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VOORWOORD

In deze zevende aflevering van Paleo-aktueel komen onderzoeksactiviteiten uit 1 99 5 van de Vak
groep Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen aan bod. Een gedenkwaardig j aar: onderwijs
en onderzoek v ergden h et nodige improvisatietalent; de bibliotheek verdween in containers; kamers
en collegemimten moesten diverse keren worden ontruimd; verhuizers waren steeds druk in de weer.
De gebouwen van het voormalige Biologisch-Archaeologisch Instituut aan de Poststraat en de
Broerstraat werden grandig verbouwd, om vanaf 1 99 6 aan de Prehistorici en de Mediterman
Archeologen onderdak te bieden.
Het gebouw verloor zijn m useumfunctie. Tentoonstellingsruimten werden verbouwd tot werk
kamers. In de tuin vonden 'opgravingen' plaats, samenhangend met de verwijdering van olietanks
en vervuilde grond.
In 1 99 6 kan de vakgroep groeien naar eenheid en zijn nieuwe gezicht laten zien. De afbeelding
bij dit voorwoord toont het gezichtsmasker uit Middelstum in zijn nieuwe gedaante. Een voorwerp
uit mediterrane traditie gevonden in een prehistorische context. Onlangs vond Ernst Taayke tussen
de opgest agen scherven van deze oude B AI-opgraving een bijpassend fragment.
'Een nieuw gezicht '; een goed motto voor 1996.
Reinder Reinders
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HET DW ARSHUIS, EEN ElGEN NOORDWESTEUROPEES
BOUWPRINCIPE, EN ZIJN BETEKENIS

O.H. Harsema

De gedachte materiele cultuur ais tekst te be
schouwen is boeiend; hij vormt ook een u itda
ging. Pogingen om (versierde) potten te ' lezen'
zijn al ondernomen en hebben weinig applaus
opgewekt. Een voorproefje van de interpretatie
van een aantal deearaties op Iberische megaliet
graven - orrlangs ergens in Nederland gepresen
teerd - gaf gemengde reacties, varierend van
ongeloof tot verontwaardiging. Een aantal cate
gorieen objecten l ijkt op het eerste gezicht min
der geschikt om 'gelezen' te worden. Van ste
nen en metalen werktuigtypen zijn we geneigd
aan te nemen dat hun vorm en uitvoering vooral
bepaald is door de functie, hetzij direct (beoogd
gebruik), hetzij indirect (zoals voorzieningen ten
behoeve van de schachting). Als hier b ij het on
derzoek al gelezen wordt dan is het een soort
close reading, het distilleren van informatie om
trent vervaardiging en gebruik uit op het eerste
gezicht minder opvallende aanwijzingen. Mogen
deze werktuigen formeel ook zelf teksten zijn in
eerstgenoemde zin - dat wil zeggen opvattin
gen, gevoelens, waarden en normen van een cul
tuur, van een volk weerspiegelen -, ze zijn
toch vooral objecten waarmee teksten geschre
ven worden. Zoals een pen wordt gebruikt om
een schriftelijke tekst te produceren, maar for
meel geredeneerd natuurlijk ook zelf een tekst
is (zij het met veel m inder zeggingskracht), zo
kunnen in de materiele archeologische cultuur
ook verschi liende niveaus van tekstuele lading
worden onderscheiden. De bij l staat laag, h et
huis dat h ij heeft helpen bouwen hoog, en dat
laatste geldt ook voor wat er archeologisch nog
van het huis over is, de plattegrond. Zo is ook
een grafheuvelplattegrond een hoog-geclassifi
ceerde tekst. Wat huisplattegronden betreft, ont
staat overigens langzamerhand de situatie, na
zoveel decennia van meer of minder geslaagde
huisreconstructiepogingen, dat een aantal arche
ologen bij het zien van een plattegrand al met
een een driedimensionaal beeld voor ogen krijgt.

