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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 RAADSEL VAN DE GROTE GATEN VAN SCHIPBORG (DR.)
NA 75 JAAR OPGELOST?

O.H. Harsema

In 1 92 1 verrichtte Van Giffen een opgraving op
de brink van Schipborg (gem. Anloo). In 1 943
publiceerde hij er summier over. Het is op het
eerste gezicht naar buidige maatstaven geen
spectaculaire opgraving, maar hij confronteerde
Van Giffen met allerlei verschijnselen en hij
riep kennel ijk nogal wat vragen op. Dat was
niet verwonderlij k. Waterbolk ( 1 990), die rond
1 988 een groot aantal van Van Giffens kleinere
nederzettingsonderzoeken opnieuw analyseerde,
wees erop dat de opgraving in 1 92 1 in Schip
borg Van Giffens eerste opgraving in Drenthe
was waarbij hij echte buisresten vond.
In 1 943 besteedt Van Giffen, in zijn bespre
king van de opgraving Schipborg in het Hand
boek Drenthe, aandacht aan de daar aangetrof
fen, ondertussen goed bekende hutkommen, van
2- en 6-palig type. Hij noemt echter niet het
grote stuk van een 0- W-gerichte huisplattegrond
dat ook werd aangetroffen en hij schijnt even
min te refereren aan het regelmatige patroon van
grote vierkante gaten, dat het meest opvalt op
zijn overzichtstekening (fig. l ). Maar het kan
zijn dat een wat cryptische passage in zijn tekst
op deze laatstgenoemde configuratie betrekking
heeft. Daarop kom ik later terug. Ondertussen
zal duidelijk zijn dat die grote vierkante gaten
het onderwerp van deze bijdrage vormen. Hoe
wel ze inmiddels ook elders zijn gevonden, zijn
ze voor arebeologen in Drenthe, 75 jaar later,
nog steeds geen alledaags verschijnsel - Water
bolk: "Het is wel curieus dat Van Giffen meteen
op iets stootte, dat zeldzaam is gebleven" - en
is tot nu toe hun betekeni s niet voor iedereen
duidelijk. Waterbolk zegt erover: "Verder laat
de plattegrond van Schipborg een regelmatig
rooster van vierkante kuilen zien dat een exacte
tegenhanger heeft gevonden achter op het erf
Hovinge in Peelo, maar dat we ook daar nog
niet begrijpen".
Van Giffen was in 1 93 2 aan de rand van een
grote ontzanding op de Vijzelkampen bij Eext
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(gem. Anloo) nog eens op dit soort grote !mi len
gestuit. Over deze opgraving heeft hij in 1 934
kort gerapporteerd. Na zijn bespreking van de
voornaamste archeologica, nederzettingsresten
uit de Romeinse tijd, noemt hij onder de overige
verschijnselen o.a. "tal van vierkante kuilen, een
soort stiepgaten", en vervolgt dan: "De confi
guratie dier stiepgaten, hoewel hier en daar re
gelmatig, is niet van dien aard, dat ik daaruit
een meer gepreciseerde conclusie durf te trek
ken. Naar analogie van dergel ijke vondsten op
den brink te Schipborg en van wat ik zag in de
terpen, geloof ik erin te mogen zien de laatste
sporen van grotere, latere (Frankische?) behui
zingen11.
I n het licht van deze opmerking kunnen we
mijns inziens de cryptische passage in het
Handboek Drenthe (p. 532) begrijpen. Van G if
fen zegt daar: "De lååt-Karolingisch-Ottonische
woonsporen te Schipborg wijzen op grote drie
schepige hoeven. Daarvan verraden de niet in
gegraven stij len- en wandpostensporen voor het
eerst een gebint- of staanderconstructie, die de
oudere bouwwijze van diep ingegraven of inge
heide stijlen (zonder dwarsbalk) vervangt". Hoe
wel Van Giffens opmerking over een belang
rijke overgang in de constructieve ontwikkeling
van het voor- en vroeghistorische boerenhuis,
hier haast terloops meegedeeld, bijzonder inte
ressant is, gaat het mij nu om iets anders. Ik kan
deze passage eigenlijk alleen maar begrijpen ais
ik denk dat hij, wat Schipborg betreft, slaat op
de ontdekking van de grote vierkante gaten en
ik concludeer dan dat Van Giffen deze ca. 1 943,
zoals tien jaar eerder, nog steeds beschouwt ais
stiepgaten. Stiepen, hoe ook samengesteld, die
in uitgegraven funderingskuilen waren gezet en
waarop, op of iets boven maaiveldhoogte, de
stijve gebinten van zijn grote, "laat-Karolin
gisch-Ottonische" drieschepige hoeven waren
geplaatst.
W e kunnen vaststel len dat Van Giffen aan de-

