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8000 JAAR VOOR NIEUWE PEKELA:
HONDERDEN HAARDKUILEN
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,, in 1989 in drie opgravingsvlaklmi onderzochte gebied, op de kruin van de zandrug Iedere
Zitteen ZesdithiThe haÊrdkuÜ. Naast dichte koncentraties zijner ook lege plekken zonder
taratuuen vaarnJbtar ZZzInopdü
overat nog twee nesolühische kuilen weergegeven, du » vonn en
ihoud van de haardkuilen sterk afwijken.
STUIVEND ZAND VORMT DUINEN EN KOMMEN

in een verscheidenheid aan vormen. Het ligt
vrijwel nooit geheel vlak. Het dekzandgebied
van de Groninger Veenkoloniën vormt daarop geen uitzondering. Op sommige plaatsen
zijn duinen opgestoven, die twee, soms drie
meter boven hun omgeving uitsteken. Dat
lijkt niet erg hoog, maar als die duinen elkaar
op korte afstand opvolgen, ontstaat een sterk
golvend landschap. Dat golvende karakter

wordt nog versterkt, als de duinen worden afgewisseld door depressies, zeg maar duinpannen. Zandhoogten en vooral de depressies kunnen grote oppervlakken beslaan. De
hoofdstruktuur van het dekzandlandschap
van de Groninger Veenkoloniën zoals wij dat
nu kennen, kreeg vorm aan het einde van de
laatste Ijstijd. De wind had nog vrij spel in het
onbegroeide landschap. Pas door de omstreeks 8000 voor Chr. inzettende definitieve
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klimaatsverbetering kwam geleidelijk een vegetatiedek tot ontwikkeling, dat de duinvorming tot stilstand bracht en het reliëf vastlegde. Door een toename van de neerslag moest
meer water dan voorheen afgevoerd worden.
In de vele afvoerloze laagten, een van de kenmerken van een windgevormd landschap,
begon water te stagneren. Er ontstonden flinke waterplassen tussen de hogere terreinde-

A:

Onderzoeksgebied 1984
(binnen kanaaltracé')
Onderzoeksgebied 1989

Uitgestrekte dehzandrug nabij het voormalige
Hoetmansmeer (een meerstal). De rug is kenbaar aan
het verloop van de hoogtelijnen, de kruin ligt op 5.20 m
*NAP. Het tracé van het Verlengde A.G. Wildervanckkanaal is met een dubbele onderbroken lijn aangegeven.

bied met vele plassen en meertjes. Daartussen
vormden talrijke zandruggen en zandkoppen de hoge en droge gronden. Het zou nog
enkele duizenden jaren duren, voordat ook
de hoogste koppen door veengroei aan het
oog waren onttrokken. Juist de afwisseling
tussen hoog en laag, droog en waterrijk, bood
plaats aan een rijke flora en fauna. In die periode, het Mesolithikum, werd Nederland bewoond door mensen, die in een jaarlijkse
cyklus binnen bepaalde jachtgebieden de natuurlijke voedselbronnen uitbuitten. Deze
leefwijze bezorgde hen de naam van jagers/
voedselverzamelaars. Ook de natuurlijke
rijkdommen van de Veenkoloniën werden
door hen geëxploiteerd. Dat leiden we tenminste af uit de resten van hun kampementen, waarvan de stille getuigen nu, na verscheidene duizenden jaren, weer tevoorschijn komen. We treffen ze vooral aan in akkers, gelegen op zandruggen en zandkopjes,
die voor het grootste deel van hun veenbedekking zijn ontdaan. Er zijn inmiddels rond
de tweehonderd van zulke kampplaatsen
ontdekt. Het overgrote deel van de vondsten
bestaat uit vuursteen. Vuursteen vormde een
zeer geschikte grondstof voor het maken van
snijdende werktuigen. Het afval van de vuursteenbewerking en de afgedankte vuurstenen werktuigen zelf bleven na het verlaten
van het kamp achter.

