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EEN ONBEKEND STEENHUlS TE HEVESKES (GR.)
P.B. Kooi, K. Kiaassens en J.H. Zwier

In bet industriegebied van Delfzijl ligt de
inmiddels voiledig ontvolkte wierde He
veskes. Slechts een enkele schuur en bet
kerkje vormen de laatste, zichtbare resten
van dit dorp. Onder bet maaiveld is echter
nog steeds bet bodemarchief van vele eeu
wen bewoning aanwezig.
Ten behoeve van de aanleg van een fa
brieksterrein werd ten noorden van de
kerk een deel van de wierde afgegraven.
Na overleg tussen de provinciaal-archeo
loog H.A. Groenendijk en ing. G.P. Nij
burg van bet Havenschap Delfzijl, werd
bet BAl ingeschakeld voor de uitvoering
van een verkennende noodopgraving. Op
21 en 22 j uni 1 993 werd bet hoogste deel
van bet reeds ontgraven vlak bij bet cen
trum van de wierde machinaal geschaafd
en een deel van bet noord-zuidprofiel
evenwijdig aan de spoorbaan schoongesto
ken. Tenslotte werd in een nieuw gegraven
oost-westverlopende sloot langs bet kerk
hof bet niveau van de zool van de wierde
ten opzichte van NAP vastgesteld.
Het gebied rond Heveskes heeft een be
wogen geschiedenis; de inwoners hebben in
de loop der eeuwen veel geleden door
overstromingen en oorlogsgeweld. De eer
ste bewoners zuilen zich waarschijnlijk
reeds voor bet begin van de jaarteiling op
de onbedijkte kwelders langs de oever van
de Eems hebben gevestigd. De oorspronke
lijke nederzettingen zuilen zich hebben ge
concentreerd op een kwelderrug die van
Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en
vervolgens in de richting van de Punt van
Reide Iiep. In de eerste eeuwen van onze
jaarteiling waren de omstandigheden in h et
kustgebied gunstig. In die periode kan de
bewoning zich meer naar bet zuiden op la
gere gronden hebben uitgebreid i n de lijn
Geefsweer-Lalleweer. Karakteristiek voor
die tijd zijn de groepjes verhoogde woon
plaatsen, o.a. langs bet Termunter Zijldiep

en bij Heveskesklooster, naast nieuwe,
grotere wierden, zoals Borgsweer.
Reeds voor de bedijkingen moeten aan
zienlijke stukken van de oorspronkelijk
bewoonde gebieden langs de Eems zijn
weggeslagen. Bovendien hevindt zich onder
de kleilagen met de bewoning een veen
pakket dat in de loop der eeuwen behoor
Iijk geklonken is. In bet hier besproken ge
bied moet daardoor de bodem met l tot 1 ,5
m zijn gedaald. Daardoor ligt de zool van
de wierde bij Heveskes nu op ongeveer
0,65 m -NAP en bij Hevesklooster op 0,60 (Boersma, 1 98 8). Bij overstromingen,
zoals de Allerheiligenvloed in 1 570, de Sint
Maartensvloed in 1 686 en de inundaties ter
verdediging van de stad Groningen in 1 672
kwam bet gebied voiledig onder water. De
landwegen, die van de wierden naar bet
achterland liepen hadden deels ook bet ka
rakter van dijkjes, zoals de Kaaijenlaan,
waarin waarschijnlijk ten gevolge van de
inbraak van de Doilard in de 1 5e en 1 6e
eeuw vanuit bet oosten doorbraken met
vijf diepe kolken zijn ontstaan. De afwate
ring verliep oorspronkelijk via de Sijpe.
Bij een stormvloed in 1 36 1 is deze zijl
waarschijnlijk weggeslagen en ontstond h et
Oterdummer zijlvest. Schepper was aan
vankelijk de commandeur van Heveskes
klooster, later de heer van Farmsum. Het
klooster had met zijn omvangrijke grond
bezit groot belang bij een goede afwate
ring. Men trachtte h et voortschrijdend ver
lies aan grond bij de Eems tot staan te
brengen door de aanleg van een nieuwe
zeedijk meer landinwaarts, achtereenvol 
gens in d e jaren 1 486 en 1 578. Oterdum
kon n og juist worden bebouden (fig. l ).
Behalve door wateroverlast werden de
bewoners ook nog regelmatig geplaagd
door oorlogshandelingen. Heveskes lag aan
de verbindingsweg tussen Groningen en
Ostfriesland. Oterdum had lange tijd een
1 15

