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VOORWOORD

Tien nummers van Paleo-aktueel zijn verschenen. Het elfde ligt voor u. De presentatie van het archeo
logisch onderzoek vanuit Groningen slaat aan: in korte artikelen wordt het lopende onderzoek verwoord
en verbeeld. Uit de enthousiaste reacties blijkt dat de lezers de uitgave waarderen.
De afgelopen tien j aren is het archeologisch bestel sterk veranderd. De Rijksdienst voor het Oudheid
kundig Bodemonderzoek behield weliswaar zijn naam, maar de opzet van de dieost en het takenpakket
zijn niet meer dezelfde. Jan de Jong geeft in dit nummer een schets van de ROB-nieuwe stijl.
De drie noordelijke provincies hebben nu een archeoloog in dieost die de spil vormt van de archeo
logische activiteiten. Vroeger hestond een archeologische band tussen de provincies en de Rijksuniver
siteit Groningen. De provinciaal archeoloog was voor de helft in dienst bij de provincie en voor de
andere helft bij de RuG. Dat is nu definitief vededen tijd. Wel hebben de provincies met de RuG een
gezamenlijk archeologisch depot ingericht in Nuis. In de komende j aren zal dit depot zich hopelijk een
duidelijke plaats in het Noorden verwerven. De plarmen liggen klaar. Wie neemt het initiatief tot uitwer
king?
De provinciale musea in Noord-Nederland hebben vanouds een belangrijke taak in de presentatie
van de archeologie. In de nieuwe opstelling van het Drents Museum is de archeologie nog duidelijk
aanwezig, maar de plaats van de archeologie in de musea te Leeuwarden en Groningen is, in ieder geval
voor een buitenstaander, volstrekt onduidelijk. Alom bestaat waardering voor de spraakmakende expo
sities van hedendaagse kunstuitingen, maar het is kennelijk de vraag of de archeologie daarmee in de
toekomst nog wel door een deur kan. We hadden graag een visie vanuit de musea in dit nummer opge
nomen, maar de tijd bleek nog niet rijp.
In Paleo-aktueel zijn ook artikelen opgenomen van medewerkers van Archaeological Research and
Consultancy. Hoe zullen universitair onderzoek en commerciele archeologische activiteiten in een
nieuw archeologisch bestel gestalte krijgen? De plannen die staatssecretaris Van der Ploeg heeft inge
diend hebben in ieder geval voor de nodige opschudding gezorgd. Van Herwaarden - destijds ambtenaar
bij CRM en WVC- formuleerde het altijd zo: Monumentenzorg en wetenschap binnen een Ministerie?
Dat is slecht voor de archeologie.
In de oorspronkelijke opzet van Paleo-aktueel was het de bedoeling dat met name studenten en
pas-afgestudeerden een bijdrage zouden publiceren. Enkelen komen in deze uitgave aan het woord.
Studenten worden nadrukkelijk uitgenodigd om in de komende nummers van Paleo-aktueel een artikel
te schrijven over hun afstudeeronderzoek.

Reinder Reinders
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HET GELUK VAN PICARDT: ONTWIKKELINGEN IN DE
GEDACHTENVORMING OVER CELTIC FIELDS IN NEDERLAND,
IN HET BUZONDER BU VAN GIFFEN

O.H. Harsema

In verschiliende delen van Noordwest-Europa

Wat Drenthe in het bijzonder betreft danken

zijn, fossiel, in het landschap meer of minder op

we aan Wieringa, lange tijd in die provincie werk

vallende resten van het bouwland overgebleven

zaarn voor de Stichting voor Bodemkartering

dat uit de ijzertijd dateert: complexen Ideine ak

(Stiboka), waardevolle informatie aangaande de

kerperceeltjes die door walletjes van elkaar zijn

relatie tussen de ligging van de Celtic fields en de

gescheiden. Eeuwenlang werden deze complexen
1
in Nederland legerplaatsen genoemd. Nu worden

tot de omgeving van zijn toenmalige woonplaats,

ze meestal met de Engelse term Celtic fields aan

Emmen, en tot Drenthe in het algemeen (Wierin

bodemgesteldheid, respectievelijk met betrekking

ga,

geduid.

