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DOOR ZICH OP DE ARCHEOLOGIE VAN HET LAND-

Prof. Dr. Harm Tjalling Waterbolk (1924) heeft afscheid genomen als hoogleraar aan het Biologisch-Archeologisch Instituut (BAI) van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is vooral
aan hem te danken dat het BAI zich een nationale en ook internationale faam verwierf. In Noorderbreedte een interview
met de wetenschapper en natuurbeschermer Waterbolk.
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schap terichtenkan de archeoloog een eigen duidelijke bijdrage leveren tot de handhaving van de
kwaliteit en de identiteit van het Nederlandse
kultuurlandschap. Deze stelling komt bij herhaling in het bijna 3 uur durende gesprek naar voren. Ook in de geschriften van Waterbolk neemt
het thema archeologie en landschap een centrale
plaats in. Dat blijkt uit de bijdragen in en boeken
over de geschiedenis van Friesland, Groningen en
Drente, in het boek Waddenzee, in het boek Het
Drentse landschap in de Kroon-voordracht in
1984 (zie ook Noorderbreedte 1984-4) en tenslotte op het ter gelegenheid van het afscheid van
Waterbolk georganiseerde symposium op 19 en
20 oktober 1987. Bij het uitoefenen van grote we-
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tenschappelijke en natuurbeschermingsaktiviteiten heeft Waterbolk steeds gestreefd naar een integratie van disciplines. Als Archeoloog heeft hij
de pollenanalyse — stuifineelonderzoek waarmee^
men de geschiedenis van de vegetatie in een bepaald gebied in kaart brengt — en het C-14-onderzoek — een methode om de ouderdom van
planten en dieren te bepalen — sterk gestimuleerd. Maar ook de geologie,fysischeen historische geografie, bodemkunde, biologie en de kultuurhistorie zijn vooral de laatste jaren steeds
meer betrokken bij het onderzoek naar het kultuurlandschap in Noord-Nederland en daarbuiten tot in Zwitserland, Joegoslavië en Syrië.

Harm Tjalling Waterbolk werd in 1924 geboren
in Havelte. Vader Waterbolk was gemeente sekretaris en had een brede belangstelling voor de
natuur en de geschiedenis van Zuidwest Drente.
Samen met zijn vader heeft hij de oude strukturen bestudeerd van het gehucht Darp bij Havelte. Op oude kadasterkaarten bleek dat een
deel van Darp eenzelfde struktuur had als het
vroeg-middeleeuwse Odoorn, dat Waterbolk had
opgegraven. Dat betekende oa. dat Darp de oorspronkelijke nederzetting was en gelijk te stellen
met het oude Hasselte de voorganger van Havelte. De ligging daarvoor was niet meer bekend.
Waterbolk heeft in Groningen biologie gestuN O 0
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slroomdaUandschap
van de Drentse A bij
Loon. Het kronkelende
beekje is het Loonerdiep.
Aan weerskanten kiervan
liggen de laaggelegen madelanden met boomsingels, wallen en verspreide
boomgroei. Rechts op de
foto Ugt Kampsheide, een
uniek heidelandschap, eigendom Dan Het Drentse
Landschap. Aan de bovenkant bevindt zich de es
van Balloo. Het afwateringskanaal op de voorgrond loopt van het Deurzerdiep naar het NoordWillemskanaal.

deerd en is sinds 1955 lid van de Natuurwetenschappelijke Commissie (NWC) van de Natuurbeschermingsraad. Ook heeft hij jarenlang deel
uitgemaakt van dit advieskollege voor de Rijksoverheid. Voorts ïs Waterbolk bestuurslid van de
Stichting Het Drentse Landschap.
Zijn grote leermeesters zijn zijn voorganger de archeoloog Prof. Albert Egges van Giffen en de bioloog Prof. Victor Westhoff. In 1954 volgde hij
Van Giffen op als hoogleraar-direkteur van het
BAL
Bewoningsgeschiedenis
Het landschap in Noord-Nederland is sterk verbonden

aan zijn bewoningsgeschiedenis en er zijn koncentratiepunten in Noord-Nederland van waaruit die bewoningsgeschiedenis is begonnen. Welke zijn dat?