ze patronen van grote vierkante gaten dus wel
een interpretatie had gegeven, maar ook dat zijn
verklaring niet helder is overgekomen. Vandaar
dat Waterbolk hem niet noemt en ca. 1 988 stelt
dat we bet verschijnsel "ook daar [dat wil zeg
gen in Peelo] nog niet begrijpen". Zelf komt h ij ,
met betrekking tot Van Giffens opgraving op de
Vijzelkampen bij Eext, bij zijn nieuwe analyse
van de sporen, tot een interpretatie waarin
groepen van deze grote gaten als tot verschilien
de gebouwen beborende paalgaten worden
beschouwd. Hij verbindt gaten die min o f meer
in rijen liggen met onderbroken lijntjes en krijgt
zo een drietal wat onregelmatige, tweeschepige
gebouwgedeelten, maximaal over een lengte van
1 8 m bewaard en ongeveer 7 m breed (Water
bolk, 1 990: afb. 1 7).
Peelo (gem. Assen) zou tenslotte ook nog dit
soort kuilen hebben opgeleverd, gelegen op het
middeleeuwse erf Hovinge. In de publikatie van
de opgravingen (Kooi, 1 995) blij ken ze ook hier
als paalgaten te worden beschouwd en wordt het
merendeel van de gaten (een 20-tal) ge'interpre
teerd als te behoren tot een grote tweeschepige
schuur (nr. 70), 38 m lang, 6-7 m breed (fig.
3 9). Het veronderstelde gebouw wijkt door zijn
N-Z-richting af van bijna alle andere in Peelo en
ook zijn plattegrand vertoont een bijzonderheid:
de palen staan in dwarsrichting gezien scheef op
de lengteas. Een I l -tal vergelijkbare gaten in
Peelo wordt tot een tweede, meer fragmentair
bewaarde schuur gerekend (nr. 7 1 ), vlakbij nr.
70 maar 0- W gelegen.
In Peelo worden, in de geschematiseerde
weergave van de ontwikkeling van bet erf Ha
vinge in vij f fasen (tussen l 000 en 1 500 AD),
de beide schuren toegeschreven aan de laatste
fase, waarbij geen woongebouw meer op bet op
gegraven gedeelte van het terrein is weerge
geven (fig. 59e). Kooi sluit de mogelijkheid
echter niet uit dat de schuren niet meer in de
(late) middeleeuwen maar in de 1 6e- 1 7e eeuw
gedateerd moeten worden. In dat geval zouden
we deze palenconfiguraties missebien in ver
band kunnen brengen met bet patroon van de
postm iddeleeuwse sporen (perceleringen en af
wateringssloten), waarvan de belangrijkste op de
overzichtskaart (fig. 47) zijn aangegeven.
Het verschijnsel van het, in dwarsrichting ge
zien, iets scheef op de lengteas staan van de rij
en gaten is ook in Schipborg opvallend. Daar

zijn in bet opgegraven gedeelte in ten naaste bij
N-Z-richting (NNW-ZZO) acht rijen gaten her
kenbaar en in de andere richting, niet geheel
haaks erop, vij f rij en, totaal een 25-tal gaten. De
gaten in Schipborg, alsook in Peelo en op de
Vijzelkampen, meten ca. l x l m, de onderlinge
tussenafstand in Peelo, Schipborg en in het re
gelmatiger, zuidelijk gedeelte van de opgraving
op de Vijzelkampen bedraagt ongeveer 3 m.