1954; 1958). Voor het opsporen van de Celtic

In de geschiedenis van het onderzoek van Cel

fields werd mede van luchtfoto' s gebruik ge

tic fields in Nederland komt de Groninger archeo

maakt. Miiller-Wille, die in samenwerking met

loog Van Giffen weer opvallend naar voren.

het B Al in

Daarnaast hebben J. Wieringa, M. Miiller-Wille

B alloo in het terrein heeft ingemeten, geeft in zijn

1962 delen van het Celtic field van

en J.A. Brongers wezenlijke bijdragen geleverd.

eerstgenoemde publicatie

Van Giffens eigen opvartingen vinden aanvanke

menvattend overzicht van de tot dan in Drenthe

( 1 963) een eerste sa

lijk hun inspiratie in de ideeen van Picardt ( 1 660).

verzamelde gegevens. Hij behandelt de relatie tot

Geleidelij k, en later dan voorheen is aangenomen,

de bodemgesteldheid, de topografie van de com

sluit hij zich meer aan bij de vooral door Curwen

plexen, de datering, het gebruik en de demografie

en Crawford in Engeland ontwikkelde denkbeel

en refereert ook herhaaldelijk aan niet-Drentse

den.

onderzoekingen. Brongers bouwt voort op het

Een korte geschiedenis

drage met betrekking tot Drenthe ligt in het bij

werk van Miiller-Wille. De betekenis van zijn bij 

( 1 976: hoofdstuk Il) geeft een voortref
felij k overzicht van de geschiedenis van het Cel

Brongers

zonder in de talrijke, op basis van de informatie
op luchtfoto's gereproduceerde (delen van)

Cel

tic-fieldplattegronden, vaak van nooit eerder in

tic-fieldsonderzoek in Nederland. Miiller-Wille,

het veld gekarteerde complexen. In andere geval

die al eerder over het Nederlandse onderzoek had

Jen, waar wel veldopmetingen waren verricht,

gepubliceerd

( 1963), geeft in 1 965 een overzicht

konden de plattegranden niet zelden aanzienlijk

(ontwikkeling en stand van het onderzoek) over

worden uitgebreid. Brongers' verdienste is voorts

een groter deel van continentaal Noordwest-Eu

geweest dat hij , na intensieve hestudering van het

ropa. Crawford ( 1 954: hoofdstuk

Celtic field van Vaassen, daarin structuren wist

8) had daarvoor

al het vroege Engelse onderzoek met betrekking

aan te wij zen die volgens hem als de basiseenhe

tot

den (ontginningskemen) waren te beschouwen.

Celtic

fields

geresumeerd.

Miiller-Wille

( 1 979), tenslotte, vat het onderzoek met betrek

Van Giffen is van de genoemden degene die de

king tot metaaltijd-landindelingssystemen voor

eerste bijdragen heeft geleverd. Zijn mededelin

Celtic-fieldsproblema

het hele gebied van Atlantisch Noordwest-Europa

gen over aspecten van de

nog eens samen; hetzelfde had Bradley

tiek zijn ook overwegend op eigen veldonderzoek

kort daarvoor gedaan.

( 1 977)

gebaseerd. Zijn eerste actieve bemoeienis met het

47

verschijnsel Celtic fields vond plaats in 1 9 17 op

'dat wij in de zgn. legerplaatsen naast woonplaat

het Noordse Ve1d bij Zeijen; zijn laatste gepubli

sen ook oud-akkerland mogen zien ' . Meer dan

ceerde veldwaamemingen stammen uit de oor
logsjaren, wederom gedaan op het Noordse Veld

tien jaar eerder, in 1 928, was er echter de vaak

(Van Giffen, 1 949) en voorts bij de Haveherberg
(Van Giften, 1 949; 1 95 1 ). Zijn bijdragen bebel
zen meestal verslaglegging van detailwaamemin

onder Van Giftens naam geciteerde bijdrage in

Antiquity II: Prehistoricfields in Holland. Deze is
door latere auteurs (Mtiller-Wille, 1 963; Bron
gers, 1 976) beschouwd ais een bewijs voor Van

gen, vaak terloops meegedeeld in verslagen die

Giftens interpretatie, reeds vanaf dat moment,

hoofdzakelijk andere onderwerpen behandelen.
Van Giffen spreekt zich over Celtic fields voor

van de 'legerplaatsen' ais Celtic fields, met ande
re woorden: prehistorische akkercomplexen. Van

het eerst uit in de Nieuwe Drentse Volksalmanak
(NDV) voor 1 9 1 8, in zijn artikel betreftende op

een zo vroege, voiledige 'bekering' is naar mij n
mening echter geen sprake. Uit de corresponden

metingen en opgravingen op het Noordse Veld bij

tie die in 1 927 tussen Crawford, redacteur van het
toen net opgerichte Antiquity en Van Giffen is ge