Het eerste koncentratiegebied is het Drents
Plateau en dan met name de goed ontwaterde delen, te weten de middenloop van de riviertjes van
de Drentse A in het noorden, het stroomgebied
van het Loodiep en Drostendiep in het zuidoosten en tenslotte in het zuidwesten het gebied van
de Beilerstroom, de Ruiner A en de Wapserveense A. Dit is in de tijd tussen 300 en 500 voor Christus. Daarna begint de kolonisatie van de kleistreken en daar zijn de koncentratiepunten, de plaatsen waar we de oudste vondsten vinden: de linkeroever van de Hunze, dus het gebied rond
Ezinge. Het tweede gebied ligt in de kern van
Westergo met Tzum, Wommels en Hichtum.
Ook een zone langs de oostkant van de voormalige Middelzee, die loopt van Leeuwarden tot
Hoogebeintum. Een onduidelijk koncentratiepunt ligt in Fivelingo met Middelstum en Eenum.

In het boek Waddenzee stelt u dat het waddengebied aantrekkelijk is voor de mens, want hij kon er vissen, jagen,
verzamelen, vee laten grazen en zomervruchten verbouwen. Nodig was echter dat de mens het gebied met zijn
vele eigenaardigheden moest leren kennen en een technische kennis moest hebben op het gebied van scheepvaart,
grondbewerking en veeverzorging. Tegelijkertijd stelt u
dat er een stimulans of zelfs een noodzaak moest zijn om
naar deze onbedijkte gebieden te trekken, Se bloot stonden
aan stormvloeden. Spreekt u zich dan niet tegen?

De laatste tijd is uit onderzoek naar voren gekomen, dat er van alles aan de hand was in die tijd.
Er is een bevolkingsuitbreiding, toename van
veenvorming, stijging van de zee- en de grondwaterspiegel, dus een afnemende aftvateringssnelheid van het water van het Drents Plateau,
het klimaat wordt iets koeler, het landbouwkundig systeem van de celticfieldsbetkende een uitputting van de bodem en er ontstonden zandverstuivingen. Tenslotte zijn er nog politieke faktoren als volksverhuizingen. Dat betekende dat
de mogelijkheden voor de groei van de bevolking
op het Drents Plateau er niet meer waren en dat
men om die redenen de kleistreken ging opzoeWaren er ook gebieden die niet of moeilijk voor bewoning
ken. Hierbij is waarschijnlijk een overgangsfase
in aanmerking kwamen?
geweest. Wellicht is men in eerste instantie alleen
Alles hangt ten nauwste samen met de geologi- maar in de zomer met het vee de kwelder opgesche geschiedenis. Wat het Drents Plateau betreft gaan. Bij het onderzoek naar de vroegste nederhebben we de venen die zich in historische tijd zetting die we kennen nl. de onderste lagen van
steeds verder uitbreidden. In de kleistreken hangt de opgraving in Middelstum, zien we allemaal
de bewoonbaarheid af van het ontstaan en de uit- kleine huisjes en gebouwtjes die we nergens anbreiding van de kwelders en de ligging van de ders in Noordwest-Europa tegenkomen. Het was
zeearmen.
in de tijd tussen 700 en 500 voor Chr. dat men deze experimentele fase mag veronderstellen. Een
soort transhumance (trekken met vee over groteZijn er wat de prehistorie betreft op de kaart van Noordre afstanden). De hoge kwelders waren voor het
Nederland nog witte vlekken in die zin dat er weinig of
hoeden van vee erg aantrekkelijk en toen men
geen vondsten zijn aangetroffen of waar geen archeoook overging op akkerbouw en er terpen werden
logisch onderzoek gedaan is?
Door de uitbreiding van het veen werden vroe- aangelegd kon men er permanent wonen. De
vruchtbaarheid
van het gebied woog kennelijk op
gere bewoonde gebieden verlaten, bv. het gebied
van Duurswold. In het Neolithicum is dat be- tegen het ongemak van de winterse overstrominwoond geweest, hetgeen blijkt uit het onderzoek gen.
in Heveskesklooster, maar in de bronstijd, de ijzertijd en de Romeinse tijd was het onbewoond.
Behoud kultuurlandschap
Betekent dat dat u een kompleet beeld heeft van de bewoningsgeschiedenis van Noord-Nederland?