Een nieuwe interpretatie
De eerdere gedachten nog even samenvattend,
blijkt dat Van Giffen ( 1 934, 1 943) wat betreft
de grote, vierkante gaten dacht aan funderings
kuilen, die waren gegraven voor het aanbrengen
van stiepen waarop bovengrands het gebintwerk
van drieschepige boerderijen was geplaatst. Wa
terbolk ( 1 990) en Kooi ( 1 995) denken aan paal
gaten waarin bet ingegraven deel van het paal
werk van tweeschepige gebouwen (in Peelo
schuren) was gezet.
Zelf denk ik dat deze gaten noch als stiep
gaten, noch als paalgaten moeten worden be
schouwd. Ik denk dat ze niets met gebouwen
van doen hebben. Mijn suggestie is de kuilen te
zien ais ' struikelgaten', bedoeld om, meestal in
samenhang met andere voorzieningen, op die
plaats vreemden de ongewenste doorgang te be
letten.
Struikelgaten zijn als archeologisch verschijn
sel bekend uit de opgraving van de landgraaf De
Landerd of Lankerd op de Keuperheide bij het
Limburgse Helden (Modderman, 1 9 8 1 ). Een
landgraaf of landweer, zoals hij meestal wordt
genoemd, is een wal die als verdedigingslinie
diende. De betreffende landgraaf De Landerd
was "omstreeks 1 370 aangelegd in opdracht van
de rijksabdij van Thom 1 , toentertijd een zelf
standig staatje. De wal moest de doortocht uit
het noorden van stropende huurtroepen beletten.
Aan weerszijden van de wal lagen greppels
waarachter [= waarbuiten] rijen gaten gegraven
waren om de paarden te laten struikelen" (Bloe
mers et al., 1 98 1 : p. 1 64). Op bepaalde p1aatsen
bevonden zich te controleren doorgangen door
de wal en de bedoeling was dat ' verkeer' , van
wat voor aard en met wat voor intentie ook,
geen andere route koos.
Op het verschijnsel struikelgaten2 - en de
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mogelijkheid deze interpretatie ais de verklaring
te zien voor de Drentse ontdekkingen - werd ik
vorig jaar geattendeerd bij het doornemen van
het boekje van Miehiel Hegener ( 1 995), waarin
een hoofdstukje aan landweren is gewijd (pp.
83-87). Kot1 daarna trof ik een foto van de
struikelgaten bij De Landerd en de boven geei
teerde besehrijving van deze landweer aan in
Verfeden Land. Het verband met de Drentse
versehijnselen had dus al jaren eerder kunnen
worden gelegd. Sehandalig genoeg heeft even
min Moddermans artikel tot ' de sehok der her
kenning' geleid.
Hegener sehrij ft: "De landweer was het lange
afstandshek van de late m iddeleeuwen: een aar
den wal van gemiddeld een meter hoog, met on
diepe greppels of sloten aan weerszijden. Op de
wal groeide een diehte vegetatie van doornige
planten . . . . Als boeren een landweer rond hun
marke opwierpen, was dat nauwelijks een bijdra
ge aan de regionale gezelligheid. De doorgangen
bleven open zolang de betrekkingen met de om
liggende marken aanvaardbaar waren en gingen
direet dieht ais er bijvoorbeeld koeien werden
gestolen. Landweren lagen niet alleen rond
marken . . . . Wie wilde - en dat kwam voor kon er ook een maken rond zijn hoeve" (p. 83).
Hegener geeft ais hoofdfase van de aanleg
van landweren de periode 1 3 50 - 1 450. Daarna
konden ze nog eeuwen in gebruik blijven. Ze
zijn valgens zijn informatie hoofdzakelijk te
vinden in Limburg, de Aehterhoek en Twente.
Waar het hierboven om landweren rondom mar
ken ging, moeten we dan ook niet zozeer aan
marken in Drenthe denken. Hegener beeldt, be
halve een foto van de struikelgaten op de Keu
perheide, een landweer af die in het noorden is
gelegen, op de grens van Drenthe en Friesland,
tussen Een en Bakkeveen, en door hem voor
ziehtig gedateerd in het begin van de 1 6e eeuw.
Deze is nog steeds op de topografiseile kaart
aangegeven, m et de vermelding ' De Landweer ' .
Hoe verhouden deze landweren zieh tot het op
het Drents plateau alom bekende versehijnsel
van de houtwallen? Deze laatste zijn gelegen op
pereeelseheidingen, hetzij tussen pereelen ge
bruiksland, met name groenland, hetzij tussen
wegen en het aangrenzende gebruiksland. Vee
kering is(/was) een belangrijke funetie. Ook
akkereomplexen kunnen met levend hout zijn
1 00