Fig. l. Vereenvoudigde
kaarl van Heveskes en om
geving, naar de lopografi
sche kaarl van 1900. De
kerspe/grenzen zijn mel
slreepjeslijnen aangege
ven; hel bezil van Heves
keskloosler is gepoinlil
leerd; lwee blokjes geven
de plaals van kolken in de
Kaaijendijk aan (lek. G.
Delger) .

verbinding per veer met Emden en was
met een blokhuis versterkt. In 1 505 werden
Heveskes en het klooster geplunderd en in
brand gestoken door troepen van de stad
Groningen. In 1 58 3 werd Heveskesklooster
door de troepen van Wigbold van Ewsum
in brand gestoken, terwijl voor de aanleg
van de schans bij Oterdum stenen werden
weggehaald en kerk en toren van Heveskes
deels werden afgebroken en het houtwerk
ais brandstof werd benut.
Zoals we op de kadastrale minuut van
1 826 kunnen zien had de wierde Heveskes
een zeer merkwaardige plattegrand (fig. 2)
De westelijke helft was halfrond met een
radiale verkaveling naar het hoogste punt
in het midden en een ringweg aan de voet
van de wierde. In de aldus gevormde per
celen lag nog een aantal boerderijen met
het woongedeelte naar het hogere midden
en de schuur naar de weg. Een dergelijk
soort verkavelingspatroon komt veel voor
en kan reeds omstreeks het begin van de
jaartelling zijn ontstaan. Opvallend is de
ligging van de boerderijen dicht naar het
hoge centrum van de wierde. Dit zal voor
namelijk be:invloed zijn door de voortdu
rende bodemdaling en de angst voor dijk1 16

doorbraken. No g orrgunstiger moet d e situ
atie op het lager gelegen Lalleweer zijn ge
weest. Op een kaart van provinciale goede
ren uit 1 7 3 1 bestaat de bewoning uit vier
boerderijen die op het hoogste punt dicht
tegen elkaar dringen. Een strook land aan
de zuidzijde wordt dan veelbetekenend
Zuiderzee genoemd. Op de kadastrale mi
nuut van 1 826 is een van de vier ver
plaatst naar de randzone (fig. 3).
De indeling van de oostelijke helft van
de wierde Heveskes verschilde valkomen
van de westelijke. Aan de voet van de
wierde lag het omgrachte vierkante erf van
de pastorie. Vervolgens de kerk op het
afzonderlijk verhoogde, rechthoekige kerk
hof (nu op 2,40 m +NAP) en op het hoog
ste stuk een groot, langgerekt erf met een
huis, omgeven door een gracht. Het onder
zochte vlak lag binnen dit laatstgenoemde
erf en leverde een verrassend resultaat op
(fig. 4). In de mest- en ophogingslagen van
de wierde tekende zich de ingraving van
een funderingssleuf af, bestaande uit een
ca. 2 m brede baan van schone klei, die een
rechthoek vormde van buitenwerks bijna
9 x l 0,5 m. In doorsnede had de greppel een
vrijwel vlakke bodem, die tot O, 1 4 m +NAP

Fig. 2. Plattegrand van
Heveskes, naar de kada
strale minuut van 1826.
De arntrek van de wierde
is mel een grijze rand
aangegeven. l . plaats van
hel steenhuis; 2. kerk; 3.
pastatie (tek. G. De/ger).

in de wierde was ingegraven. Kennelijk
was getracht een gelijkmatige stabiele basis
in de afwisselende lagen mest en klei te
maken. Van het metselwerk, dat op een
hoger niveau moet zijn begonnen, werden
in de reeds vergraven grond fragroenten
van groot formaat baksteen aangetroffen
(9- 1 0x l 6x? cm). Op ongeveer 8 m afstand
buiten de funderingssleuf werd een deel
van een rondlopende gracht gevonden, die
in het vlak ruim 4 m breed was. De vulling
was rijkelijk gemengd met puin van bak
stenen roet de hierboven vermelde afme
tingen. Het profiel door de gracht laat zien,
dat deze aan de buitenzijde het diepst was
ingegraven, namelijk tot 0,50 m -NAP. De
insteek van de gracht aan de buitenzijde
kon nog j uist worden vastgelegd in het
profiel langs de rand van het terrein en lag
op 2, 70 m +NAP, zodat de totale diepte
van de gracht oorspronkelijk 3,20 m moet
zijn geweest. Bij een talud met een helling
van 1 : 1 heeft de gracht een bovenwijdte
van ca. l O m g e had.
Door de afmetingen en aard van de fun-

dering en het gevonden formaat stenen is
het zeker dat hier een steenhuis heeft ge-