Zeijen in 1 9 1 7 . Het begrip Celtic fields is dan nog
onbekend. Van Giffen spreekt van legerplaatsen,
zoals Picardt in 1 660, de schrijvers van de ' Tegen

voerd, en die compleet aanwezig is op het BAl in

woordige staat van het landschap Drenthe'
( 1 792; 1 795), de drie Podragisten en de Leidse

Antiquity 1 928 is opgesteld door Crawford en

arebeologen in de vorige eeuw. Van die laatsten

knopt is Van Giffens eigen toenmalige visie op de
problematiek neergelegd in een passage in de

citeert hij uitgebreid Janssen ( 1 848), maar diens

Groningen, blijkt duidelijk dat de mededeling in
vooral diens opvattingen weergeeft? Heel be

interpretatie deelt hij niet. Van Giffen staat met

'Bauart . . . ' (verschenen in 1 930 maar geschre

zijn opvatting dichter bij Picardt. Janssen ver

ven rond 1 928), waarin hij ook het begrip Celtic

moedde een verband met begrafenisplechtighe
den ( 'legerplaatsen' en grafheuvels werden vaak

field, ais het Engelse equivalent voor zijn 'leger
plaatsen', voor het eerst aanhaalt. Hij gebruikt

samen aangetroften) en ontkende een relatie tus
sen legerplaatsen en bewoning of agrarisch bo

deze Engelse term overigens, ook in zijn latere
geschriften, vrijwel nooit. Hij blijft vasthouden

demgebruik. Picardt zag de perkjes ais erven,
waarop een 'hutje' gelegen zou hebben - de le

aan legerplaats. Hij beschouwt de 'legerplaatsen'
nadrukkelijk ais woonplaatsen en eventueel daar

gerplaatsen ais

bij beborende weidekampjes (p. 1 1 8). Het houw

'logementen, rustplaetsen en

schuylhoeken' (voor Picardt zelf: 'der oude ver

land werd in zijn opvatting gerepresenteerd door

maarde Sueven' ) . Wat dat laatste betrof volgde

de lange, omgreppelde bedden, die hij in samen
hang met de legerplaats en de grafheuvels op het

Van Giften hem niet, maar de nederzettingshypo
these hing hij lange tijd wel aan.

Noordse Veld bij Zeijen had aangetroften (die wij

tot twee zaken: het aanbrengen van enige nuance

nu, om in de terminologie te blijven, ais ijzertijd
'dodenakkertjes' zien.

In het kader van deze bespreking beperk ik mij

ontwikkeling in Van Giftens

Van Giffens waamemingen bij Zeijen (gem.
Vries) in 1 9 17, in Zuidveld bij Sellingen in Wes

gedachtenvorming is geschetst, en een weergave
van wat deze zelf ons aan feitelijke, op waame

terwolde in 1 930 en bij Peest, gem. Norg, in 1 932,
wezen zeker op bewoning in relatie tot de 'leger

ming gebaseerde informatie heeft nagelaten.

plaatsen ' . Vanaf 1 935/' 36 ruimt hij meer plaats in

Wat het eerste betreft is er een interessant pro
bleem. In 1 9 1 8 zag Van Giffen de legerplaatsen

voor het akkerlandaspect van de legerplaatsen. In

vooral ais woonplaatsen. In 1 940 (in het verslag
van het Groninger Museum over het j aar 1 939),
en wel in de rapportage van zijn opgraving uit

voor het eerst enkele passages aan de opgravin
gen te Zuidveld bij Sellingen (p. 49). Hij gebruikt
daarin ook nog eens de term Celtic field, nu in de