Het probleem is klaarblijkelij k niet dat er
geen bruikbaar m ateriaal beschikbaar is. Het
probleem is dat archeologen moeten leren lezen.
W at we misschien tot dusver wat te veel hebben
gedaan is deze teksten te lijf gaan met een soort
Piet Grijs- c.q. Battus-benadering, een benade
ring die vooral interessant is ais h ij slechts door
een enkeling wordt toegepast. Hij houdt bij een
schriftelijke tekst bijvoorbeeld in de vastlegging
van een groot aantal metrische en numerieke ge
gevens, ais bladspiegel, zetspiegel, aantal regels,
woorden, letters per pagina, aantal woorden per
zin, meest voorkomende woord, letter etc. De
inhoud van de tekst, de mededeling of bood
schap, komt ons hiennee absoluut niet nader.
Waar bijna iedere literaire recensent zich juist
wel primair op de inhoud richt, met stij l , per
spectief etc. ais tweede, kan de benadering van
de enkeling die zich bezighoudt met vorm-,
metrische en numerieke analyse verfrissend zijn.
Voor de prehistorische archeologie geldt het
omgekeerde en dat zou ons ge'interesseerd kun
nen doen zijn in de con-text-uele benadering.
De vraag die ik hier wil stellen en in contex
tuele zin wil proberen te beantwoorden, is die
naar de betekenis van het in onze streken sinds
de vroege ijzertijd voorkomende en tot in de
vroege middeleeuwen herkenbare huistype met
centrale dwarsontsluiting. leder kent deze plat
tegronden, die, te beginnen met het type Een,
via de midden-ijzertijdhuizen (in Noord-Neder
land o.a. uit Hijken bekend, in Zuid-Nederland
naar Haps genoemd) en een aantal inheemse ty
pen in de Romeinse tijd, tenslotte uitlopen op
vormen die we in Dorestad en Kootwijk tegen
komen. Het ideaal-type in die tij d - de vroege
middeleeuwen - wordt echter het best gerepre
senteerd door de plattegrooden van Warendorf
(Westfalen).
Wat gedureode zo'n 1 500 jaar (globaal van
700 v.Chr. tot 800 na Chr.) het begrip domus in
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Fig. l. Lengteaanzicht en schematische platte
grand van een 18 m lang ijzertijdhuis met late
rale taegangen (de dakvaet is mel een anderbra
ken lijn aangegeven); schaal 1: 300.

bouwkundige zin in onze streken inhield, was
een langwerpig, zuiver of vrijwel rechthoekig
gebouw met laterale toegangen. Het had zijn
hoofdtoegang(en) dus niet in de lengteas (dat
wil zeggen in de korte gevel(s)), zoals we dat
kennen bij de gebouwen van het megaron-type
in de mediterrane wereld en in de monumentale
architectuur van Grieken en Romeinen, zich
voortzettend in de religieuze architectuur van
het westerse Christendom. We kunnen ons de
klassieke tempel bijna niet anders voorstellen
dan ais een lange rechthoek die vanuit een van
de k011e zijden is ontsloten, 'an architecture af
the lang perspective, af the lang vista' (Fur
neaux Jordan, 1 979). Zo worden ons in recon
structies ook meestal de bandkeramische en
Rossener buizen voorgesteld. In Nederland be
zitten de buizen uit de m idden-bronstijd altijd
nog minstens een hoofdingang in een huiseind
en in het rivierengebied en in West-Friesland
komen ze zelfs alleen daar voor (afwaterings
greppels begeleiden er de lange gevels). De
zandgrondhuizen uit die tijd hebben vaak de
tweede (en eventueel een derde) toegang excen
trisch in een of in beide lange gevels. De boer
derijen zijn lang - 30 meter of meer is geen
uitzondering - en daarbij relatief smal (5-6 m).
De richting van de buizen wisselt; op de noor58