omgeven, bij kleinere kampen m issebien wat
vaker op wallen staand; eswallen zijn niet alge
meen - althans niet manifest -, hoewel omzo
ming met bomen en struiken (vroeger wellieht
ondoordringbare houtranden) wel regelmatig
voorkomt. Hegener behandelt houtwallen in zijn
hoofdstuk ' Wild- of houtwallen' (pp. 1 0 6- 1 1 1 ).
B ij een 'klassieke' landweer, die voor de be
veiliging van een groter territorium is bedoeld,
moeten we ons naar mijn mening een brede wal
voorstellen (5- I O m?), behoorlijk brede greppels
of sloten en struikelgaten. Als de gaten van
Sehipborg struikelgaten zijn geweest, is er daar
dan enige aanwijzing voor de begeleidende ver
sehijnselen? Het gatenpatroon bevindt zieh vlak
b ij , en aan de westkant van, de tegenwoordige
weg Zuidlaren-Anloo en deze verbinding is
vermoede1ijk ook al in de (vroege) m iddel
eeuwen aanwezig geweest. Ter plaatse van de
weg zou zieh een (afsluitbare) doorgang in de
wal bevonden kunnen hebben. Aan de oostkant
van de weg ligt de es van Sehipborg en deze
zou met een diehtbegroeide, moeilij k door
dringbare rand omgeven kunnen zijn geweest.
Enkele bonderden meters naar het westen
stroomt de Drentse Aa. W e zouden, in het geval
van een landweer bij Sehipborg, tenminste een
wal met sloten mogen verwaehten tussen de
weg en de Drentse Aa.
Een van Van Giffens profielen, profleJ B,
westelijk van en parallel aan de weg en verder
naar het noorden doorlopend dan het opgra
vingsvlak, bevat aanwijzingen. In het profiel
zijn twee brede ingravingen te zien, beide mi
nimaal l m diep (dieper gaat het profiel niet),
de zuidelijke bijna 3 m breed, de noordelij ke
zo'n 2 m. De strook ertussen - de basis van de
eventuele vroegere wal - is ruim I l m breed
(fig. l ) . Een in het profiel ziehtbare, n og zuide
l ijker gelegen ingraving (bijna 5 m breed) komt
niet in aanmerking. Hij is niet alleen erg breed
maar het kan ook niet om een graeht gaan, om
dat h ij niet is aangetroffen in Van Giffens N-Z
lopende proefsleuf ten noorden van zijn opgra
vingsput.
De opgravingsput met de struikelgaten ligt
wat meer naar het zuiden. De meest noordelijke
van de opgegraven struikelgaten bevinden zieh
ruim 20 m ten zuiden van de zuidelijke insteek
van de zuidelijke sloot. De strook struikelgaten
heeft nu een diepte van 25 m. Als ze tot aan de
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Fig. l. Plattegrand van de opgraving
te Schipborg met de grote vierkante
galen, naar Van Giflen, 1943. Geras
terd is globaal de ligging van de
eventue/e sloten van de landweer
aangegeven, waartussen de mogelijke
wal; rechts de huidige weg met her
men. Onderaan is een deel van pro
flet B weergegeven; de middelste en
de rechter diepe ingraving zijn gepro
jecteerd op het vlak (gerasterd). De
ruiten meten 5 x 5 m.

