door 

praktische problemen. Vrijwel alle in de literatuur genoemde Herrenhöfe onderscheiden zich bij nader 

inzien niet voldoende van andere erven voor wat betreft de omvang van het huis en veestapel, het aantal 

Romeinse importen, de monopolisering van de nijverheid en dergelijke. De tot op heden genoemde 

criteria hebben voorts alle betrekking op economische aspecten, die "objectief meetbaar" zouden zijn. 

Het enige mogelijke Herrenhof, dat op de Feddersen Wierde, waarschuwt bovendien tegen het te snel 

leggen van een relatie tussen het grootste gebouw en de aanwezigheid van een elite. 

Aan het begin van dit hoofdstuk is ingegaan op het bestaande beeld van de ontwikkeling van het neder

zettingssysteem op het niveau van het gehele Rijn-Wesergebied. Dit is in essentie juist, doch behoeft op 

bepaalde punten nuancering. De samenvoeging van Einzelhöfe tot grotere plaatsvaste nederzettingen was 

een langdurig proces. Noordbarge was misschien reeds in de 1ste eeuw voor Chr. plaatsvast, Flögeln in 
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de lste eeuw na Chr. en Wijster misschien nog een eeuw later. Daarbij is plaatsvastheid een relatief 

begrip. Nederzettingen als Peelo en Gristede bleven continu verschuiven, zij het zeer geleidelijk. In de 

laat-Romeinse tijd begint de bewoning van Flögeln en Wijster zich te verplaatsen nadat de huizen 

enkele generaties op dezelfde lokaties waren herbouwd. Deze voortdurende dynamiek geeft aan dat 

geen één op één relatie hoeft te bestaan tussen nederzettingsuitleg, organisatie van de agrarische produc

tie of vorm van grondbezit. De bestaande beeldvorming moet zeker worden bijgesteld waar het de 

omvang van de nederzettingen betreft. De grootte van nederzettingen wordt structureel overschat. Zelfs 

de allergrootste laat-Romeinse nederzettingen op de zandgronden zullen nooit meer dan 10 tot 15 

woonstalhuizen hebben omvat. Het merendeel van de nederzettingen is zelfs niet groter dan vijf woon-

stalhuizen en daarnaast blijven Einzelhöfe gedurende de gehele Romeinse tijd voorkomen. 

De kwestie van de omvang van nederzettingen brengt mij bij de vraag in hoeverre met de gegevens 

een indruk te krijgen is van demografische ontwikkelingen.898 Helaas is van de vindplaatsen op de zand

gronden alleen voor Peelo, Flögeln en Wijster iets te zeggen over veranderingen in het aantal huishou

dens. In eerstgenoemde plaats komen er in vier en een halve eeuw drie huishoudens bij,899 zodat de 

groei gemiddeld 13% bedraagt. In Flögeln en Wijster is per generatie sprake van een toename van het 

aantal huishoudens met één, hooguit twee stuks (gemiddeld 17-19%).900 De groei kan geheel op het 

conto van natuurlijke bevolkingsaanwas zijn gekomen. Daarnaast kan het proces van concentratie van 

bewoning, waarbij Einzelhöfe aan een plaatsvaste nederzetting werden toegevoegd, zich over eeuwen 

hebben uitgestrekt. 

In factoren als laatstgenoemde bestaat echter voor het onderzoeksgebied nauwelijks inzicht. Het 

nederzettingsonderzoek is steeds gericht geweest op de individuele nederzetting,901 niet op de omlig

gende grafvelden en naburige nederzettingen.902 Dit komt voor uit beperkingen van praktische en 

financiële aard, doch hangt eveneens samen met het idee van de individuele nederzetting als een repre

sentatieve afspiegeling van bewoning in een groter gebied. Van de enorme verscheidenheid in bewo-

ningspatronen op de zandgronden bestaat op dit moment alleen een vage indruk van de variatiebreedte. 

