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In deze aflevering uit Noord-Nederland: l . Tolweg-Zuid/Kinkhorsterweg; 2. Oldekerk; 3. Driebond;
4. Houwingeham; 5. Yde; 6. Tinaarlo; 7. Jardinga; 8. Laude; 9. Gramsbergen.
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DE A RCHEOLOGIE IN G RONINGEN VOOR 50 JAAR. ENKELE
H EruNNERINGEN AA N ALBERT MEUER

H.T. Waterbolk

Albert Meijer, geboren op 22 september 1 923,
overleed op 8 oktober 1 997. Hij was van l de
cember 1 947 tot l januari 1 950 verbonden aan de
Rijksdienst voor bet Oudheidkundig Bodemon
derzoek (ROB) en van l j anuari 1 950 tot l april
1 985 aan bet B iologisch-Archaeologisch Instituut

Anders dan zijn voorganger Lanting, had
Meijer ook de zorg voor de dienstauto en dat be
tekende dat hij langere dagen maakte dan wie
ook. In de loop der jaren werd ook bet vervaardi
gen van lakfilms van bodemprofielen zijn specia

(BAl) van de Rijksuniversiteit te Groningen. Hij

lisme. In tijden van grote drukte verrichtte hij ook
wel bet tekenwerk op de opgraving. Normaal

was een boerenzoon die geen beroepsopleiding
had genoten, maar op bet ouderlijke bedrij f in bet
gehucht Ubbena wel geleerd had van alles aan te

voorgraver, een tekenaar, een - door andere ver
plichtingen vaak niet permanent aanwezige -

was echter dat bet team te velde hestond uit een

pakken. In de praktijk is hij door Van Giffens
voortreffelijke voorgraver Jan Lanting, afkomstig
uit bet naburige dorp Zeijen, opgeleid tot allround

Deze structuur zorgde voor bet opbouwen en bet
doorgeven van een grote ervaring bij zowel bet

veldtechnicus.
B ij de voorbereiding van opgravingen w as bet

technische personeel als de aankomende onder
zoekers.

de taak van de veldtechnicus om toestemming te

Studenten hadden vroeger binnen hun studie
programma ruim de tijd voor bet verwerven van
de noodzakelijk geachte gevarieerde velderva

verwerven van de eigenaar en met de gebruiker
afspraken te maken over zaken als oogstvergoe
ding en wijze van oplevering van bet terrein na de
opgraving. B ij de opgravingen zelf ondermeld hij
nauwe contacten met veelal ook ter plaatse werk

archeoloog en veelal een student of assistent.

ring. Er waren bovendien voor jongere studenten
assistentschappen 'b.b.' (buiten bezwaar van 's

de werkzaamheden, machinale zowel als hand

rijks schatkist) beschikbaar die vrij stelling gaven
van de betaling van collegegeld, en voor gevor
derde studenten (bescheiden) betaalde assistent

matige, en paste ze zonodig aan in bet licht van
bet gevondene. Zelf verrichtte hij bet fijne graaf
werk bij bet blootleggen van een graf of bet ana

onderzoek en bet onderwijs. V66r de opkomst van
bet stelseJ van achtereenvolgens wetenschappelij

zame wegen- en huizenbouwers. Hij organiseerde

lyseren van een ingewikkelde opeenvolging van
grondlagen. Hij was verantwoordelijk voor bet
hergen van de vondsten. Samen met de tekenaar
en de verantwoordelijke archeoloog werden de
grandsporen bestudeerd, ingemeten en opgete
kend. Arbeiders, deelnemende studenten en aan
komende technische medewerkers werden gefu
strueerd. In overleg met de betrokken biologen
werden de plantaardige en dierlijke resten verza
meld. Dagrapporten moesten worden geschreven.
Na afloop van de opgraving werden de vandsten

sehappen als zij actief wilden deeinemen aan bet

ke ambtenaren, wetenschappelijke medewerkers
en universitaire docenten was bet hele onderwijs
systeem in feite gebaseerd op de inschakeling van
assistenten voor colleges aan jongerejaars en
practica. Van een opgejaagd worden door strikte
regelingen van programma en studieduur was
toen nog geen sprake. De enige stok achter de
deur was de beperkte geldigheid van sommige
tentamens. Velen vonden tijdens hun studie al de
onderwerpen voor een promotieonderzoek.
Maar ook in vele andere opzichten zijn de tij

gerestaureerd en in bet magazijn opgeborgen. 's
Winters werd bet opgravingsmaterieel nagekeken

den veranderd. Het op graven is nu vooral de taak

en onderhouden.

