I. D, adn der lï/aals
EEN HUISPLATTEGROND UIT DE VROEGE ITZERTIJD
TE EEN, GEM. NORG

(fig.

L7 - 20)

In oktober L960 maakten enkele gemeentearbeiders een aanvang met
het uitgraven van fundamentsleuven voor een nieuwe openb are Iagere
school te Een, gem. Norg. Daarbij stieten zij weldra op de talrijke
fmgmenten van een grote pot, van welke vondst zij direct de directeur
van Gemeentewerken te Norg, de heer J. Kruize, op de hoogte stelden.
Deze waarschuwde het Biologisch-Archaeologisch Instituut te Groningen
het onderstuk van de pot liet men voorlopig onaangeroerd
LL
en L2 oktober L96A vond een voodopig onderzoek plaats
staan. Op
door de heren A. Meijer en G. Delger (B.A.I.) onder supervisie van

$

prof. dr. F:[. T. S7aterbolk. De gemeente Norg stelde drie arbeiders
voor het werk beschikbaar, waardoor het mogelijk was dat gedeelte
van het terrein waar de school zov komen te staan te onderzoeken.
Daarbij kwam het westelijk gedeelte van de plattegrond van een
klaarbtijkelijk drieschepig huis te voorschijn. Dit resultaat maakte
voortzetting van het onderzoek gewenst, maa.r om de bouw van de
school niet verder op te houden, werd besloten met die voortzetting
te wachten tot de school op het binnenwerk na gereed zou zljn.
Dat was het geval in de zomer van L961, toen van 7 t/rn 19 augustus
een twintigtal leden van de Nededandse Jeugdbond ter Bestudering
van de Geschiedenis, die hun tenten hadden opgeslagen in de nabijheid
van Een 1, onder leiding van de schrijver de oostelijke helft van het
huis onderzochten. Ondanks alle regen werd het een geanimeerd onderzoek, waarbrl de deelnemers in de gelegenheid waren de verschillende
1 De heer C. van 't Hullenaar had de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in
het kamp op zich genomen, waarvoor ook de schrijver hem veel dank verschuldigd is.
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facetten van het praehistorisch onderzoek te velde te leren kennen 2.

Her turcein aan onderz:oek is gelegen

aan de

oostztjdevan de weg naar

Steenbergen, op de overgang van de Eenerstukken het madeland
rran Grote Diep of Slokkert en het westelijk daarbij aansluitende

dekzand (.f. fíg L7) 3. Een dennebosje was ter plaatse geruime tiid
geleden gerooid, en de gaten die daarbíj ontstaan waren vertroebelden
het beeld tot op grote diepte. Ffet niveau waarop een behoodijk overzicht van de grondsporen werd verkregen lug dan ook op ruim 0.50 m
beneden het maaiveld, en bevond zich zeker ver onder het oorspronketijke \Moonvlak. Dit was er verantwoordelijk voor dat alleen paalgaten
en -kernen en enkele ondefinieerbare kuilen, maaÍ niet b.v. de plaats
van de haard, of sporen van een vlechtwand gevonden werden. Overigens tekenden zich de grondsporen in dit vochtige dekzand, voor za-ver
zij eenmaal onder de verstoringen te voorschijn kwamen, bíjzonder
duidel

lk

af

.

Het terrein van de huisplattegrond kon niet helemaal onderzocht
worden. Uit veiligheidsoverwegingen moesten in L96L dammetjes
langs de fundamenten van de school gespaard worden, en ook waar
regenwaterafvoedeidingen gelegd waren
moesten de onderzoekers hun nieuwsgierigheid bedwingen. Het is de
vlaag of m.n. in dit N.\(/. deel wel alle grondsporen vastgesteld zijn.