In de Veenkoloniën is recent onderzoek gedaan
naar bewoning vóór de veenvorming door Henny
Groenendijk (zie Noorderbreedte 1986-1). Een
ander recent onderzoek is dat van Sake Jager bij
Anloo (zie Noorderbreedte 1987-3). Dat betekent
dat overal waar je gaat zoeken, het beeld zich verdicht en verfijnt en datje patronen, regelmaat en
orde in de bewoningsgeschiedenis kunt herkennen die daarvoor niet bekend was. Er zijn dan
nog steeds gebieden die wat onduidelijk zijn, bv.
de bewoningsgeschiedenis van de zandgronden
van Friesland. Daar wordt nu onderzoek gedaan.
Je moet voorzichtig zijn met te zeggen dat het
beeld kompleet is, want soms kom je voor verrassingen te staan, zoals bij Heveskesklooster, waar
het meest noordelijke hunebed is gevonden en bij
Oldeboorn, waar een klokbekernederzetting tevoorschijn kwam, die we daar niet hadden verwacht.

U eindigt het hoofdstuk in het boek Waddenzee dat met
alle kracht gestreefd moet worden om de Waddenzee te behouden met de aangrenzende /cultuurlandschappen. Tot
hoever gaat die begrenzing?

De begrenzing van die kultuurlandschappen
gaat zover landinwaarts als we de voor die landschappen kenmerkende strukturen kunnen herkennen, daarmee bedoel ik het hele kleilandschap. Een goed voorbeeld van een oud struktuurkenmerk, teruggaand tot de Romeinse tijd is
de radiaire indeling van het land op en rond de
terpdorpen, bv. bij Ezinge of Biessum. Een ander
voorbeeld zijn de waterlopen die struktuurbepalend waren voor het landschap. ïnbraakgebieden
zoals Lauwersmeer en Dollard kun je daar ook bij
rekenen, hoewel die in een recentere tijd zijn ontstaan.
Is er in deze ïnbraakgebieden archeologisch onderzoek gedaan?
N O O R D E R B R

D T E

8 8 - 1 1

Halbertsxna heeft vroeger archeologisch onderzoek verricht in de Dollard, maar dat is nooit gepubliceerd. De Duitsers hebben veel onderzoek
verricht in Reiderland en in Butjadingen, landschappen die naast inbraakgebieden liggen. Dat
is gekombineerd archeologisch en historisch-geografisch onderzoek, waarbij men oa. geprobeerd
heeft de ouderdom van dijken door opgravingen
in die dijken te bepalen. Dat er in de Dollard geen
gedetailleerd archeologisch onderzoek is gedaan,
heeft oa. te maken met het feit dat het onderzoek
van het BAI zich lange tijd heeft beperkt tot de
prehistorische en vroeg-historische tijd. Pas in de
laatste tijd is de archeologie zich meer op de jongere perioden gaan toeleggen. Behalve op kastelen, kerken en kloosters richt de archeologie
zich nu ook op de gewone mens en de bewoningsgeschiedenis in latere tijd. De stadsarcheologie is
daarvan een exponent.
In het Kniphorstbos/De Strubben, waar een uitbreiding
van militaire oefenterreinen gepland wordt, zijn de natuurwetenschappelijke als ook de archeologische aspekten
zeer belangrijk. Zijn dat voldoende argumenten om de
aantasting ofte wenden?

Dit gebied is het mooiste strubbengebied van
Drente. Het RIN gaat nog een ekologisch onderzoek doen. Archeologisch gezien kun je zeggen
dat dit een stukje Hondsrug is dat met al zijn archeologische rijkdom nog bewaard is gebleven en
niet onder akkers of ontginningen of dorpen verborgen is. Er zitten wegen, grafheuvels, urnenvelden en nederzettingsplaatsen in een redelijk ongestoord bodemprofiel, zodat daar een stuk bodemarchief is met een enorme waarde. Waar vind
je verder nog heide op de Hondsrug in zo'n oud
bewoond gebied?
Kerngewesten
In uw afscheidsrede heeft u de nadruk gelegd op de kerngewesten. Kunt u daarvan voorbeelden geven in NoordNederland?

Ons oude kultuurlandschap is opgedeeld in territoriale eenheden, elk bestaande uit een nederzetting met bijbehorende exploitatiegebied,dorpsgebieden kunnen we in het algemeen zeggen. Een goed voorbeeld zijn de Drentse marken.
De grenzen der marken volgen bepaalde regels.
Als het gehele landschap homogeen van kwaliteit
is en alle nederzettingen even groot, mag men regelmatig zeshoekige begrenzingen van de dorpsgebieden verwachten. In werkelijkheid ontbreken die homogeniteit en gelijkheid van grootte.
Enkele marken benaderen toch de veelhoekige
vorm, zoals die van Halen of Odoorn. Maar als
er lijnvormige strukturen in het landschap zijn,
zoals de Hondsrug met het daaraan grenzende
dal van de Hunze, wil elk dorp een evenredig deel
hebben van de verschillende zones, en ontstaan
grenzen die haaks staan op de struktuur. Als er
tussen de dorpen rivierdalen zijn, die oorspronkelijk weinig ekonomische betekenis hadden, volgen de markegrenzen veelal de riviertjes. Op de