len. De basis voor een grootschalige veengroei was daarmee gelegd.
Bewoning onder het veen
In de tweede helft van de jaren '70 werd voor
het eerst het bewijs geleverd, dat de Groninger Veenkoloniën al vóór de veengroei bewoond waren geweest. De toenmalige archeologiestudent B. Heeres trok in de omstreken van zijn woonplaats Kiel-Windeweer
ten velde en vond op verscheidene zandopduikingen vuursteen, dat door mensen bewerkt moest zijn. Voor de omgeving van Wildervank werd hetzelfde gedaan door de
tweede auteur van deze bijdrage. Sinds 1982
wordt door de eerste auteur gewerkt aan een
systematische inventarisatie van archeologische vindplaatsen in het hele Herinrichtingsgebied Oost-Groningen.
Geleidelijk aan wordt duidelijk wanneer het
gebied door mensen in de prehistorie werd
bewoond. Het gebied dat later de Veenkoloniën zou gaan heten, bestond tussen ca. 8000
en 5000 voor Chr. uit een uitgestrekt zandge-

meet twee Meter.
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Een andere vondstkategorie komt pas aan
het licht wanneer de ondergrond wordt
blootgelegd, zoals bij een opgraving. Het gaat
hier om grote zwarte houtskoolrijke plekken,
die zich duidelijk aftekenen in het ongestoorde zand: de restanten van haardkuilen. Die
vuren hebben deel uitgemaakt van de aktiviteiten binnen het kamp, want we treffen ze
vaak aan in de buurt van koncentraties bewerkte vuursteen. Verspreid over een zevental kampplaatsen in het Groninger veenkoloniale gebied waren zo tussen 1982 en 1988 al
meer dan honderd haardkuilen aan het licht
gekomen. Door ouderdomsbepalingen van
de houtskool uit enkele haarden zijn we aan
de weet gekomen, dat ze moeten zijn aangelegd binnen een tijdsbestek van zo'n tweeduizend jaar, tussen ca. 7500 en 5500 voor Chr.
Haardkuilen vormen in dit geval onze meest
scherpe dateringsmogelijkheid. Vandaar ook
dat we durven stellen, dat de bewoning van
dit dekzandgebied zich in hoofdzaak in die
periode voltrok. Het zand stoof niet meer en
het grondwaterpeil vormde nog geen al te
grote belemmering voor een vrije doortocht
door het gebied. Kennelijk werd dat licht golvende landschap met z'n aantrekkelijke stoffering keer op keer door de mesolithische bevolking van deze streken bezocht.

Zandrug bij het Hoetmansmeer
In 1984 was de aanleg van het Kanaal Veendam-Musselkanaal ('Verlengde A. G. Wildervanckkanaal') gevorderd tot de grens tussen
de gemeenten Veendam en Nieuwe Pekela,
bij het voormalige Hoetmansmeer. Daar bevond zich een markante, langgerekte zandrug, waarop bij een inventariserend onderzoek een grote hoeveelheid bewerkte vuursteen bleek te liggen. Het ging om een zeer
uitgestrekte, redelijk goed bewaarde vindplaats, die door het kanaal bijna haaks doorsneden zou worden. Voorafgaand aan het
graafwerk voor de kanaalaanleg werd in het
voorjaar van 1984 door het Biologisch-Archeologisch Instituut een opgraving uitgevoerd. In het kanaaltracé ter breedte van 100
m werd niet één grote, maar werden verscheidene kleinere kampplaatsen op de zandrug gevonden. Het verspreidingspatroon
van duizenden stuks vuursteen en vooral de
uiteenlopende datering van enkele van de in