drij ven, die bet hergen van verloren gaande delen

van speciaal daarvoor in bet leven geroepen be
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van het bodemarchiet valgens tot in detail gere

foort onderdak gekregen.

geide procedures binnen een tevoren vastgesteld
budget en tijdsbestek tot taak hebben, en voor wie
het opgraven niet meer ais eerste doel heeft het

Voor hoogleraren gold destijds nog een leef
tijdsgrens van 70 j aar, zodat Van Giffen aan de
universiteit nog wel in functie bleef. Met steun

verzamelen van gegevens ter beantwoording van
wetenschappelijke vragen. Ze worden veelal be
mand door jonge, pas afgestudeerde arebeologen

van de universiteit gelukte het hem met moeite
om het BAl weer los te weken uit de ROB, maar

met een tijdelijk dienstverband; voor permanente
technische krachten is geen plaats. Alleen via het
toezicht van de seniore universitaire onderzoekers
wordt nog geprofiteerd van hun onder de oude
omstandigheden opgedane brede ervaring. Het
ligt voor de hand dat de veranderingen in de j aren
negentig de kwaliteit van de opgravingen, uitzon
deringen daargelaten, niet ten goede zijn geko
men. De breuk met de traditie is daarvoor te
groot. Niernand die dat beter besefte dan Meijer,

de toenmalige Staatssecretaris Cais vaardigde een
besluit uit, valgens hetwelk het BAl na het aftre
den van Van Giffen niet meer zou mogen opgra
ven en zich zou moeten beperken tot biologisch
onderzoek ten dienste van de archeologie. Daar
voor zou het de centrale instelling in Nederland
worden. Vandaar dat de opvolger van Van Giffen
een bioloog werd.
Dat de universiteit zich deze inperking van

die zelf in die traditie zijn ervaring had opge

haar vrijheid van onderzoek niet behoefde te laten
welgevallen ligt voor de hand, en zo kon het BAl,
gesteund door een Senaatscomrnissie en het Col

bouwd en niet nagelaten heeft om op de gevaren
van de ontwikkeling te wijzen.
Het zal de jongeren verwonderen dat Meijer in

ritaat van Van Giffen in 1 954 toch ais vanouds het
opgravingwerk voortzetten, met de tekenaars H.

de eerste paar jaar in dienst was van de ROB . Het
eerste decennium n a de tweede wereldoorlog w as

Praamstra - die in 1939 in dienst was getreden als
opvolger van Van Giffens gestorven tekenaar L.

een periode van grote veranderingen in het arche

Postema - en R. Woudstra, en de voorgravers

ologische bestel. Die hingen samen met de op
richting van de ROB op l januari 1 947. In die
dienst gingen alle instellingen op die destijds ac

lege van Curatoren, zich na het universitaire eme

Lanting - die in 1961 met pensioen ging - en

tief w aren op het gebied van de Nederlaudse veld

Meijer ais centrale figuren van de buitendienst.
Keren we terug naar het j aar 1947. Voor Van
Giffen betekende de oprichting van de ROB be

archeologie: het Rijksbureau voor het Oudheid

halve een taakverzwaring allereerst een verrui

kundig Bodemonderzoek te Leiden, de buiten
diensten van het Rijksmuseum van Ondheden te

ming van zijn onderzoeksmogelijkheden. Er
kwamen in Groningen een tweede secretaresse
(T.E. Gerritsen), een chauffeur (B. Bekker), twee

Leiden en het Rijksmuseum Kam te Nijmegen, de
afdeling Bodemonderzoek van het Rijksbureau
voor de Monumentenzorg in Den Haag en ook het
Biologisch-Archaeologisch Instituut te Gronin
gen. Van Giffen, voor wie dit de kroon op zijn
loopbaan zou moeten zijn, werd hoofd van de

nieuwe veldtechnici (C. van Duijn, afkomstig uit
Katwijk en geworven tijdens de opgravingen van
het Romeinse castellum in het nabijgelegen Val
kenburg, en Meijer) en ook was het mogelijk en
kele studenten een aanstelling te geven ais
assistent: H. Halbertsma, W. Glasbergen en H.T.