1 930 te Zuidveld bij Sellingen, gem. Vlachtwed

betekenis die deze sindsdien bij ons zou hebben

de, zegt hij dat de waarnemingen te Sellingen en

(en klassiek in Engeland had). Dat hij omstreeks
die tijd ook werkelijk denkt dat de zogenaamde

ring in het beeld dat door Mtiller-Wille en Brou
gers

van

de

ook elders (bij Rhee bijvoorbeeld) er voor pleiten

48

het Groninger museumverslag over 1 935 wijdt hij

legerplaatsen eveneens en missebien overwegend

van de wallen. Uit het afgebeelde profiel (afb. 23:

als akkerland dienden, wordt onderstreept door de

8) volgt dat de wal tot maximaal 0,5 m boven het

(overigens summiere) opmerkingen die hij, in bet
kader van zijn verslag over bet grafheuvelonder

oppervlak van bet bouwland onder de wal reikte;
dit laatste had daar een dikte van maximaal 0,3 m.

zoek aldaar, maakt over bet Celtic field op bet

Het onderzoek in 1 937 betrof, met uitsparing

Ballooerveld, in de NDV 1 935 (p. 1 09): "Terloops

van enkele profielen, de complete blootlegging

zij slechts opgemerkt, dat onze gravingen daarin

van een perkje, inclusief de omgevende walletjes,

weinig vermeldenswaardigs aan bet licht gebracht

totaal oppervlak ca. 65x55 m. De vlaktekening is

hebben. Alleen bewezen zij ook hier weer, dat de

ingepast in de eerdere hoogtemeting van bet ter

bedoelde legerplaats door walletjes verkaveld

rein (Van Giffen, 1 940: afb. 23). Het onderzoek

bouwland voorstelt". De definitieve publicatie, in
1 940, van zijn onderzoek bij Scllingen (zie hier

leverde alleen in de stroken onder de wallen rela
tief veel paalgaten op, echter geen herkenbare

na) suggereert echter dat hij van zijn oorspronke

(delen van) gebouwplattegronden. Van Giffen

lijke opvattingen ook toen nog niet geheel was

dacht aan sporen van constructies die bet uitzak

losgekomen.

ken van de wallen tegengingen.

Van Giflens waarnemingen en opmerkingen
aangaande Celtic fields

zoek op het Noordse Veld in de oorlogsjaren ver

Het grote verslag van het uitgebreide onder
scheen in de NDV 1 949 (Van Giffen, 1 949).
Tumuli-onderzoek nam een belangrijke plaats in

Noordse Veld bij Zeijen, gem. Vries: De waame

maar is ook voor het hier behandelde thema in

mingen van Van Giffen in 1 9 1 7 , met betrekking
tot de legerplaats op bet Noordse Veld bij Zeijen,

boge mate relevant, omdat veel van de (ijzer
tijd)tumuli op oud bouwland waren aangelegd

vonden hoofdzakelijk plaats in een perkje, in bet

(Van Giffen, 1 949: pp. 1 1 5- 120). Tweemaal

noordoostelijke, thans ontgonnen deel van bet

wordt vermeld dat onder de bouwlaag de oerbank

Celtic fie/d. Het onderzoek beperkte zich tot en

verbrokkeld was: 'vennoedelijk ten gevolge van
hakbouw' (onder heuvel 48 (p. 1 1 6), respectieve

kele proefsleuven. Het perkje mat ca. 40x60 m, de
wallen waren 0,60 m hoog (vermoedelijk de
hoogte vanaf de top van de wal tot aan de onge

lijk onder heuvel 5 1 (p. 1 1 7)). De tumuli 28 en 29
waren gelegen op een ongeveer 0,45 m boge le

stoorde ondergrond) en 6-8 m breed (Van Giffen,
1 9 1 8: 152). Van dit perkje en zijn omgeving werd

gerplaatswal. Blijkens de aanduiding op de vlak
tekening (afb. 20) was bet walletje ca. 5 m breed.

een gedetailleerde hoogtekaart gemaakt (niet ge
publiceerd in 1 9 1 8; ingepast in de latere over

Op afb. l Od wordt een aantal door walletjes om

zichtskaart, Van Giffen, 1 949: afb. l , vakken

geven perkjes ten oosten van heuvel 75 aangege
ven. Ook hier zijn de walletjes ca. 5 m breed