bii de N.\(/. hoek twee

2 In deze streek, waar de structurele werkloosheid tot het verleden behoort en werken
met tewerkgestelden (gelukkig) niet meer mogelijk is, ibetekende de hulp van de
N.J.B.G. een uitkomst. De schrijver spreekt hier zijn dank uit jegens alle deelnemers
voor het door hen verrichte werk. In het bijzonder geldt zijn 'dank de leden van het
hoofdbestuur die het kamp organiseerden : H. Dijkstra, P. J. Goedhart en R. Reinders;
en aan J. A. Frieswijk, die in de tekenkamer van het B.A.I. de tekeningen uitwerkte.
Er verscheen van het onderzoek een voorlopig bericht in het otgaan van de N.J.B.G.
,,Fibula" (Van der Waals, L962).
3 Een tweede object van onderzoek vormde een overstuivingsprofiel uit de Voorromeins e lJzefiijd, waar in enkele overstoven lagen scherven gevonden waren door de
heer P. Houtsma te \laskemeer. Op diens voorstel werden hier zoveel rnogelijk
scherven verzameld om tot een preciese datering van de overstuiving te komen. Het
profiel ligt in een oud stuifgebied ten N.\f. van de weg van Een naat \Taskemeer
(cf. fig. L7).T.2.t. zal het resultaat in ruimer verband besproken worden.
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. Een, Situatie van

de plaats van onderzoek
(tekening G. Delger).
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Fig. 18. lemgum. Plattegrond huis

I (nau

S7. Haarnagel).

De huisplattegrond (fig. 19), die 18 x 8.50 m meet, is vrij zuiver
O.-S(/. georienteerd. Duidelijk is wat tot de wanden gerekend moet
worden. Ook de twee tegenovef, elkau in de lange wanden gelegen
ingang en zíjn opvallend. Minder begrijpelijk is de configuratie van de
dragende palen in het inwendige van het huis.
Zeker hebben wij met een in hoo f dzaak drieschepig huis te maken,
en de aanwij zing yan een drietal paalgaten van de zuidelijke Áj dakpalen is niet rnoeilijk 4. Een vierde paa\gat kan nog schuilgaan onder
het oostelijke funderingsCammetje. De aanwijzíng van de noordelijke
fij dakpalen is rnoeilijker moeten wij die dichter bij de wand zoeken
of meer naat het midden- toe? Het laatste lijkt wel het meest waatschijnlijk; het meest westelijke paalgat is zeker nog onder het funderingswalletjes verborgen 5. De zijpalen staan niet oP regelmatige
+. Voor het middelste van dit drietal hebben wij de keuze uit twee paalgaten, waarvan
er een met latere versterking of vervanging in verband zov kunnen staan. Ze reiken
minder diep dan de beide andere paalgaten van het drietal.
6 Ook hier is direct westelijk van de ingang keuze rnogelijk uit meerdere paalgaten,
die eventueel met herstel of versteviging in verband kunnen staan.
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Fig. 19. Een. Grondsporen van een huis uit de Vroege lJzertijd in plattegrond (boven) met de diepte der paalgaten (onder)
(tekening G. Delger).

tussenruimte gelaten. Bovendien ontbreekt zowel van de noordelijkil
als van de zuidelijke fij de regelmatige voortzetting in het oostelijk. I
uiteinde van het huis. In de plaats daawan treden hier een viertat I
paalgaten van geringere ornvang: twee haast in de hoeken van het huis, I
waanran men zich afvruagt of zij misschien tóch met de zíjstaanders in
I
verband gebracht moeten worden, en twee op de lengteas, waaf.van d. I
oostelijke op één lijn ligt met de vorige fwee. Dat het bii de twee op I
de lengteas gelegen palen onn votrwaardige nokpalen zav gaan, tilkt I
gezien hun geringe omvang zeer te betwijfelen. Toch moeten deze vier I
palen te zamen het dak gedragen hebben. Sfij komen op dit probleem I
nog terug in de laatste pa"ragraaf .
I