In bepaalde micro-regio's lijkt sprake geweest van een bewoning van louter Einzelhöfe bestond, zoals 

rond Dalen, Den Burg en Fochteloo. In Peelo blijkt dat een middelgrote nederzetting vergezeld kan 

gaan van Einzelhöfe, zoals die op het Haverland.903 Tenslotte lijkt op elk van de 600-900 ha grote seg

menten van het Geestinsel Flögeln — Dahlemer Holz, Haselhörn (met de nederzetting Eekhöltjen) en 

Altacker Flögeln — in de Romeinse tijd één grote nederzetting te liggen.904 

Door de bestaande situatie is momenteel niet vast te stellen in hoeverre op de zandgronden van het 

Rijn-Wesergebied een ontwikkelde functionele nederzettingshiërarchie bestond. Vooralsnog wijzen de 

archeologische gegevens niet in die richting. Elke woonplaats is samengesteld uit (een meervoud van) 

hetzelfde basiselement: het erf, bestaande uit een woonstalhuis met spiekers en hutkommen. Veruit de 

meeste huishoudens houden zich primair met de agrarische productie bezig. 

Enerzijds is de kennis van het bewoningspatroon en de -geschiedenis op (micro-)regionaal niveau voor 

de Holocene gebieden groter dan die voor de zandgronden, doch anderzijds blijven ook hier veel vra

gen open. Zo blijft het een hypothese dat in het Land Wursten alleen grote nederzettingen bestaan en 

dat de Feddersen Wierde een representatief beeld geeft. In ieder geval kent genoemde vindplaats de 

omvangrijkste bewoning van heel het onderzoeksgebied, al is het groeipercentage van het aantal huis

houdens ongeveer gelijk als dat van Flögeln en Wijster. De bewoning breekt in het Land Wursten in de 

5de eeuw af. 

In Noordwest-Groningen zijn de terpen kleiner. De bevolkingsaanwas vertaalt zich hier voor een 

belangijk deel in de stichting van nieuwe nederzettingen buiten de kwelderwallen. De bevolkingsdicht

heid kan derhalve in principe even groot zijn als in het Land Wursten. Het probleem is echter dat gro

tendeels moet worden afgegaan op veldverkenningsgegevens en de assumptie dat de bewoning van 
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Ezinge en Paddepoel representatief is voor die van de verschillende nederzettingscategorieën. Op de 

grootste nederzettingen lijkt sprake van bewoningscontinuïteit naar de Vroege Middeleeuwen. 

De bewoning van het Friese terpengebied is slecht bekend, de lange onderzoeksgeschiedenis en het 

belang van het gebied in aanmerking genomen. Grootschalige opgravingen zijn zeldzaam en hadden 

bovendien niet het onderzoek van de bewoning uit de Romeinse tijd tot hoofddoel.905 Voor Westergo 

bijvoorbeeld zijn 300 vindplaatsen uit de Romeinse tijd bekend, voornamelijk op basis van losse aarde

werkvondsten.906 Gegevens omtrent de omvang van deze nederzettingen ontbreken vooralsnog.907 Ook 

over de vraag of al dan niet sprake is van continuïteit naar de wordt vooralsnog stevig gedebatteerd.908 

Het Oer-IJ estuarium kent nóg weer een ander bewoningspatroon dan de zojuist besproken gebie

den. Doorgaans is sprake van Einzelhöfe en de nederzettingen zijn nooit groter dan twee of drie woon-

stalhuizen. De bewoning op de oude duinen en in het laagveen houdt bovendien een mobiel karakter, 

terwijl de plaatsvaste nederzettingen in de kweldergebieden maar enkele generaties bestaan. Hoewel de 

bevolkingsomvang door het dynamische karakter van de bewoning moeilijk te bepalen is, moet de 

bevolkingsdichtheid over het algemeen laag zijn geweest. De bewoning in het gebied als geheel breekt 

af in de 3 de eeuw na Chr. 
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