Y-G lNll-XX; gedeeltelijk ook Van Giffen,

geschetst. Als bijzonderheid kan tenslotte nog

1 940: afb. 23).
Aanvullende informatie verschafte het onder

worden vermeld dat bet verslag van bet grote on

zoek op hetzelide terrein in 1 937, voorafgaand
aan de ontginning (Van Giffen, 1 940: pp. 200-

breide bijdrage van de hand van H.T. Waterbolk
bevat, betreffende de resuhaten van bet pollen

202, spec. p. 202). "Een van de belangrijkste

analytisch onderzoek van grandmonsters (pp.

waamemingen is wellicht nog deze geweest, dat

1 26- 1 45).

derzoek op het Noordse Veld te Zeijen een uitge

onder de wallen overal een vrij dikke laag cul
tuuraarde werd aangetroffen. Het schijnt dus wel
dat de wallen zelf secundair zijn ten opzichte van

Zuidveld bij Sellingen, gem. Vlachtwedde: In

bet hier te voorschij n gekomen oude bouwland".

Zuidveld in 1 930 (in het verslag van bet Granin

1 940 verschijnt bet rapport over de opgraving te

Al eerder was vastgesteld dat de wallen ander

ger Museum over 1 939). Het onderzoek betrof de

zijds de 'vloer' vorroden van enkele van de

openlegging van twee perkjes in bet Celtic field

brandheuvels van de zogenaamde 'Negen B ar

(volgens Van Giffen eigenlijk een, dat door een

gen' . Deze waren dus weer secondair ten opzichte

dwarswalletje in tweeen was verdeeld); de afme-

49

tingen van bet v lak bedroegen ca. 40x50 m. In de
noordoosthoek van bet zuidelijke perkje werd een

De verklaring voor de wallen - hier voor bet eerst
gegeven (pp. 1 38 - 1 39) - is dat "de uitgebouwde

deel van een gebouwplattegrond aangetroffen.
Het Celtic field was door 0,80 m boge, 8 m brede

teelaarde . . . geheel of ten deele weggenomen en

walletjes verdeeld in kleine perkjes van wisselen

om daar dan de aanleiding tot walvorming te ge
3
ven" .

de grootte (5 tot 35 are). Een deel van het wallen
systeem werd ingemeten en is

langs de randen van de kavels neergelegd werd,

schematisch

weergegeven op afb. 3 : c (Van Giffen, 1 940);
daarnaast is er een door Von Frijtag Drabbe van
de luchtfoto overgenomen plattegrond van een
groter gedeelte van het Celtic field (afb. 3a).
Op de huisplattegrond wordt uitvoerig inge

Van Giffens conclusie
Het verslag over bet Emmerveld is wat betreft de
legerplaatsen en de grafheuvels uit de ijzertijd een
soort synthese van Van Giffens opvattingen. Het

gaan. Daarnaast zijn er nog enkele andere belang

wekkende mededelingen. In zijn inleiding spreekt

is niet zo verwonderlijk die in 1 944 te lezen. Dit
bericht zal zijn geschreven kort na zijn uitvoerige

Van Giffen, bij de besehouwing van vergelijkbare

bijdrage 'Opgravingen in Drenthe' in bet Hand

fenomenen, nu niet alleen over Celtic fields, maar

boek Drente (Van Giffen, 1 943). Tezamen geven

ook over de Deense porsehaver. Aan bet slot stelt

ze een overzicht van Van Giffens gedachten over

hij nadrukkelijk dat in Zuidveld ook een duidelij 

ons onderwerp. Sommige van zijn opmerkingen

ke relatie met akkerland is vastgesteld. In enkele
profielen werden "scherpe insteekjes in de onder

krijgen extra betekenis in bet Jicht van de latere
ontwikkelingen. Uit zijn verslag in de NDV 1 944

grond geconstateerd. Dit waren blijkbaar hak- of

citeer ik nog een passage: "Door samengroeiing

pioegsporen, zoals wij de laatste sedert zoo duide

van meerdere, aanvankelijk uit slechts weinige,
aaneensluitende, afzonderlijke kaveltjes, perkjes,

lijk in oud bouwland te Rhee konden vaststellen.
Zij pleiten er voor, dat wij in de zgn. legerplaatsen

of akkertjes bestaande, percee1groepen zijn dan

naast woonplaatsen ook oud akkerland mogen
zien" (p. 92).