totaal veertig gevonden haardkuilen duidden daarop. In kort bestek is over deze opgraving geschreven in Noorderbreedte
1986/1.
Hoewel door de aanleg van het kanaal cirka
één achtste deel van de mesolithische vindplaats werd opgeruimd, was daarmee de nog
aanwezige landschappelijke eenheid tussen
dekzandrug en prehistorische kampplaats
toch definitief verbroken. Op dat moment
was een zo gaaf bewaard gebleven koppeling
van een geomorfologisch element (de dekzandrug) en een kultuurhistorisch element
(de mesolithische bewoningsresten) in de
Veenkoloniën al een zeldzaamheid. De bijzondere situatie bij het Hoetmansmeer kwam
doordat de zandrug over een behoorlijke
lengte precies de breedte van één 'plaats' innam. Dat was toeval, want bij de opdeling der
veenplaatsen, in de tijd van de vervening,
heeft men daarmee beslist geen rekening
kunnen houden. Op deze wijze heeft de onbedoelde flankbegrenzing van de zandrug

door een wijk, resp. een zwetsloot, lange tijd
de versnippering tegengehouden, die steeds
vaker valt te konstateren bij geomorfologische elementen van enige omvang in de
Veenkoloniën.
Daarnaast zou de kanaalinsnijding ook gevolgen hebben voor de inrichting en verbetering
van de aanliggende landbouwpercelen: een
bekend uitstralingseffekt van grote infrastrukturele werken. Zo verdween de wijk, die
de vindplaats lange tijd 'rugdekking' had gegeven. Voor de zandrug, nu plotseling deel
uitmakend van een veel grotere landbouwkavel, betekende dat het direkte gevaar van egalisatie. Om het gevaar van ongeziene verdwijning van de resterende delen van de vindplaats te ondervangen, werd het restant van
de zandrug als terrein van archeologische
waarde opgenomen in het rapport Archeologische en Cultuurhistorische Terreinen in de
Provincie Groningen (PPD, 1985). Hierbij
was de achterliggende gedachte, dat deze uit
wetenschappelijk oogpunt zeer belangrijke

Een der kuilen van
geheel afwijkende
signatuur: een kuil in
de vorm van een
ongelijkbenige driehoek. De langste zijde
is 1,80 m lang.
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koncentratie van kampplaatsen in geval van
bedreiging of opruiming vooraf aan een wetenschappelijk onderzoek onderworpen zou
moeten worden. Een bedreiging, die vijfjaar
later trouwens aktueel werd.
Opnieuw de schop ter hand
Het was niet eens zozeer de zandrug zelf, die
tot een subsidie-aanvraag voor kavelverbetering leidde. Meer nog gaf de natte laagte aan
de voet van de rug aanleiding daartoe. Die
moest worden opgevuld en daar was zand
voor nodig. In januari 1989 ging het afgraven van de zandrug van start. Gelegenheid
voor archeologisch onderzoek vooraf was er
dit keer niet, zodat besloten werd op te graven tijdens de uitvoering van het werk. Het
werd een zaak van geven en nemen. In goed
overleg met de grondeigenaar werd voor een
werkwijze gekozen, waarmee beide partijen
konden instemmen.
De 40 meter brede kruin van de zandrug
werd ter lengte van 160 meter in een tijd van
drie weken afgegraven. Met in het achter-

hoofd de opgravingsresultaten van 1984 wisten we, dat bij de gekozen werkwijze alleen
grondsporen van haardkuilen en andere sporen met een duidelijke verkleuring geregistreerd zouden kunnen worden. Voor het
vastleggen van bijvoorbeeld koncentraties
vuursteen zou de beschikbare tijd ontoereikend en de methode te grof zijn.
De archeologische opbrengst was na drie weken graven verbluffend te noemen. In 0,6
hektare zandgrond (het ontgraven deel van
de rug) werden meer dan driehonderd
haardkuilen aangetroffen. Een dergelijke
hoeveelheid haardkuilen op zo'n beperkt oppervlak was men in Nederland slechts eenmaal eerder tegengekomen bij Mariënberg in
Overijssel. Ook werd nog eens een viertal
daarvan volkomen afwijkende, grotere kuilen blootgelegd, zonder twijfel gegraven
door de mesolithische bewoners van deze
dekzandrug. Twee daarvan verdienen speciale aandacht: een rechthoekig en een driehoekig ingegraven kuil. De eerste besloeg een
oppervlak van 1,90 x 0,80-0,90 meter en bezat een vlakke bodem met een gerekonNOORDERBREEDTE