del ijke zandgronden overheersen richtingen tus
sen NW-ZO en N-Z.
In de vroege ijzertijd zijn een aantal zaken
veranderd. De buizen zijn korter geworden, de
kap is relatief breed (hij steekt over de wand
heen en wordt onderaan erbuiten ondersteund).
De brede ingangen liggen ten naaste bij in het
m idden van de lange zijden en tegenover elkaar.
Er is ais het ware een ingangstravee of dwars
gang halverwege het huis, waarbij aan beide zij
den een gebruiksruimte aansluit. Als we het hu is
niet ais een ongedifferentieerde, driedimensio
nale massa zien, maar de ontsluiting (de relatie
binnen-buiten) benadrukken en daarmee ook aan
de gevelgeleding waarde toekennen, zouden we
het kunnen opvatten ais een structuur waarbij op
de as van ontsluiting zijdelings twee ruimten
aansluiten, waarmee een dwarshuis is ontstaan
(fig. l ).
De formele symmetrie, het evenwicht van de
architectuur in grondplan en aanzicht, wordt
kosmologisch bege le id door de uitgebalanceerde
situering. De lengteas van deze buizen benade11
(althans op de noordelijke zandgronden) de 0W-richting; de as van de ontsluitingen staat er
haaks op, dus ongeveer N-Z. Dit !evert een lan
ge gevel met een opening in het zuiden op en
een met een opening op het noorden, ofwel, in
termen van binaire opposities: droog, warm,
l icht tegenover resp. vochtig, koel, donker. De
zelfde kwalificaties gelden ook voor de aangren
zende buitenruimten. Die aan de zuidkant heeft
een uitermate aantrekkelijk (mi cro)klimaat voor
handwerksactiviteiten in de openlucht of klein
schalige, intensieve agrariseile exploitatie (tuin
bouw).
De nieuwe preferente huisrichting kan op ver
schiliende manieren wørden verklaard. Naast de
veelgehoorde verklaring waarin een relatie wordt
gelegd met de overheersende windrichting een W-0-richting leidt tot verminderde wind
belasting - , zou de recent ten gehore gebrachte
suggestie van een vochtiger wordend klimaat in
de vroege ijzertijd de gedachte kunnen doen
ontstaan dat er well icht juist behoefte hestond
aan een optimaal gelegen areaal buitenshuis. Mij
spreken deze beide suggesties minder aan dan de
kosmologische kwaliteit van de nieuwe orienta
tie: optimale balans, optimaal evenwicht.
Twee zaken resten nog: de visuele werking en

uitdrukking van de architectonische structuur en
de symbolische betekenis van het gebruik van
de ruimten. Wat de architectuur betreft is gewe
zen op de centrale toegangspartij, die, zo al niet
het predikaat imponerend, toch in ieder geval,
gelet op de verhoudingen, de betiteling 'krach
tig' verdient. Naast de geleding is er de maat
verhouding van het gebouw. Door de relatief
geringe lengte - meestal niet meer dan ca. 20
m - bij een relatief grote breedte en dus hoogte
van de kap (resp. tot ca. 8 en 5 m), is een
bouwwerk ontstaan dat in zijn totaliteit ook in
lengteaanzicht ais een overzichtelijk en expres
sief geheel overkomt. Daarbij speelt zeker een
ro! dat het gevoel van evenwicht, harmonie en
stabi liteit in de compositie begunstigd wordt
door de convergerende eindschi lden van het
dak. We mogen verwachten dat Van der Kloot
Meijburg ( 1 9 1 7), met zij n afkeer van het steile
en verticale, een dergelijk gebouw zou hebben
gekwalificeerd ais b.v. "Boerenwoning . . . waar
bij met weinig middelen een hoge graad van
schoonheid bereikt is", terwijl kleinere varianten
van het type wellicht zouden zijn beoordeeld ais
'Eenvoudig boerenhuisje van onberispelijke
verhoudingen' .
De plattegranden van alle bedoelde buizen to
nen een driedeling. De voornaamste ruimten zijn
de buitenste, op gelijkwaardige wijze ontsloten
vanuit de midden(dwars)gang. Er is in Noord
Nederland geen enkele twijfel aan de functie
van deze beide buitenste huisdelen: een diende
ais woonruimte, de andere ais stal. Er is geen
strikt aangehouden regel wat betreft de positie
van woongedeelte en stal ten opzichte van de
windstreken. West is niet strikt gekoppeld aan
wonen of oost aan veestal l ing. Veeleer is de lo
kale (m i cro)topografie bepalend: wonen = bo
ger, lager stal. Aangezien op hetzelfde neder
zettingsterrein zowel buizen met bet woonge
deelte in bet westen ais in het oosten voorko
men, beeft men zowel oost ' bellingen' ais west
'hellingen' voor boerderijbouw uitgekozen. De
baast onwaarneembare helling van het grond
vlak l ijkt niet van wezenlijk belang voor de wij
ze waarop het bouwconcept moet worden ge"in
terpreteerd (hoger gelegen is niet per definitie
hoger gewaardeerd). We moeten kijken naar de
indeling en naar bet gebruik van de ruimten.
De gel ijkwaardigheid van de ruimten, qua op
pervlak en ligging ( duur van de bezonning)
=