Hondsrug liggen de dorpen gemiddeld 3 km van
elkaar, elders in Drente kan de afstand tot 5 km
oplopen. Hoewel er van gebied tot gebied wel
verschillen zijn, blijken afstanden van 3-5 km in
West-Europa zeer veel voor te komen. Ze zullen
enerzijds zijn bepaald door de op energetische
gronden meest praktische afstand van de nederzetting tot het exploitatiegebied, anderzijds door
de behoefte toch ook weer niet te ver van het
buurdorp te wonen.
De territoriale struktuur van Drente gaat terug
tot zeker in de Romeinse tijd. Toen lag het gebied
volstrekt geïsoleerd temidden van hoogvenen en
moerassen. Ook elders aan of nabij de kust van de
Noordzee lagen dergelijke geïsoleerde woongebieden. Bekijken we die nader, dan valt op dat
een gebied alleen dan werd bewoond, wanneer
het een aantal territoria kon herbergen. Dat
blijkt wanneer bewoonbare gebieden zich vormen, bijvoorbeeld droogvallende, hoog opgeslibde kwelders, of wanneer ze door stijging van de
zeespiegel of hoogveenvorming in omvang verminderen. Behalve Ezinge kennen we in de ijzertijd op de toen pas gevormde zilte hoge kwelders
langs de linkeroever van de Hunze nog minstens
4 andere nederzettingen. De hoge zandoevers
van de Westerwoldse A in het grote Bourtanger
veen zijn in de late bronstijd bewoond van Sellingen tot Wedde, die van de Reest, eveneens tussen
de venen gelegen, maar beperkter in omvang, in
het geheel niet. In de Romeinse tijd lijkt ook Westerwolde geheel verlaten te zijn, terwijl er lokaa!
toch zeker wel bewoonbare hoge plekken waren
overgebleven. De oevers van de Overijsselse
Vecht, eveneens geïsoleerd gelegen tussen venen
en drassige gronden, blijven in de Romeinse tijd
wel bewoond. Deze minimum-agglomeraties van
territoria zijn kerngewesten.
De in de archeologie zo bruikbare begrippen territorium en kerngewest kunnen ook worden toegepast bij de natuur- en landschapsbescherming.
Het is binnen de territoria, dat in de loop der eeuwen de keuze hebben plaatsgevonden van de
plaats der nederzetting, akkers, wei- en hooilanden, en dat op gronden die in geologisch opzicht
uniform waren, al naar de afstand van de nederzetting en de wijze, intensiteit en kontinuïteit van
het gebruik een differentiatie in bodem, flora en
fauna ontstond. In nabijgelegen territoria met
overeenkomstige bewoningsgeschiedenis zullen
overeenkomstige keuzen zijn gemaakt, en dat
maakt dat niet alleen de natuur maar ook het
landschap, als zichtbare uitdrukking van de door
de mens aan de natuur opgelegde struktuur, zich
van territorium tot territorium, van dorp tpt
dorp, herhaalt. Door de grote verschillen in geologische geschiedenis en moment van begin van
kontinue okkupatie van de Nederlandse bodem,
vinden we overal agglomeraties van overeenkomstig gestruktureerde territoria, elk met eigen
natuur- en kultuurhistorisch karakter, dat nog
versterkt wordt door niet-funktionele streekeigen
ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld
de landelijke bouwkunst. Als we spreken van
Drente, Hunsingo, Westerwolde, de Friese Wou-

den, dan zijn dat voor ons herkenbare landschappelijke eenheden door de regelmatige herhaling
van en variaties op vaste motieven, die van landschap tot landschap verschillend zijn.
Die historische kultuurlandschappen waren niet
een oorspronkelijk gegeven, maar ze zijn ontstaan doordat de veranderingen in de territoria in
de loop der eeuwen parallel verliepen. De les die
we hieruit leren is, dat willen we het landschap
herkenbaar houden, de veranderingen die de moderne tijd vraagt, zoveel mogelijk per territorium
moeten worden aangebracht. Bij vele ruilverkavelingen in het verleden heeft men wat dat betreft gelegenheden verzuimd, met als gevolg een
groter verlies aan landschappelijke identiteit dan
nodig zou zijn geweest.
Waarom heeft u altijd zo duidelijk een relatie gelegd tussen archeologie en landschap en daarmee een relatie tussen
archeologie, biologie, fysische en historische geografie en
kultuurhistorie?

