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NIEUWE IJZERTIJDONTDEKKINGEN ONDER HET OUDE BOUWLAND
VAN DALEN (DR.)

O.H. Harsema

Een tweedaagse opgraving die eind oktober
1 994 is uitgevoerd in bet nieuwe uitbreidings
plan Molenakkers te Dalen heeft verrassend veel
archeologische informatie opgeleverd. Medewer
kers van de Vakgroep Archeologie van de Rijks
universiteit Groningen hadden medio juli in de
toen net uitgegraven wegcunetten al een aantal
archeologische sporen kunnen registreren : een
deel van de wand van een prehistorisch huis, af
valkuilen met aardewerkscherven, een aantal
hoofdzakelijk parallel lapende greppelsporen,
voorafgaand aan het gebruik van de es, en bun
dels karresporen uit vroeg-historische tijd. 1 Deze
eerste succesrijke verkenning op de Molenak
kers kon worden uitgevoerd dankzij de tijdige
melding van de heer J. Boesjes uit Dalen, die in
de uitgegraven wegcunetten donkere plekken
met aardewerkscherven had ontdekt.
De verkenning in de zomer had aangetoond
dat mensen al zo'n tweeduizend jaar geleden op
het terrein van de Molenakkers bezig waren ge
weest, maar ons verder vooral m et vragen opge
scheept: uit welke periode dateerde h et hu is, wat
betekenden die parallelle greppels?
Na overleg m et de gemeente Dalen kon op 25
en 26 oktober een kort vervolgonderzoek wor
den ingesteld, dat door de gemeente genereus is
ondersteund in de vorm van het kosteloos be
schikbaar stellen van een graafmachine. Op
twee plaatsen werd daarmee direct naast de weg
een gedeelte van het terrein van zijn bovengrand
ontdaan (fig. 1 ) . Al aan het eind van de eerste
dag kon worden geconstateerd dat het antwoord
op beide vragen was verkregen.

Een grafoeldje
De greppels, die in de wegcunetten hoofdzake
lijk parallel verliepen, bleken in de westelijke
uitbreiding van het vlak met haaks erop staande
greppels verbonden (fig. 2). Het gaat hier om

een grafveldj e uit het vroege deel van de ijzer
tijd, waarin de gecremeerde dode ais grafplaats
een vierkant of rechthoekig omgreppeld stukje
grand kreeg, van zo'n 5 bij 5 m of langer. De
sporen van de crematies, die bedekt zullen zijn
geweest m et wat grand uit de greppel, zijn vaak
verloren gegaan bij de latere omzetting van het
terrein in bouwland. In Dalen vonden we nog
een graf terug. Daar was de crematie, m et veel
houtskool van de brandstapel, in een kuil gede
poneerd. Al met al precies genoeg aanwijzingen
voor de conclusie: een grafveldj e uit ongeveer
de Se eeuw v.Chr. Een onderzoek bij Raalte
(Ov.) heeft in 1 993 de complete plattegrand van
een vergelijkbaar grafveldj e opgeleverd (fig. 3).
Ook daar vie! het geringe aautal teruggevonden
bijzettingen op ( I O stuks uit 68 grafperkjes).

De huisplattegrond
Het stukje huiswand, met de zuidwesthoek van
het huis, lag zo' n 200 m ten westen van het
grafveldje. Daar werd van een noordelijk bij de
weg aansluitend deel van het terrein de bouw
voor verwijderd en kwam al spoedig de rest van
het huis te voorschijn (fig. 4). De kenmerkende
structuur van de groepjes palen ter weerszijden
van de ingangen van het huis gaf aan dat het
hier een boerderij betrof die eveneens uit de
ijzertijd stamde, hoewel vermoedelijk iets jonger
dan het grafveld. De midden-ijzertijd, tussen ca.
400 en 200 v.Chr., is in dit geval de meest
waarschijnlijke datering. Door de bundels karre
sporen was de ondergrand plaatselijk zo ver
stoord dat de plaats van de afsluitende oost
gevel, aan het staleind van de boerderij , niet
meer kon worden vastgesteld.
Het huis is binnen de wand tenminste 16,5 m
lang en 6,5 m breed geweest. De bewoners had
den een woonruimte van ruim 6 bij 6,5 m, dat
wil zeggen ca. 40 m 2 leefruimte voor een huis-
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Fig l. Dalen, Molenakkers. Situering van de opgravingsputten: l. huisplattegrond; 2. grafoelcije
(tek. J. H Zwier).

houden van zeker zo'n 6 personen. Dit is zo'n
vaak voorkomende maat bij de Drentse ijzertijd
boerderij dat men geneigd is te denken aan een
norm die in een soort bouwverordening was vast
gelegd. In de iets langere stal was plaats voor
tenminste 1 6, eventueel 20 koeien. Verschilien
in boerderijlengte in de ijzertijd worden bijna
altijd bepaald door verschilien in stallengte: er
waren dus ook toen grotere en kleinere boeren.
De Daler boer was zeker geen kleine. Zijn huis
was relatief breed en om dat de kap, die bij hu i
zen uit deze tij d ver over de wand stak, aan de
basis een breedte had van 8 m, moet het ook
een imposant huis zijn geweest. Vergelijkbare
ijzertijdhuizen zijn eerder onder andere in
Hijken en in Zuidoost-Drenthe bij Steen en
Noordbarge opgegraven.
Een bijzonderheid aan het huis in Dalen is dat
het grandsporen toont (twee sleufjes) die de in
gangen lijken af te sluiten. De eerste gedachte is
dat het hier om drempels gaat. In werkelijkheid
zal het gaan om zeer lage, opstaande wandjes
die moesten voorkomen dat de bij tijden modde
rige plek voor de deur verder ging uitlopen en
zich naar binnen zou uitbreiden. De deur zat aan
de buitenkant van deze voorziening en sloot er
tegenaan ais hij dicht was. Bij de reconstructie
van een ijzertijdhuis, die indertijd in Orvelte is
uitgevoerd, is de kap ter plaatse van de ingan
gen iets opgelicht, om voldaende doorgangs
hoogte te bereiken. De ontdekking in Dalen kan
50