=

suggereert een zekere gel ijkwaardigbeid van de
functies en van de respectieve gebruikers. Het
wonen van de mensel ijke groep en bet onderdak
verschaffen aan bet vee staan kennelijk niet ais
twee ongelijkwaardige functies tegenover elkaar,
zoals door woordkeuze gemakkelijk is te sugge
reren. Het gebouw verscbafte onderkomen aan
twee gel ijkwaardige groepen bewoners: de men
sen ais agrarische organisatoren en leveranciers
van kennis en arbeid, het vee ais leverancier van
trekkracht en mest en na de dood van voedsel
en grondstoffen. Het vee vertegenwoordigde
tenslotte in belangrijke mate het kapitaal en de
omvang van de veestapel had vermoedel ijk ook
immateriele implicaties. 1 Mensen en vee teza
men produceerden het voedsel dat hun gezamen
lijk voortbestaan garandeerde. Voor het boe
renbestaan op de armere gronden van Noord
west-Europa was deze symbiose een voorwaar
de. Het was niet noodzakel ijk dat dit in een
Onderkornen onder een dak resu]teerde en in de
vorm en de lay-out van de behuizingen op de
genoemde wijze tot uitdrukking kwam, maar nu
dit wel is gebeurd, is het ook bet meest treffen
de symbool van de gelijkwaardigheid en de on
derlinge afhankelijkheid van de beide groepen
gebruikers.
De gebouwvorm, zowel in plattegrond ais in
aanzicht, is opmerke l ijk. Van niet veel houw
kundige vormen van vergelijkbaar origineel con
cept kan met enig recht worden verondersteld
dat ze hun oorsprong hebben in barbaars Euro
2
pa, in dit geval in het noordwesten. Dit bouw
principe heeft zich daar in zuivere vorm ook
ni et langer dan tot ca. l 000 AD gebandbaafd en
de laatste eeuwen dan nog maar in een zeer be
perkt gebied. Al in de Romeinse tijd tekent zich
(b. v. in Wijster, Bennekom, Peeloo, Flogeln) bet
tot ontwikkeling kom en van een derde gebruiks
ruimte onder hetzelfde dak af. De in drieen ge
deelde p lattegrand (de ingangsdelen buiten be
schouwing latend) krijgt ook een tweede stel in
gangen. Hoewel dit het dwarshuisprincipe op
zich niet aantast, tast bet wel de zeggingskracht
en de monumentaliteit van de gebouwen aan en wat de monumentaliteit betreft gaat bet dan
niet om bouwvolume maar om de kracht van de
vormgeving. In Westfalen is de bloei van de
boerderijen van de dwarshuisgroep in zuivere
vorm, met tegenover elkaar l iggende ingangen
59