Ik ben me in mijn NJN-tijd erg gaan interesseren
voor de vegetatie en bodem en om die te begrij-

pen kwam je vanzelf bij de geologie en het menselijk handelen. In mijn studententijd was het al
duidelijk dat de zandverstuivingen ontstaan waren door menselijk toedoen. Toen ik hier als
hoogleraar kwam, heb ik het gewone archeologische handwerk gedaan, zoals opgraven, scherven
ordenen, typen en strukturen herkennen. De natuurbeschermingsweek heb ik er altijd naast gedaan. Omdat ik in de Natuurwetenschappelijke
Commissie (NWC) van de Natuurbeschermingsraad zat heb ik de archeologie in de raad kunnen
inbrengen.
Technici
Heeft u het idee dat dat doorwerkt?

Langzaam, het ïs nog steeds ondervertegenwoordigd onderwerp van overheidszorg.
Waarom komt dan het woord archeologie niet voor de natuurschets van Drente, opgesteld door Staatsbosbeheer?

Er zitten bij Staatsbosbeheer technici die denken
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dat ze iets kunnen maken zonder rekening te houden met de geschiedenis van het landschap. Ik
heb de tijd nog meegemaakt dat de natuurbeschermers lachten als ik wees op een grafheuvel
die in een bepaald terrein lag. Staatssekretaris
Wim Meijer heeft destijds gezegd dat ook kultuurhistorische waarden mee betrokken mochten
worden bij de aankoop van natuurterreinen door
de Staat. Maar het gaat niet alleen om grafheuvels en hunebedden, maar ook zaken als oude wegen, markegrenzen, kavelvormen en stratenpatroon in dorpen.
Hoe kun je in streek- en bestemmingsplannen bescherming geven aan die waarden?

De monumentenwet biedt daarvoor te weinig
mogelijkheden. Er zal een nationaal onderzoeksinstituut moeten komen met betrekking tot het
kultuurlandschap. Verder zal dit toch wettelijk
geregeld moeten worden.
Hoe dacht u over het rekonstrueren van oude landschapstypen of onderdelen daarvan?

Van Giffen heeft bij Zeijen een aantal volledig
verdwenen grafheuvels en walletjes van celtic
fields hersteld die nu moeilijk zijn te onderscheiden van van de echte die daar ook liggen. Er
wordt dan afbreuk gedaan aan de authenticiteit
en dat vind ik gevaarlijk. Ik houd ook niet van het
opnieuw opwerken van verdwenen wallen in het
dal van de Drentse A.
Behalve als het duidelijk is dat er een gat is ontstaan; dat is bescheiden restaureren. Je kunt uit
museale en edukatieve overwegingen een keer
een rekonstruktie maken, maar je moet wel voorzichtig zijn, want je kennis is meestal onvoldoende en wat de tijd in 1000 jaar gedaan heeft, kun
je toch niet nadoen.
Het BAI staat nationaal en internationaal op wetenschappelijk gebied zeer hoog aangeschreven. Maar waarom is er door het BAI niet meer gepubliceerd voor een groter publiek, afgezien van uw bijdragen aan de boeken over
de geschiedenis van Friesland, Groningen, Drente en het
waddengebied en een enkele keer in Noorderbreedte door
Casparie, Groenendijk en Jager en dat temeer omdat u
stelt dat mensen in hun eigen gebied sterk geïnteresseerd
zijn?

Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van
het vak. Er is een periode geweest dat de archeologie als een puur akademische aktiviteit werd
gezien: onderzoek dat goed moest gebeuren. Veel
publiciteit over het werk van het BAI loopt via de
drie noordelijke musea, waarmee het BAI nauw
samenwerkt en waar alle vondsten terechtkomen.
Veel medewerkers hebben in advieskommïssies
zitting genomen, waar de archeologie duidelijk
naar voren werd gebracht. Denk ook aan Bottema en Glason die de Stichting Zeldzame Huisdieren hebben opgestart. Verder hebben we te
maken gekregen met forse bezuinigingen en
zwaardere onderwijsverplichtingen. Maar ik ben
het helemaal met u eens dat het juist in deze tijd
van bezuinigingen meer dan de moeite waard is
om op alle fronten aan de weg te timmeren.
•