Bii de

paalgaten van de wand van het oostelijk deel van het h"EJ

onderlinge afstanden. Ter hoogte van de ing anghad men blijkba ar extrgJ
zijn er vele die de paalkernen goed bewaard hebben. Duidelijk blijkt
dat men voor de wandpalen rechthoekig bekapte en vervolgens diagonaalsgewijs gekloofde balken heeft gebruikt, zoals dat in Ezínge
veelvuldig is waargenomen (Van Giffen , L936, Beilage 1, : 4; 2 : 4; 6) .
Vrij veel van de paalgaten van de wand blijken dubbelgaten te zíjn.
In L96O heeft men in het westelijk deel deze dubbelgaten aldus geinterpreteerd, dat de buitenste gaten de binnenste snijden, hetgeen op
een restauratie zou kunnen wijzen fn L96L echter bleek het in het
oostelijke deel vrijwel onmogelijk oversnijdingen vast te stellen, en ook
bleken in vele gevallen twee paalkernen aanwezíg.Dit wijst er veeleer
op dat er twee palen tegelijk gestaan hebben. Ook de betrekkelijke
regelmaat waatmede enkele en dubbele paalgaten eLkaar afwisselen
(ongeveer om en om in de wand, met extra verdubbelingen bii de
hoeken) pleit niet voor restauratie. Waarschijnlijker is dan ook dat de
eigenlijke wand tussen die dubbelpalen ingeklemd heeft gestaan, zoals
dat b.v. bii enkele huizen uit de eerste eeuwen onzef jaaftelling te
Fochteloo het geval was (Van Giffen, 1958, Abb. L4, huizen IIï en
V), en zoals men het ook in het buitenland aanfteft, b.v. te lemguffi,
Kr. Leer (Late Bronstijd-Vroege lJzertijd, Haarnagel., L957; cf. fig.
18) en te Kablow, Kr. Kónigs Wusterhausen (3, eeuw na Chr., Radig,
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L958, Abb. 83-84). Te Jemgum bestond die wand uit houten planken;
te Een zal hij, gezien het weinig rechtlijrig verband waarin de paalgaten liggen en het inspringen der ingangen, eerder uit vlechtwerk
hebben bestaan, juist als Van Giffen dat voor Fochteloo aanneeffit, en
wii dat van Ezinge zo goed kennen (b.r. Van Giffen, t928, p. 32 en
afb. 24; L936).
Het is moeilijk uit te maken welk deel woongedeelte geweest zal
zin.Bijna alle scherven werden in het deel van het huis ten S(/. van
de ingang gevonden, maar juist die éne grote pot, die aanleiditg gaf
tot het onderzoek, werd in het oostelijke deel gevonden, waar hij,
gerekend vanaf het oorspronkelijke woonniveau, diep ingegraven moet
hebben gezeten (.f. fig. L9, vondstno. L; de betreffende kuil is als
recent aangegeven, dit is een gevolg van glaver'ij rondom de pot in
L960 voorafgaande aan het onderzoek; van de oorspronkelijke ingraving was daardoor niets meer te zien). Toch geloven v/e dat het deel
ten Sf/. van de ingang het ,2wooÍrhuis" is geweest, en dat niet alleen
vanwege die scherven, maa,Í ook omdat er enkele resten van kuilen
met houtskool werden aangetroffen, omdat het 't kleinste deel van
het huis is, en omdat het dat deel is dat overeenkomt met het deel van
het huis te Jerngum (waarover meer in een volgende paragtaaf) dat
door de erin aanwezige haard als woonkeuken gekarakteriseerd kon

wofden.
en ook die zíjn verre
De aondslen bestaan uitsluitend uit scherven
vondstenlijst, en
van talrijk, men vergelijke de als bijlage bijgevoegde
de vondstnummers op de opgravingsplattegrood, fig. L9. De volgende
categorieën scherven zijn te onderscheiden: d. ouder aardewerk dat als
verstrooide overblijfselen uit vroeger tijd moet worden opgevat (trvee
bekerscherven ( ? ) en een versierde ,,Kiimmerkeramik"-wandscherf
(?); vondstÍros. 5à, 8à,8b; cf. fig. 18); b. scherven van gladwandig
,,urnenvelden" -aardewerk, waarbíj twee randscherfjes, een waarschijnlijk van een zg.,,Schrághalsurne" (vondstnos. 2, 3b, 4, 6b,7b; cf . fig.
18)

; c. aan de buitenzijde ruwwandig,

,,besmeten" aardewerk en

aardewerk met plastische vingertopversiering op de wand; schouder-
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FiS. 20. Een. Aardewerk gevonden bii de huisplattegrond.
Schaal no.