sloot hebben doorgelopen, zou de totale strook
een diepte hebben gehad van ruim 45 m, buiten
voor de zuidelijke gracht.
De minimale optie in het geval Schipborg is
dat het niet om een complete landweer gaat
maar om een eenvoudige voorziening, bijvoor
beeld een dichte houtwal met een paar rijen
struikelgaten ervoor. Langs de weg kunnen deze
struikelgaten wat verder naar het zuiden hebben

doorgelopen, om het ' verkeer' op een smalle
baan te houden die naar de doorgang leidde.
De voorziening l ijkt gericht tegen vijandelijke
' aanvallen' c.q. overlast van bereden benden uit
het zuiden en dus opgeworpen door bewoners
van het noordelijke gebied. Waren het Noord
Drenten of Groningers uit het Gorecht die voor
de aanleg verantwoordelijk waren? Aan initiatie
ven uit kringen die wat nauwer aan de lands-
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heer, de bissehop van Utrecht, waren gelieerd,
is zeker het eerst te denken. Dit soort verdedi
gingssystemen komt immers meer voor ten zui
den van Drenthe, o.a. in het bisschoppelijke
Oversticht. En bovendien: zijn niet ook bij de
bisschoppelijke hof in Peelo struikelgaten aan
getroffen? Daar lijkt in ieder geval een deel van
wat toen wellicht de oostgrens van het huiserf
van Hovinge was, bijna aansluitend bij het
veentje (zie Kooi, 1 995: fig. 2) en vandaar naar
het zuiden lopend, voorzien te zijn geweest van
een strook struikelgaten.
Als het in dit tempo doorgaat (gemiddeld een
waameming per kwart eeuw) kunnen nieuwe ar
cheologische ontdekkingen van ' landweren' in
Drenthe nog wel even op zich laten wachten.
Maar we kunnen bij een eventueel vermoeden
nu tenminste gericht testen. Van Giffen is zijn
nederzettingsonderzoek in Drenthe, 75 jaar ge
leden in Schipborg, wel op een heel b ijzondere
plaats begonnen !

Summary
In 1 92 1 a peculiar pattern of large square pits
(Ixl m) was uneovered at Schipborg (Dr.). The
author suggests that they betonged to a late me
dieval defensive system, perhaps ofrudimentory
form. In its complete form such a system (land
weer) would have consisled of a low, dense/y
overgrown bank, flanked by ditches and on the
outside accompanied by an arrangement ofpils
of the type mentianed (struikelgaten, stumbling
pits), to hamper penetration by mounted enemy
troaps or bands of robbers.

Noten
l . Modderman ( 1 9 8 1 ) schrijft de aanleg van

De

Lankerd toe aan heer W i l lem VI van Hoorne,
vermoedelijk tussen

1371

en 1 3 77. Voor mijn

betoog i s de toeschrij ving verder niet van belang.

2 . De 'scheve stand' van de gaten, i n dwarsrichting
gezien, i s nu ook verklaarbaar. De gaten van iede
re rij verspringen iets ten opzichte van die i n de
vorige. Het systeem ais geheel sluit de doorgang
daardoor effectief af. Stapt een paard niet in een
gat van de ene rij dan komt het, rechtdoorgaand,
wel in een gat van een van de valgende rijen te
recht.
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