Tijdens de opgraving
werd een oud, overstoven bodemprofiel
gevonden, de zgn.
Aller0dhorizont. Deze
is op de voorgrond
zichtbaar als een ca.
15 cm dikke band, dis
aan de bovenzijde
donker en aan de
onderzijde licht kleurt.

strueerde diepte van een halve meter of iets
meer. De tweede had de vorm van een ongeIijkbenige driehoek waarvan de grootste zijde'
1,80 meter lang was; de taps toelopende bodem moet een diepte van cirka 1,25 meter bereikt hebben. Naast een hoeveelheid vuursteenafval bevatte deze laatste kuil ook een
drietal werktuigen, waaronder twee pijlpunten van een type dat als driehoek bekend
staat. Dit type pijlpunt is vrij algemeen in het
Mesolithikum. We tasten nog in het duister
omtrent de funktie van de beide kuilen, maar
het vondstgegeven alleen al betekent een
waardevolle toevoeging aan onze kennis over
deze vroegere bewoners van de Veenkoloniën.
Succesvol vuurtje stoken
Mesolithische haardkuilen zijn allang een bekend verschijnsel. In de hele Noordwest-Europese laagvlakte zijn ze aangetroffen. De
kuilen bestaan uit een ronde of iets ovale
schacht met een doorsnede van rond een halve meter, die meestal plusminus 50 cm, maar

soms wel 70 cm diep werd uitgegraven. Daarin stookte men dan een vuur. Zulke kuilhaarden hebben het voordeel, dat ze de warmte
beter vasthouden, zuiniger omgaan met
brandstof en dat het vuur goed te beheersen
is. Ze kunnen bijvoorbeeld hun nut bewijzen
als er iets langzaam boven geroosterd of gedroogd moet worden; als stralingsbron van
warmte zijn ze minder effektief.
Het kuilhaardtype moet in het Mesolithikum
wel bijzonder succesvol zijn geweest. Niet alleen komen archeologen ze heel frekwent tegen (sinds 1982 in de Groninger Veenkoloniën alleen al 420 stuks), maar ook hield het
type bijzonder lang stand: minstens drieduizend jaar lang was vuurtje stoken op deze wijze populair. Hoe er verder nog met vuur
werd omgesprongen in een mesolithisch
kamp is nauwelijks bekend. Tijdens ons onderzoek zijn we geen andere dan ingegraven
haarden tegengekomen, maar dat kan zijn
omdat sporen van oppervlakkig brandende
vuren door allerlei processen snel werden
uitgewist. Met de haardkuilen ligt dat vanwege hun diepliggende basis kennelijk anders;
deze bleven uitstekend bewaard. Dankzij hun
houtskoolrijke, kontrasterende vulling zijn ze
bovendien nauwelijks over het hoofd te zien.

Zeefopstelling om het
zand uit de bemonsterde haardkuüen te
kunnen scheiden van
de rest van de inhoud.
Hier de uitgezeefde
inhoud van één
haardhuil. De hoeveelheid houtskool is
vrij normaal voor een
mesolithische haard.
Gedroogd is dit
monster gereed voor
verdere laboratoriumanalyse.