L L : 6; overige nos. L : ) (tekening H. Roelink).

halsgedeelte steeds glad; vingertopversiering op de rand; zg. ,,Harpsted.ter" potten (vondstÍros. L, 3à, 5&, 6a, 8c, 8d, 10; cf. fig. 18; cf.
S7aterbolk, L962, Abb. 2L).
Voor de datering is van belang dat Harpstedter potten reeds voorkomen, terwijl de typische vormen der Zeljener Cultuur (het Ruinen\il7ommels I aardewerk; Waterbolk L962) nog niet aanwezig lijken te
zrjn geweest. Mèt de ,,Schrághalsurne" pleit dit voor een datering in
de periode Hallstatt C (volgens de Middeneuropese periodisering),
de eerste fase van de Vroege lJzertijd (.f. \il7aterbolk, L962) . Volgend
op de huizen uit de Bronstijd van de Maryíjnen Enk bij Deventer
(Modderman, L955) en die van Elp (S7aterbolk, L96L), en vooraf-
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huizenuit de meer ontwikkelde lJzertijd (men vergelijke
van
op de zandgronden gevonden huizen bij Van Giffen,
het overzicht
L958, en Ezinge), is het huis van Een het eerste huis in ons land
gaande aan de

dat waarschijnlijk met de kringgrepurnenvelden in verband gebracht
mag worden.

Het huis van Een vertoont opvallende punten van overeenkomst met
een van de door Haarnagel (1957) bi, Jemgum, Kr. Leer, gevonden
huizen. De eerste en meest volledige daar onderzochte huisplattegrond
werd door de vondst van een ,,Vasenkopfnadel mit gebogenem Schaft"
in de periode V der Noordeuropese Bronstijd (naar Montelius) gedateerd, of in de overgangstiid van periode V naar VI, dus vlak voor
of omstreeks het begin der IJzertijd. Dit betekent dat het huis van
Jemgum in datering niet veel van dat van Een kan verschillen. Het
huis van Jemgum (fig. 18) is veel kleiner dan dat van Een. Dank zii
de bodemgesteldheid was veel hout bewaard gebleven, zadat zelfs
detailkwesties de constructie betreffende konden worden vastgesteld.
Zo bleek b.v. dat hier de wand uit horizontaal op hun kant staande
houten planken had bestaan, die tussen de dubbele houten wandpalen
waren ingeklemd. Niettemin is de overeenstemmitg rnet Een groot.
Die begint min of meer met de O.-S7. oriëntatie. Het huis is duidelijk
drieschepig, en de ingangen bevinden zich ook hier tegenover elkaar
in de lange wanden, niet in het midden. De identificatie van de palen
die het dak droegen is niet rnoeilijk: het zijn de vier zwate palen, die
op getijke afstanden van de lange en één der korte wanden staan ) maar
op grotere afstand van de tweede korte wand. In het oostelijk deel van
het huis in Jemgum zien we, tot onze verrassing, hetzelfde viertal palen
dat wij in Een aantroffen: twee dicht bij de hoeken en twee ongeveer
op de lengteas. Ter weerszijden van de middenpalen waren resten van
een planken vloer herk enbaar. Met de palen in de hoek corresponderen
in Jemgum nog enkele palen dicht bij de lange wanden in het oostelijk
huisdeel (op de plattegron d, Haarnagel , L957 , Plao 6, als onopvallende
open cirkeltjes aangegeven, maar op de foto,Taf . V : Abb. 2, duidelijk
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als palen herkenbaar, en op p. 2I ook als zodanig beschreven). Misschien valt met deze palen te vergelijken éên paalgat dicht bij de
noordelijke wand in Een. Uit het feit dat al deze palen slechts licht
zijn, onder waren aangepunt, en niet ingegraven maat ingeheid, leidt
Haarnagel (L957, pp. 22-23) af dat die middenpalen geen nokpalen
met dragende functie geweest kunnen zijn. FIij brengt ze in verband
met de inrichtitg van het huis, dat hij in zíjn geheel als woonhuis
beschouwt. Het westelijke deel, waat de vondsten r:p de aenwezigheid
van een haard wezen, beschouwt hij als woon- en keukengedeeLte. Bij
het oostelijke deel, met de vloer en de juist besproken palen in de
middenas, denkt hii aan de plaats waat een weefgetouw gestaan kan
hebben, €o bedden of banken langs de wanC.
Hoewel de argumenten die Haarnagel aanvoert om te bewíjzen dat
de twee palen in de middenas geen nokpalen met dragende hoofdfunctie geweest kunnen zijn, sterk zijn (over de twee zijwanden spreekt
hii weinig), valt er in het licht van Een wel wat op zljn conclusie te
zeggen \Vij zagen reeds dat het huis van Een aanmerkelijk groter is
dan dat van Jemgum: de afmetingen zijn ongeveer het dubbele, d.'w.z.
dat het bíjna een viervoudige oppervlakte heeft. Aan deze schaalvergroting doen ook de vier bewuste palen mee. Dit sluit uit dat zij met