tenslotte de uit Drente vanouds bekende, uitge
strekte, tot meerdere tientallen bunders beslaande

Emmerveld, gem. Emmen: Tot een tamelijk afge

kernen soms nog hier en daar goed herkenbaar

rond beeld van de legerplaatsproblematiek komt
Van Giffen in de NDV 1 944, in zijn beschrijving

aan onregelmatige perkjes, de aanvankelij k over
geschoten ruimten er tusschen" (p. 1 39).

'1egerplaatsen' ontstaan. Daarin zijn de kleinere

van de opgraving, 1 8 jaar eerder, van grafheuvels

In bet verhaal over de Jegerplaatsen in bet

op het Emmerveld (Van Giffen, 1 944a: spec. pp.

Handboek Drente (Van Giffen, 1 943: pp. 5 1 1 -

1 38-1 39). Het onderzoek in 1 926 betrof hoofdza
kelijk enkele brandheuvels uit de ijzertijd. Ze wa

5 13) wijs i k nog op twee passages (cursivering
door mij ): "Het binnenste der perkjes vertoonde

ren gelegen in een al in de eerste helft van de

een dunne cultuurlaag met spasteeksporen onder

vorige eeuw door de landmeter Van Apken inge

aan, wijzend op akkerland. Dit strekte zich, al
thans plaatse1ijk, ook onder de wallen uit. Dat de

meten legerplaats. Van Giffen gaat in zijn verslag
relatief uitvoerig in op deze legerplaats (pp. 4244, 46-47), hoewel er tijdens bet veldonderzoek
geen speciale aandacht aan schijnt te zijn besteed.

cultuurlaag zoo dun is, kan niet bevreemden, aan
gezien het terrein tot voor kort telkens weer afge
plagd werd voor strooisel en brand" (p. 5 1 2). En

Van Giffen zegt dat de heuvels op bet Emrner
veld, evenais de vergelijkbare te Zeijen, gelegen

iets verder: "De verdeeling van de 1egerplaatsen
in perkjes wijst wellicht op privaatbezit in dezen

waren op oud bouwland en s telt dat de legerplaats

vroegen tijd. Ofwij daarbij ook te denken hebben

zijns inziens niets anders is dan "een oud bouw

aan begroeide walletjes, om de hier en daar, sinds

landencomplex, een protohistorische esch uit den

kort, zoo hinderlij k geworden verstuiving te kee

v66r-Romeinschen, missebien ook nog Romein

ren, zi) in het midden gelaten" (p. 5 1 3) .

schen ijzertijd, bestaande uit kleinere en grootere,

Het heeft er, zoa1s uit d e citaten mag blijken,

door walletjes gescheiden perceeltjes" (p. 1 38).

alle schij n van dat Van Giffen ca. 1 943/1 944 vol-
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ledig de opvatting is toegedaan dat Celtic fields in

gestaan: een door walletjes ingedeeld complex

principe oude bouwlandcomplexen zijn. Het

grond waarin zich talrijke woningen hebben be

woonplaatsaspect wordt niet meer benadrukt.

vonden. Door de oorlog is bet onderzoek niet ge

Sinds de opgravingen bij Hijken, tussen 1 968 en
1 973, is duidelijk dat Van Giffens eerdere, meer

publiceerd en Van Giffen en Bursch onderhielden
geen betrekkingen.

genuanceerde opvatting waarvan hij in 1 940, in
zijn beschrijving van de opgraving te Zuidveld bij

Summary

Sellingen, nog blijk gaf, de realiteit veel beter
weergeeft. In een Celtic field zijn de tuneties van
akkerland en woonplaats gecombineerd.
Het is natuurlijk niet uitzonderlijk dat opvat
tingen in de loop der tijd wijzigingen ondergaan,
zoals bet ook kan gebeuren dat een nieuwe ziens
wijze, al dan niet op nieuwe gegevens gebaseerd,
op een zeker moment weer heel dicht bij een al
eerder gehuldigde opvatting komt. Maar in dit ge
val is er iets opmerkelijks aan de band. Als in Van
Giftens laatstgenoemde opvatting over Celtic
fields niet slechts een accentverschuiving moet
worden gezien, maar een principiele verandering
ten opzichte van zijn eerdere mening, is bet wel
bizar, bijna navrant, dat bet in de periode tussen