Dienst; onderdirecteur werd P. Giazema van Mo
numentenzorg.

Waterbolk. Met de administrateur J. Dijkstra, die

Vrijwel roeteen ontstonden echter moeilijkhe
den, onder meer veroorzaakt door de gescheiden
huisvesting, met ais resultaat een hevige compe

maar net als Van Giffen zelf in dienst van de uni
versiteit was gebleven, en een enkel ouder perso

tentiestrijd tussen Van Giffen en Glazema. Van
Giffen, die in maart 1 949 de leeftijd van 65 j aar

neelslid van het voormalige Rijksbureau voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek die in Gronin

bereikte, bleef nog tot het eind van dat jaar in

gen voor documentatiedoeleinden tewerk w as ge
steld (G.C.F. Scheffel) varmden zij formeel de

functie ais hoofd van de ROB. Giazema werd
daarop benoemd tot directeur van de Dien st. Deze
had inrniddels in een fraai oud pand in Arners-
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ais camptabeJe van de ROB was aangesteld,

Graningse staf van de ROB, die zijn orders recht
streeks van Van Giffen ontving. De in Den Haag

zetelende, van Monumentenzorg afkomstige
ROB-ers Giazema en J.G.N. Renaud met hun

steentijdculturen gespecialiseerde archeoloog Dr.
A. B ohmers verbreedde zich het werkterrein van

technische medewerkers D. de Boer, G. Plug, A.
van Pernis en J. Ypey hielden zich vooral bezig
met middeleeuwse objecten ais kerken en kaste

het BAl en moesten de opgravingsmethoden wor
den aangepast. Ook daarbij was Meijer betrok
ken.

len, en zo betekende de gesplitste huisvesting

Halbertsma onttrok zich meestal aan het ei

ook, dat 'Groningen' zich voornamelijk bezig

genlijke opgravingswerk - zijn interesse lag voor

hield met de prehistorie en de Romeinse tijd.

al bij de Friese geschiedenis en hij verbleef een
deel van de tijd met een studiebeurs in Italie -,

Voor die perioden was het BAl in de jaren
1 948 en 1 949 dan ook het archeologische cen
trum van ons land en vanuit Groningen reisde
men met Meijer achter het stuur het hele land
door, naar de Acht Zaligheden voorbij Bindhoven
in Noord-Brabant om daar grafheuvels op te gra
ven, naar Epe en het landgoed Warnsborn bij
Schaarsbergen op de Veluwe voor hetzelfde doel,
naar Cuyk waar een Romeinse nederzetting het
doel was, naar West-Friesland, naar Deventer,
naar Utrecht, en natuurlijk ook naar het vertrouw
de werkgebied in Friesland, Groningen en Dren
the. Door de aanwezigheid op het BAl van de i n

maar Meijer, Glasbergen en ik kregen in de prak
tijk een leerschool al s niernand voor of na ons die
heeft gehad. Die gezamenlijk en in onderlinge
wisselwerking doorlopen leerjaren, met Van Gif
fen, Lanting en Praamstra ais bakens, zal ik niet
licht vergeten. Ze vorruden een band voor het le
ven. Ik weet zeker dat Glasbergen, die in 1957
mijn collega in Amsterdam werd en helaas al in
1 979 is gestorven, dit ook zo gevoeld heeft.
Per l januari 1 950 v ond een soort boedelschei
ding plaats en werden de Graningse ROB-ers
voor de keuze geplaatst tussen de belaften van

Fig. J. De staf van het Biologisch-Archaeologisch lnstituut in 1947. Van Zinks naar rechts: D. Kok, W Glasbergen,
H. T. Waterbolk, W Hamming, A. Meijer, T. E.A. Gerritsen, J. Lanting, A. E. van Giflen, J. Dijkstra, M. Woerdeman, R.
Woudstra, H. Praamstra en A. Bohmers.
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Giazema en de Joyaliteit jegens Van Giffen. Dat