(ul dan niet vast) meubiLah verband zouden houden. Maten van
meubilak worden bepaald door de schaal van de mens, niet door die
van zíjn huis. De palen moeten dus, zowel te Een als te Jernguffi, een
bestanddeel van het huis zelf uitgem aakt hebben, samenhangend met

àf indelingsfunctie.
zozeet
De
verschillende schaal der twee huizen sluit een overeenkomstig. functie vrijwel uit. Het is ondenkbaar dat het hele huis van
Een woonhuis geweest zou zijn, zoals HaarnageL dat, ongetwijfetd
terecht, voor Jemgum aanneemt; een gedeelte moet als bedrijfsruimte
gediend hebben, daar wijzen ook de beide ingangen ter breedte van
2 m op. $fii hebben reeds aangeduid dat o.i. het westelijk deel van
het huis het woongedeelte is geweest. Dit houdt in dat het oostelijke
deel schuur-, evenfueel stalgedeelte was. Het had dus een andere functie
een constructieve
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dan het oveÍeenkomstige deel van het huis te Jemgum, en daarmee
vervalt bijna zeker ook de mogelijkheid dat de vier palen in het
oostelijke deel met de indeling van het huis verband houden, want
indeling en functie hangen ten nauwste samen. De palen moeten een
constructieve functie gehad hebben, samenhangende met de vorm van
het huis, ongeacht afmetingen en functie.
$Vii vinden voor die stelling een bevestiging in het ontbreken van
andere palen in de oostelijke huisgedeelten die de dragende functie
hadden kunnen vervullen. Een oplossitg voor de dakconstructie, als

door Haarnagel (t9Sl ,

p. 2r)

voorgesteld, waarbij de nokbalk

een

eind oostwaarts uitspringt voorbij het oostelijke dragende dakpal enpaaf ,
lijkt voor het kleine huis varr Jemgum aanvaardbaar) maaÍ is het voor
het zoveel grotere van Een niet. Men moet wel aannemen dat de vier
palen toch een dragende functie gehad hebben t.o.v. het oostelijke
dakschild. Dit heeft waarschijnlijk een geringere helling gehad dan de
andere drie dakschilden 6.
Of onze conclusie t.a.v. de inwendige palen in het oostelijk deel
juist is of niet, het blijft de moeite waard dat het huis van Een wat

de plattegrond betreft een zo grote gelijkenis vertoont met dat van
Jemgum. Dit feit geeft de huizen van Jemgum en Een de waarde van
een type, dat in de ontwikkelde KringgÍepurnenveldentijd gangbaar
was in het gebied ten westen van de Eems. Naast de eigen bronsbewerking (d. ,,klunze-Eems Industrie", Butler L96l) en het grafritueel (\Taterbolk, 1962) is dit weer een element dat ons helpt de
identiteit van deze cultuurprovincie in Late Bronstijd en Vroege lJzertijd te bepalen.

6

\fij

komen dus terug op het vroeger veronderste'lde steile wolfdak (Van der Nfaals,

L962,'p. 4).
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BIJLAGE

De vondsten
De hieronder beschÍeven vondsten werden in het Provinciaal Museum van Drenthe
te Assen geïnventariseerd onder de inventarisnos. L96L/Ylil 1-11. De nos. L-, ziin
gevonden in Lg6O; de nos. 6-LL ín Lg6L Men vergelijke de overeenkomstige nummers
op de opgravingsplattegrond, fig. f9. D. vondsten gemerkt met een * ziin afgebeeld
iop fig. 20.