In this contribution, Van Giffen 's observations on
Celtic fields (legerplaatsen in his own termino
logy) in the northern Netherlands are presented.
!t is demonstrated that Van Giffen lang persisfed
in his opinion that legerplaatsen mainly were set
tlement sites, gradually (and reluctantly) shifting
his position to accept their interpretation asfields
as well. A note in Antiquity Il ( 1928): 'Prehistoric
fields in Holland', despite assumptions to the con
trary, was not written by Van Giffen but was com
posed by the editor, Crawford, as is evident from
the correspondence between the two men,
preserved in the arehives of the former Biolo
gisch-Archaeologisch lnstituut in Groningen.

1 940 en 1 943 moet zijn geweest dat hij definitief
tot een andere keuze kwam.

In de jaren 1 939- 1 94 1 voerde bet Rijksmuse

um van Oudheden onder leiding van Dr. F. Bursch
een opgraving uit in bet Celtic field bij bet Weker
omse Zand, ten oosten van Meulunteren, gem.
Ede. Een oppervlak van ongeveer 4 ha werd met
een wijdmazig net van proefsleuven verkend en
bij bet aantreften van grandsporen werden de
sleuven uitgebreid. In totaal zijn een vijftal platte
granden van grote gebouwen aangesneden en
voiledig blootgelegd. De plattegrand van een van
de buizen (nr. 3) is door Verwers ( 1 972) gepubli
ceerd.
De buizen beboren tot bet Haps-type. Ze heb
ben een viertal palen in de middenas en zijn dus
tweeschepig. Van de Zuid-Nederlandse Haps-hui
zen wijken ze af door bet tweetal transversaal ge
plaatste paalgaten dat zich op de overgang van de
midden(dwars)gang en bet stalgedeelte bevindt.
Dit is kenenerkend voor wat ik de Lunteren-vari
ant van bet Haps-type heb genoemd.
Het is curieus te constateren dat Bursch hier
rond 1 940 de optimale illustratie heeft geleverd
voor wat Picardt - en ook lange tijd Van Giften bij bet begrip legerplaats voor ogen moet hebben

Noten
l . Belangrijk is dat we beseffen dat het begrip leger
piaars hier geen militaire connotatie had. Het is nuttig
te denken aan het nog bestaande begrip hazeleger om
het bedoelde idee, namelijk verblijfplaats, te begrij
pen.
2. Veel van de door Brongers ( 1 976: p. 25) gesignaleer
de discrepantie in Van Giffens latere geschriften kan
worden begrepen als we aannemen dat in de publica
tie in Antiquity 1 928 niet voiledig diens overtuiging
werd weergegeven. Hij kon er zich wel mee vereni
gen - de tekst is hem in concept door Crawford voor
gelegd en Van Giffen heeft er nog enkele aanvul
lingen in aangebracht - maar heeft hem nooit be
schouwd ais een eigen publicatie. Waar hij er naar
verwijst (Van Giffen, 1 940: p. 1 9 1 , noot l ) noemt hij
Crawford ais auteur.
Aanleiding tot het contact tussen Van Giffen en
Crawford was een verzoek van laatstgenoemde aan
Van Giffen om een bijdrage over Prehistoric dogs te
leveren voor Antiquity, later uitgebreid met een dito
verzoek betreffende de terpen. Van Giffen stemde toe
en stuurde ter kennisneming enkele van zijn publica
ties (waaronder waarschijnlijk het verslag van het on
derzoek op het Noordse Veld) en voorts een kopie van
de overzichtstekening van de archeologische objec
ten op het Noordse Veld, die kort daama in de Bauart
... (Abb. 8 Tafel 1 3 ) verscheen; in diezelfde vorm
=
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verscheen hij in 1 936 in de NDV (afb. 1 7) en in uitge
breide vmm in 1 949 wederom in de NDV (afb. 1 ).
Van Giffen vraagt Crawfords mening over de leger
plaats. Hij duidt deze in zijn in het Duits geschreven
brief van 1 0/8/'27 aan met de term 'sog. Castra Ro
manomm'. De passage luidt: "Es wiirde mich interes
sieren von Ihnen zu vernehmen was Sie denken iiber
die durch kleine, d.h. niedrige Wiilchen eingeteilte
Partu [Parten?]. Sie hat natiirlich nichts mit den
Romern zu tun, stel/t aber soweit ich gefunden habe