Na 1 954 normaliseerden zich de verhoudingen

was voor de betrokkenen - van wie sommigen
jonge gezinnen hadden - bijzonder moeilijk door
de hoge mate van polarisatie die er ais gevolg van

tussen de beide kampen en ook de kemphanen Gia
zema en Van Giffen sloten spoedig vrede. Ilet BAl
sloeg geleidelijk de vleugels weer wat verder uit,
met opgravingen in onder meer Geleen, Rijckholt,

het conflict tussen Giazema en Van Giffen in de
retatie tussen 'Amersfoort' en 'Groningen' was
ontstaan. Van Duijn, Bekker, en later ook Woud
stra - die in 194 1 bij het BAI als tekenaar was
aangesteld -, kozen voor Amersfoort. Dat deed
ook G.D. van der Heide, die ais assistent van de
ROB vanuit het BAI een buitenpost bezette op
Schokland voor de behartiging van de arebeolo
gie van de voormalige Zuiderzee. Alleen Meijer
en Gerritsen kozen voor Groningen. Halbertsma,
de oudste van de drie Groningse assistenten, deed
in 1 949 zijn doctoraalexamen en ging naar

Niederwil (Zwitserland) - waar Praamstra en

Meijer zich van hun allerheste kant hebben laten
zien - en Swifterbant, maar het noorden bleef toch
ons voornaamste werkterrein. Daar werden grote
meerjarige opgravingen van nederzettingen onze
specialiteit. Het begon in Wijster, en daarna volg
den veJe campagnes in onder meer de uitbreidings
plannen van Emmen, in Hijken, in Odoorn en in
Gasselte. B ij al deze onderzoekingen toonde
Meijer zeer veel inzet en verantwoordelijkheids

Amersfoort; zijn verhouding met Van Giffen was
toch al niet meer optimaal. Glasbergen en ik, die

gevoel. Ook bij de gang van zaken op het Instituut
zelf w as er van zijn kant een grote betrokkenheid.
Helaas waren de laatste jaren gekenmerkt door

beiden toen nog niet afgestudeerd waren, bleven
uiteraard in Groningen.

ernstige gezondheidsproblemen van blijvende
aard, zowel bij zijn echtgenote ais bij hemzelf.

Meijer heeft wel getwijfeld of hij de juiste keu
ze had gemaakt. Financieel bleven er lang ver

Zoals de naam van Lanting altijd verbonden

schillen. Voor het wetenschappelijk personeel

zal blijven aan Van Giffens opgravingen van ter
pen, hunebedden en grafheuvels, zo zullen we ons

werd het spoedig beter bij de universiteit; voor het

Meijer altijd heriuneren ais de onrnisbare techni

technisch personeel bood de ROB meer perspec
tiet door hogere uitlooprangen en betere rangin

sche man achter de eerste grote nederzettingsop
gravingen in Drenthe.

schalingen. Om de salarissen van het technisch
personeel bij de universiteit te verbeteren hebben
we vaak de vergelijking met Amersfoort gehan

Summary

teerd, en lang niet altijd zonder succes, mede dank
zij de voortdurende aandacht van Meijer voor dit
onderwerp en de gegevens die hij zelf aandroeg.
Niet alleen hijzelf, maar ook zijn collega's op het
BAI hebben daarvan geprofiteerd. Hij beeindigde
zijn loopbaan ais technisch hoofd-ambtenaar.
N a de w ilde j aren van 1 948 en 1 949, waarin
het hele land zijn werkterrein was, keerde Van
Giffen weer terug op zijn oude stek i n het noorden
van het land. De hele gang van zaken was voor
hem een hard gelag, maar zijn energie was onge
broken. Ik noem uit de j aren 1 950- 1 95 4 de opgra
vingen van grafheuvels bij Oudemolen, Eme
lange en Hijken, van de rij engrafvelden van Aal
den en Zweeloo, en van de St. Walburg-kerk in
Groningen. Daarbuiten is alleen de voortzetting
van de opgravingen in het Romeinse castellum
van Valkenburg (Z.-H.) en de grafheuvels in de
Acht Zaligheden te noemen.
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The death ofthefield technician A. Meijer in 1997
is taken as an occasion to reminisce about the ar
chaeological situation in Groningen in the years
f com
1947-1949, when Professor A.E. van Gifen
bined his professorship at Groningen University
with his directarship of the newly-founded State
Service for Archaeological Jnvestigations in the
Netherlands (ROB).
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