Funktie
De restanten van die haarden leveren ons
nog een hoop informatie over de mesolithische mens en zijn milieu. De overgebleven
houtskool is niet alleen geschikt voor een ouderdomsbepaling (C-14 datering), maar gunt
ons via de verzamelde brandstof ook een blik
in de toenmalige vegetatie (daarbij in aanmerking nemend dat deze mensen wellicht
selektief brandhout verzamelden). Aan brokken houtskool is namelijk de houtsoort doorgaans nog goed te herkennen.
De meeste haardkuilen bevatten niets anders
dan houtskool. Verkoolde voedselrestanten
komen we zelden tegen, in spaarzame gevallen zijn in de Veenkoloniën verkoolde hazelnootdoppen teruggevonden. Terwijl voedselbereiding wel het meest voor de hand liggende gebruik van zo'n haard is, vinden we
daarvoor juist weinig konkrete aanwijzingen.
Een ongunstige omgeving wat de konservering van organisch materiaal betreft (namelijk de zure zandbodem), zal daarin zeker een
rol gespeeld hebben. Wat in zand wel goed
bewaard bleef, zijn voorwerpen van steen en
vuursteen. Stukjes vuursteen, bij toeval in het
vuur terechtgekomen, komen we dan ook
vaak tegen in de haardvulling. Dat geldt ook

voor de ruim driehonderd haardkuilen op de
zandrug bij het voormalige Hoetmansmeer.
In een paar van die haarden lagen ook grotere stenen. Sommige zijn gebarsten, niet door
ouderdom, maar door plotselinge verhitting.
We interpreteren ze als stenen, die werden
verhit om vloeistoffen mee aan de kook te
kunnen brengen. Met gloeiend hete stenen,
ondergedompeld in water, blijkt dat heel
goed te kunnen. De stenen zullen echter vrij
gauw barsten vertonen en in stukken springen, totdat de brokstukken op een bepaald
moment waardeloos zijn geworden voor verder gebruik. Dan bleven ze soms liggen op de
plaats waar ze verhit werden, namelijk in de
restanten van het haardvuur. Dankzij het
feit, dat de haardkuilen na hun laatste gebruik niet werden uitgeruimd, vinden we de
inhoud na cirka 8000 jaar nog net zo terug.
NOORDERBREEDTE

Ruimtelijk beeld
Door de grote aantallen haardkuilen is het
mogelijk kwantitatief onderzoek te doen naar
hun toepassing. Tegelijk kunnen de haarden
in ruimtelijke zin bekeken worden. Het nieuwe aspekt van de vele haarden uit Nieuwe Pekela is, dat hun verspreidingsbeeld hier en
daar een verdichting vertoont. Ze liggen dan
als het ware in zwermen bij elkaar. Ook kleine
groepjes van twee en meer stuks lijken op te
treden.
De haarden bevinden zich vaak op de hoogste
delen binnen het mikroreliëf van de zandrug.
De vraag is nu, of zulke koncentraties min of
meer gelijktijdig kunnen zijn. Vertegenwoordigt een koncentratie haarden een bepaalde
aktiviteit, die een eigen plaats innam binnen
het mesolithische kamp? Of bestond er tradi-

der en jonger vondstmateriaal als gevolg van
geologische processen — winderosie — door
elkaar kan zijn geraakt. Uit het vondstmateriaal van de zandrug bij het Hoetmansmeer is
tot op heden overigens nog op geen enkele
wijze gebleken, dat deze vóór het Mesolithikum ook daadwerkelijk bewoning heeft gekend.
Onderzoek op het scherp van de snede

Uit een der haardkuüen kwam een drietal steenbrokken, die samengepast konden worden tot één steen; er ontbreken
een paar kleinere stukken. Eén kant van die steen is geheel vlak en glad; dat is een oud slijp- ofwrijfvlak (op de
doorsnedetekening met een dikke lijn weergegeven). Deze wrijf- ofslijpsteen kende een tweede gebruik als kooksteen;
door de plotselinge verhitting in het vuur moet de steen gebarsten en van verder gebruik uitgesloten zijn. Het slijpvlak
meet ca. 5 cm in doorsnede.