in het m idden van de lange zijden - nu zelfs
m et uitspringende portalen gemarkeerd - , het
!angst doorgegaan (fig. 2: onder).
De vraag die zich tenslotte opdringt is of het
dwarshuisconcept ook voor de bouw van monu
mentale bouwwerken toepassing heeft gevonden.
Onder monumentaal wil ik hier verstaan zowel
non-vernacular ais duur(zaam) of majestueus.
Twee voorbeelden kunnen worden gepresen
teerd: de Santa Maria de Naranco bij Oviedo in
Spanje, een oorspronkelijk Visigotische paleis
aula, later ais kerk gebruikt (vandaar de naam),
die nog steeds bestaat, en te Ravenna het al lang
verdwenen paleis van Theodoric, Ostrogotisch
heerser over ltalie, dat alleen in afbeelding is
overgeleverd en wel op een mozai"ek in de kerk
Sant'Apollinaire Nuovo in Ravenna.
Op de zuidhelling van de berg Naranco be
vindt zich de vermoedelijk onder Ramiro l hal
verwege de 9e eeuw gebouwde monumentale
aula, mogelijk een mede voor representatief ge
bruik bedoeld onderdeel van een overigens ver
dwenen buitenpaleis. De hoofdmassa van het
bouwwerk meet buitenwerks 1 9,9x6,0 m en
heeft zijn voor dit betoog interessante hoofd
ruimte, de ' zaal ' , op de verdieping; de vloer
maat hiervan is gering: slechts l i ,5x4 m. Hij
wordt bereikt via twee buitentrappen langs de
noordelijke lange gevel, die leiden naar een
overdekt portaal op de hoogte van de verdie
ping, m idden buiten de noordgevel . Van hieruit
heeft men toegang tot de zaal. Recht tegenover
deze ingang heeft zich vroeger een tweede uit
bouw bevonden, wel gefundeerd maar vermoe
delijk niet via trappen van buiten bereikbaar.
Mogel ijk gaat het om een 'erker' waarin zich de
ceremonieJe zetel bevond. Aan beide korte zij
den sluit bij de centrale ruimte een ruime, naar
alle kanten open loggia aan (fig. 2: boven). Het
gebouw past bij ons type doordat zijn as van
ontsluiting haaks en midden op de lengteas van
het gebouw staat. Overigens zijn in dit geval de
rechtopgaande eindgevels door hun rijke detail
lering ook uitgesproken blikvangers.
Het gebouw dat is afgebeeld op het mozai"ek
in de San t' Apol linaire Nuovo is boven de in
gang gesierd met het opschrift PALA TIVM. Het
wordt gezien ais het paleis van Theodoric en de
bouw moet dan rond 500 worden gedateerd. De
afbeelding toont een lengteaanzicht van een ge60

Fig. 2. Plattegranden van de Santa Maria de
Naranco (etage; boven) en huis 7 van de opgra
ving te Warendorf (schematisch); schaal /: 450.

bouw dat is ontsloten in het midden van de lan
ge zijde. De ontsluiting bevindt zich in een hoge
uitbouw die vergelijkbaar is met een transept
arm . De toegang zelf wordt gevormd door drie
boogvormige doorgangen. De lichtopeningen
van de hoofdruimte bestaan uit drie boogramen
vanaf de grond aan weerszijden van het toe
gangsportaal . Daarboven bevindt zich een rij
kleinere boogramen. De afbeelding laat het niet
toe met zekerheid te concluderen dat de paleis
aula inwendig valgens de principes van het
dwarshuis was gestructureerd (en b. v. geen absis
met koninklijke zetel bezat in de lengteas, zoals
o.a. de aula van Karel de Grate' s Pfalz te fngel
heim). Maar ais we er vanuit gaan dat de kun
stenaar de meest monumentale gevel heeft weer
gegeven, is de veronderstelling wel gerecht
vaardigd dat Theodorics paleishal tot het type
met centraal gelegen, laterale hoofdtoegang be
hoort; het is dan tevens het gebouw dat van alle
tot nu toe genoemde de meest monumentale in
gangspartij bezat.
Het is interessant dat beide monumentale pa
leisaula's worden aangetroffen in een van ari
gine Germaans cultuurverband, dat ook n og lang
Germaanse trekken heeft bewaard. Dit bouwplan
is in de (proto-)Germaanse cultuurwereld gewor
teld, het heeft zich in dat kader ook het verst
verbreid. Het heeft ais bouwprincipe in de Euro
pese Christelijke bouwkunst geen ingang gevon-