betekenen dat men ook een andere oplossing
kende: de kap ter plaatse van de ingang insnij
den. Het nieuwe gegeven biedt in ieder geval
stof tot overdenken.

Latere bewoning
Behalve door de karresporen was de plattegrand
van het huis ook door een andere activiteit voor
een deel verstoord. Lang na het verval van huis
hadden, in de eerste eeuw van de j aartelling, la
tere bewoners van het terrein ter plaatse een ge
bouwtje neergezet met verdiepte v loer, een kuil
hut. Deze mat ca. 4 bij 2,5 m en lag net over
een deel van de wand van het ijzertijdhuis. De
kuilvulling is met de zeer gewaardeerde hulp
van mevrouw Coby Breimer uit Dalen grondig
onderzocht en leverde een grote hoeveelheid
aardewerkscherven op. Kuilhutten zijn bijge
bouwtjes op boerenerven vanaf h et begin van de
jaartelling. Ze werden onder andere ais weethut
gebruikt. Het bijbehorende hoofdgebouw is in
Dalen (nog) niet teruggevonden. Het type is wel
bekend uit Noordbarge. Het hoofdgebouw kan
in Dalen heel goed gelegen zijn aan de overkant
van de weg die nu nog de zuidelijke begrenzing
van het uitbreidingsplan vorrnt. Wie weet wordt
het in de toekomst gevonden.

!f\')

20m

Fig. 2. Dalen, Malenakkers. Platte
grand van het apgegraven deel van
een ijzertijdgrafoeldje (*
crema
tie); schaal 1:500 (tek. JH Zwier)

Fig. 3. Raalte De Zegge. Plattegrand van een
campleet apgegraven ijzertijdgrafoeld (zwarte
stippen en sierren geven de crematies aan);
sehaal l : l 000. Bran: Verlinde, 1 994.

De vaar- en vraeghistarische bewaning in Dalen

der te voorschijn op terreinen waarop de afgelo
pen j aren de uitbreiding van Dalen plaatsvond en
zal vinden: de Thij-akkers (Harsema, 1 987), de
Westakkers (Kooi, 1 994) en nu de Molenakkers.
Het controleren van deze uitbreidingen is
vooral effectief in het stadium van het uitgraven
van de wegcunetten. Met lokale geinteresseer
den ais tipgevers (en opgravingshulp!) en een
welwillend gemeentebestuur kan dan veel infor
matie worden verzameld in betrekkelijk weinig
tijd en tegen geringe kosten. Het onderzoek zal
daarbij noodzakelijkerwijs meestal vrij klein van
om vang zijn maar het heeft, indi en intensief be
dreven, een voordeel: het zal ons een beter in
zicht geven in de bewoning van de verschiliende
dorpsgebieden in de breedte.

=

Het archeologisch onderzoek op het Daler grond
gebied is pas laat goed op gang gekomen. In
veJe Drentse gerneenten hebben al vanaf de
j aren twintig opgravingen plaats gehad - deeen
nialang onder leiding van Van Giffen - maar in
Dalen is pas eind j aren zeventig de zaak gaan
lopen. De ' achterstand' is echter de laatste j aren
verrassend sne! ingehaald. De opgravingen die
in Dalen zijn gedaan bestrijken nu een periode
van ongeveer 3500 jaar, vanaf de oudste boeren
kulmur in Drenthe (die van de hunebedbouwers)
tot in de vroege middeleeuwen. De oudste over
blij fselen bevonden zich op het Huidbergsveld
(Kooi et al., 1 989; Kooi, 1 99 1 ). Veel kwam ver-
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Fig. 4. Dalen, Molenakkers. Plattegrand van het ijzertijdhuis en de hutkom; schaal 1 :200 (tek. J H.
Zwier).

Summary
In 1994 the continuing house-bui/ding in the vil
lage ofDalen (province af Drenthe, the Nether
lands) reached another af the village 's former
open fields (essen), the Molenakkers. During a
small-scale rescue excavation, part af a cemete
ry with cremation burials an plots surrounded
by square and reetang.u/ar ditches, the plan af
an Iran-Age farmhouse with dwelling and hyre
sections and a sunken hut from the 1st century
AD could be recorded.

Noot
l.

BU de verkenning en opgraving waren vanwege de vak
groep betrokken K. Klaassens,

A.

Ufkes, J.H. Zwier en

de schrijvcr; tUdens de verkenning leverde ook de stu
dent A. ter W al zijn gewaardeerde medewerking. Bij bei
de gelegenheden waren de plaatselijke conlaetpersonen
C. Breimer-Loopstra en J. Boesjes ons behulpzaam. De
heer F.F. Sinnema, hoofd Gemeentewerken van Dalen,

zorgde ais gerneentelUk aanspreekpunt voor een voor
beeldige behartiging van de archeologische belangen.
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