Fig. 3. Plattegrand van Lalleweer, naar de
kadastrale minuut van 1826. De aarspranke
lijke ligging van de zuidelijke baerderij in
1 73 1 is gearceerd (tek. G. De/ger).
1 17
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Fig. 4. Plattegrand van hel opgravingvlak
mel de funderingssleuf van hel steenhuis en
de gracht, mel hun profielen en de hoogtes
van hel opgravingsvlak ten opzichte van
NAP (tek. J.H. Zwier).

staan op een omgracht deel van de wierde
Heveskes. Het vondstmateriaal uit de
gracht, de funderingssleuf en de rest van
het onderzochte vlak bestaat vrijwel uit
sluitend uit kogelpotscherven, daterend uit
1 18

de 1 2e- 1 4e eeuw. Enkele losse vondsten uit
de afgegraven grond dateren uit de 8e-9e
eeuw. Ook de metaalvondsten, die met de
detector zijn opgespoord g e ven geen oudere
datering. Hieruit kunnen we concluderen,
dat de wierde in de middeleeuwen nog aan
zienlijk is opgehoogd en vergroot en dat de
oudste kern bij de afgraving niet is aange
sneden, maar zich dieper en meer west
waarts onder het centrum van de wierde
bevindt. Wellicht geeft het pad aan de
zuidwestzijde op de plattegrand daar de
begrenzing van de oude kern aan. Twee van
de boerderijen aan de noordwestzijde
sluiten daar wat betreft hun ligging bij aan.
Uit het verloop van een oudere sloot in
het opgravingsvlak valt af te leiden, dat
ook het oostelijk deel van de wierde een
radiale verkaveling heeft gehad. Zoals we
van de wierde Westerwijtwerd weten, kan
een steenhuis met ronde gracht in een der
gelijke verkaveling zijn ingepast. Mogelijk
is het steenhuis in de 1 3e eeuw gebouwd.
Het restant van de toren bij de kerk, date
rend uit het eind van de 1 2e of het begin
van de 1 3e eeuw is uit hetzelfde formaat
baksteen opgetrokken. Overigens wijst de
ligging van de kerk en de afwijkende ver
kaveling er op dat de oostelijke helft van
de wierde in de middeleeuwen het bezit
van een eigenaar is geweest, waardoor de
indeting kon worden veranderd. Het steen
huis kreeg de beste plaats op het hoogste
gedeelte. Lang zal dit steenhuis niet hebben
bestaan, want scherven en puin uit de
gedempte gracht tonen aan, dat het reeds in
de 1 4e eeuw moet zijn verdwenen. Bij de
brandschattingen in het begin van de 1 5e
eeuw vluchtten de inwoners van Heveskes
in kerk en toren om zich daar te verdedigen
en over een steenhuis word t niet gerept. Op
de kadastrale minuut valt de plaats van het
steenhuis weliswaar binnen een bijzonder
groot, omgracht erf, maar het was niet
meer ais afzonderlijk rondeel herkenbaar.
Schriftelijke bronnen over het nu ont
dekte steenhuis zijn tot dusver niet bekend.
Hopelij k zal nader archiefonderzoek op hel
dering kunnen verschaffen over de iden
titeit van de middeleeuwse bezitters.
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Summary
In June 1993 a rescue excavation was car
ried out in the dwelling mound of the for
mer village of Heveskes. The northeastern
part of the mound was being dug away to
create an industrial site. !t is clear that the
mound was substantially enlarged in medie
val times. The oldest pottery sherds found
on the spot dated from the 7th-8th century,
although habitation in this area must have
started at least by the first century AD. The
site of a moated, medieval house was dis
covered. Defence structures like this are
widespread and well known in the region,
but in this case no documentary was avail
able. Material from the moat suggests that
the house was bui/t with large bricks, prob
ab/y in the 13th century, and was demolish
ed already in the 1 4th century.
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