tioneel een voorkeur voor gunstige terreinlokaties en werden zulke plekken keer op keer,
maar wellicht met grote tussenpozen bezocht? Een interessant aspekt hierbij is, dat
binnen het totale, in 1984 en 1989 opgegraven areaal op deze zandrug slechts driemaal
een 'oversnijding' van haardkuüen is waargenomen. De kuilen raakten elkaar overigens
meer dan dat ze echt door elkaar heen gegraven waren. Was de plek van een 'oude' haardkuil nog lange tijd zichtbaar en ging de voorkeur steeds uit naar het graven van een nieuwe kuil? Dateringen uit het onderzoek van
1984 hebben inmiddels duidelijk gemaakt,
dat er in ieder geval 1100 jaar tijdsverschil bestaat tussen de oudste (ca. 7100 voor Chr.) en
de jongste aangetroffen haardkuil (ca. 8000
voor Chr.) op de bewuste zandrug. Maar de
dateringen geven eveneens aan, dat sommige
groepjes van haarden heel goed gelijktijdig
kunnen zijn. Verder onderzoek in deze richting kan uitwijzen of die veronderstelling
juist is. Doch voor het zover is, moet er nog
heel wat laboratoriumwerk verricht worden.
Het onderzoek heeft nog een interessante
ontdekking van geologische aard opgeleverd. Op de westelijke flank van de rug werd

een door dekzand overstoven bodemprofiel
aangetroffen, meeglooiend met de welving
van de zandrug. Het is de zogenaamde Aller0d- of Usselolaag. Dit is een fossiele bodem
uit het laatste warmere interval van de laatste
ijstijd. Deze periode wordt gedateerd tussen
10.800 en 10.000 voor Chr. Tijdens de daarop volgende, laatste koudeperiode overstoof
deze bodem weer. In deze laatste koudeperiode moet de wind flink huisgehouden hebben in de Veenkoloniën; veel reliëf moet zijn
afgevlakt, terwijl elders nieuwe duintjes konden ontstaan. Het aardige van de vondst in de
zandrug bij het Hoetmansmeer is nu, dat deze rug zijn hoofdvorm in dat stuivende landschap kennelijk behouden heeft. De meewelvende Aller0d-bodem geeft dat aan; alleen
op de flanken neemt de dikte van het daarboven gelegen, jongere stuifzand toe. Daarnaast is deze horizont zo duidelijk nog niet
eerder in de Veenkoloniën gezien.
Deze vondst dient een dubbel belang: ten eerste is het inzicht in de regionale geologische
wordingsgeschiedenis hiermee verbreed en
ten tweede zijn nu betere verklaringsmodellen op te stellen voor het optreden van archeologisch vondstmateriaal, dat dateert van
vóór het Mesolithikum. We weten nu, dat ouN O O R D E R B R E E D T E
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Waarom al dat bodemonderzoek in het kader
van de Herinrichting van Oost-Groningen?
Steeds duidelijker blijkt, dat het reliëf in de
Veenkoloniën, langzaam vanonder het veen
vandaan gekomen, systematisch en in een
snel tempo wordt gladgestreken. Dat is een
onderdeel van het hoofdstuk landbouwkundige verbeteringen en vormt als zodanig de
grootste bedreiging van het bodemarchief.
Er zit behoorlijk wat vaart achter de egalisatie
van zandkoppen en zandruggen. Het wordt
bovendien door de Herinrichting via subsidies ook nog eens flink gestimuleerd. Afgraven van zandruggen met archeologische
vindplaatsen betekent het onherroepelijk opruimen van prehistorische informatie. Er is
niet veel fantasie voor nodig om te bedenken,
dat het bodemarchief snel afkalft. Hoe meer
veen er oxideert, des te meer wordt het reliëf
van de zandondergrond geaccentueerd, des
te sterker is de roep om egalisatie. De ontstane laagten moeten immers opgevuld worden,
liefst met zand vanuit nabijgelegen koppen.
Wanneer het huidige tempo doorzet, zal archeologisch onderzoek in de Groninger
Veenkoloniën in de toekomst steeds dringender worden.
Behalve het streven naar behoud van enkele
goed bewaarde vindplaatsen, heeft opgraven
dus hoge prioriteit gekregen. Alleen al om
zoveel mogelijk vast te leggen van de geschiedenis van een gebied, waarvan lange tijd gedacht werd dat het begon met het afgraven
van het veen.
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