LTíL/VIII 1. Groot

aantal scherven,

te

zamen de onderhelft van een zeer grote hoge

* met vrij smalle even gedifferentieerde voet van aan binnen- en
buitenzijde okergrijsbruin, in de 'kern donkergrijs aardewerk; binnen-

pot
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oppervlak glad, buitenoppervlak besmeten. Bovenhelft eerder (tijdens ontginning ?) afgebroken. Harpstedt-pot. H. fragment: 0.365; diam. buik,
voor zover bewaard: A.445 m.
2. Síandscherf van een gladwandige pot van spaarz,aarn met granietgruis
verschraald, aan de buitenzijde donker grijsbruin aardewerk met donker'grijze kern.

3a, \ilandfragment met aanzet van bodem van vrii grote po,t van met
granietgruis verschraald donkergrijs, op het buitenoppervlak ruwwandig
besmeten grijsbruin aardewerk, waarschijnlijk geheel als no. L; Harpstedter pot.

3b. Hals (?)fftgment van een vrij grote pot van grijs, met granietgruis
verschra ald, gladwandig gepolijst aardewerk.
4. Hals-randfragment * van een pot van met granietgruis matig verschraald,
zwaft gladwandig, op het buitenoppervlak gepolijst aardewerk, met l"g.
trechtervormige uitstaande hals en niet gedifferentieerde, scherp horizontaal afgeplatte rand. \Taarschijnlijk van een pot met bolvormige buik en
lage uitstaande hals-rand, een zg. ,,Schrághalsurne".
5a. Wandscherfje van een pot als no. 1.
5b. \íandscherfje van een dunwandige pot van spaaruaam met zand verschraald, in de 'kern donkergrijs, op het oppervlak geelbruin aardewerk.
Bekerscherf

?

6a. Drie wandscherfjes van potten als no. L, 3e, 5a.
6b. 1 rand- en 4 wandscherfjes van grijszwart, met granietgruis verschnald,
gladwandig, op, het buitenoppervlak gepolijst aardewerk, w.o. scherf *
van een pot met lage, verticaal staande, iets holle hals, met naar buiten
wat verdikte, ronde rand.
7a. rVandscherfje van dikwandige pot van voor de binnenhelft zwart, voor
de buitenhelft rossigb'ruin, met granietgruis verschraald, sterk verwerend
aardewerk.

7b. Twee wandscherfjes van gladwandig donkergrijs met granietgruis
verschraald aar'dewerk.
8a. Randscherfje * van dikwandige pot van rijkelijk met kiezelgruis verschraald geelbruin niet heel glad aardewerk rnet iets naat buiten staande
hals-rand en niet gedifferentieerde afgeronde rand. Laat- beker- of wikkeldraadstempelaardewerk

*

?

van pot, van met granietgruis verschraald glad maar wíj
hobbelig voor de binnenhelft donkergrijs, voor de buitenhelft geelbruin
aardewerk, met ten minste twee horizontale rijen verticaal staande nagel8b. \Tandscherfje

indrukken. Versierde,,Ki.immerkeramik" ?
8c. Vier wandscherfjes van pot als L, 3e, la.
8d. 8 rand-, wand- en bodemscherven * van een ( ?) pot van donkergrijs
met granietgruis verschraald aardewerk, met vrij gladde schouder-hals, en
met d.m.v. nagel- en vingertoppen op de wand geknepen plastische versiering; met iets holle bodem, niet zeet scherpe b,odem-wandoverg ung,
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hoog opgaande trechtervormige wanci, hoogzittende schouder, lage ingesnoerde hals en iets uitwijkende van boven met vingertopindrukken
versierde rand. Harpstedter po,t,met kalenderbergversiering.
9. Dikke, vrij platte, onregelmatig rechthoekige steen van graniet, met
gletscherkrassen op één vlak, en mogelijk sporen van gebruik als slijpsteen
'op het andere.
L0. l7andscher'fje als 1, 3a, 5a, 8c.
L 1. Geheel als voren.
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