den, hoewel een gebouw van het dwarshuistype
- een dwars- of ' transept' kerk, met een korte
voorhal v66r de ene laterale toegang en een ab
sis of kort koor buiten aansluitend bij de andere
- voor minder pontificale kerken voortreffelijk
had kunnen voldoen. De hierarchische en anti
democratische structuur van de Christelijke kerk
heeft zulks echter verhinderd. In tegenstel l ing
tot het Christendom kende de Islam wel gebeds
huizen van het dwarshuistype. Een van de fraai
ste voorbeelden is de vroege (Omayyaden) mos
kee van Damascus, die in een aantal opzichten
verrassende overeenkomst vetioont met de pa
leisaula van Theodoric.

aanzienlijk veebezit i n het uiterlijk van het huis
duidelijk tot uitdrukking. Een esthetische ' ver
zwakking' (in onze ogen) stond in die tijd dus in
wezen vermoedelijk voor meer status en prestige.
2. De oudste voorbeelden van soms zeer lange, late
raal ontsloten buizen van aanzienlijke breedte (8
m) komen we in Denemarken al tegen in de vroe
ge bronstijd

(= midden-bronstijd in onze termino

logie). Kortere buizen met woon- en berkenbaar
stalgedeelte verscbijnen daar in de late bronstijd
(= onze vroege ijzertijd). Overigens is ook de con
tinentaal-Noordwesteuropese ganggrafvarm uit h et
midden-neolitbicum gekenmerkt door laterale ont
sluiting en door een, gezien vanuit de as van ont
sluiting, dwarsgeplaatste kamer. Dit type, waartoe
ook onze hunebedden beboren, onderscheidt zicb
hierin van de megalietgraftypen i n vele andere

Summary
This contribution aims to interpret the archaeo
logieal remains of a large part of the late pre
historic and early historie farmhouses of norih
western Europe in a contextual way. First the
arehitectural eoncept of these buildings has to
be defined. With their opposed lateral entrances
in the middle of the lang sides, eonneeted by a
transverse passage which gives access to the
adjaeentfunetional areas (dwelling and byre) of
seeming equivalence, the buildings are not in
faet langhouses but may be seen as transverse
or transept struetures ('cross-houses '; German:
Querhaus, Dutch: dwarshuis). This bui/ding eon
cept seems to have its arigin in the Nordie
world during the Bronze Age and is wide/y ap
plied in the Gennanie world from the Iran Age
until well into early-medieval times. It was
rare/y used for monumental architeeture of
more durable nature, exeeplions being a few
buildings of the Visigoths and Ostrogoths in
their new Mediterranean territaries as well as
same early (Umayyad) mosques.

streken van Europa, waar het longitudinale bouw
concept overheerst.
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Noten
l . In de ijzertijd heeft bet woongedeelte tamelijk
constante afmetingen, i n lengte zelden meer dan 6

a 7 m, hetgeen bij een inwendige breedte van bet

!mis van ca. 6 m resulteerde in een woonoppervlak
2
van ca. 40 m
De stal kan langer zijn dan het
woongedeelte en daarmee wordt de gevel l icht
asymmetrisch. Visueel valt dat pas op bij buizen
van meer dan ca. 1 8 m lengte. Daarmee komt een
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