eine Niederlassung aus der Ul Tene und Romerzeit
vor und entspricht, irre ich nicht, einem Bilde dass
ich in Hannover in ihrer Ae real Surrey [ = Air Survey

and Archaeology, I 923] sah. Das Bild eine iiltere
Fluraufteilung, welche ich hier leider nicht zur
Verftigung habe, ist das erste welches ich gesehen
habe das unseren 'sog. Castra Romanorum ' (wir ha
ben natiirlich aus wirkliche) entspricht".

Voor Crawford was de plattegrand van de legerplaats
onmiskenbaar die van een Celtic field, een verschijn
sel waarover zowel hijzelf ais Curwen enkele jaren
eerder voor het eerst hadden gepubliceerd (Van Gif
fen refereert in zijn brief ook aan Crawfords artikel).
Een uitgebreid artikel van Curwen (mede over Celtic
fields) stond ten tijde van de briefwisseling op het
punt in Antiquity te verschijnen (Curwen, J 927).
Crawford schrijft verder: "This is thefirst time, so far

niet onweersproken gebleven (Modderman, 1 955: p.
62; Wieringa, 1 95 8 : pp. 1 04- 1 05 ; B rongers, 1 976: p.
26). Maar zeker het werk van Jaatstgenoemde geeft
levens de complexiteit van het probleem aan. In zijn
berekeningen (pp. 60-62) gaat hij er namelijk wel
vanuit dat de grond voor de wallen afkomstig is van
de bouwvoor van de perkjes erbinnen. In zijn Neder
landse samenvatting zegt hij zelfs met zoveel woor
den: 'De karakteristieke w all en zijn ontstaan doordat
ontginningsafval en uitgeputte akkergrond naar de
zijkant van de percelen werd getransporteerd' (p. 76).
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eisenzeitlichen und friihmittelalterlichen Flur in

as I am aware, thatfields ofthis kind have been detec
ted outside this country, and I should very much like
to publish the news, if I may, in Antiquity". Hij stelde

Mitte/europa und ihre Niitzung, Tei1 I. Gtittingen, pp.

voor dit te doen, zoals ook is gebeurd, in de vorm van
een editorial note. Van Giffen gaat hiermee accoord.
lk denk dat we ons de betekenis voor Van Giffen van
het conlaet met Crawford ais volgt kunnen vom·stel
len. Hij had de bevestiging gekregen dat wat in ons
land met de term ' Jegerplaatsen' (of deftiger als
'Castra Romanomm' ) werd aangeduid, door de En
gelsen Celtic fields werd genoemd. Maar voor Van
Giffen was dit meer een naam dan een term die een
specifieke (beperkte) functie aangaf. Waar het inhou
delijk voor de Engelsen primair ging om akkerland
(jields), waren de legerplaatsen voor Van Giffen aan
vankelijk primair woonplaatsen. Hij blijft zeker nog
tot aan 1 934 in de legerplaatsen mede en wellicht in
hoofdzaak een relatie met bewoning vermoeden en
opgravingen, zoals in 1 930 bij Sellingen en in 1 932
bij Peest, sterkten hem daarin. De Engelse opvatting
kan er echter zeer wel toe hebben bijgedragen dat zijn
aandacht tevens werd gericht op de vraag of er wel
licht ook op dat gebied waamemingen waren te doen
en informatie was te verkrijgen.
3. Deze verklaring voor het ontstaan van de wallen, die
we nadien nog enkele malen Iegenkornen (Van Gif
fen, 1 947: p. 254; 1 949: pp. 1 23 - 1 24; 1 95 1 : p. 1 36;
Waterbolk, 1 949: p. 1 39; 1 954: p. 57), is - terecht -

Voor alle hier niet verantwoorde bronnen wordt verwe
zen naar de literatuurlijst in Brongers, 1 976, pp. 1 1 41 1 9.
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1 96-239.

