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Dit jaar, 2016, is het honderd jaar geleden dat de Vereniging voor Terpenonderzoek werd opgericht. De vereniging heeft dus 
iets te vieren en doet dat ook, onder andere door de uitgave van dit jubileumboek. Andere jubileumactiviteiten dit jaar waren 
een tentoonstelling in het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden, een feestelijke jaarvergadering met korte excursie naar 
Wierhuizen, waar het allemaal begon, en een meerdaagse excursie naar de westkust van Sleeswijk-Holstein, het gebied van 
de Halligen. De titel van dit boek, Van Wierhuizen tot Achlum, verwijst naar het oudste en het meest recente onderzoek waar 
de vereniging een bijdrage aan heeft kunnen leveren. Tegelijk liggen deze plaatsen ook vrijwel aan de uiterste grenzen van het 
Noord-Nederlandse terpen- en wierdengebied, Achlum in het westen en Wierhuizen in het oosten. 

Van meet af aan was het doel van de vereniging het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in terpen en wierden. De 
directe aanleiding was het verdwijnen van terpen en wierden, en daarmee van een rijk archeologisch bodemarchief, door de 
grootschalige commerciële afgravingen die in de tweede helft van de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw plaatsvonden. 
De vereniging fungeerde tot 1971 als een subsidiekanaal, waarlangs alle bijdragen aan het onderzoek in Groningen en Friesland, 
zowel van overheden als van particulieren, naar het Biologisch-Archeologisch Instituut (het BAI) werden gesluisd. Het BAI was 
het instituut dat het archeologisch onderzoek in Noord-Nederland uitvoerde. Egge Knol beschrijft het allemaal in het eerste 
hoofdstuk van dit boek. Ook nu nog steunt de Vereniging het wetenschappelijk terpen- en wierdenonderzoek. Zij doet dat door 
het publiceren van onderzoeksresultaten (een kostenpost die er in onderzoeksbegrotingen vaak bij inschiet) en het subsidiëren 
van de uitgave van proefschriften en andere boeken. 

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek is de eerste doelstelling van de vereniging. Sinds de laatste statutenwijziging 
van 2009 zijn daar nog twee doelstellingen bijgekomen: “de bescherming van terpen en wierden waar deze met gehele of 
gedeeltelijke ondergang worden bedreigd, en de bekendheid van terpen en wierden en het onderzoek daarvan te vergroten”. 
Terpen en wierden worden namelijk nog altijd bedreigd, nu vaak door onopzettelijke of bewuste egalisering en door erosie en 
uitdroging. 

Voor een goede bescherming van terpen en wierden is het in de eerste plaats van groot belang dat de kennis over het rijke 
verleden van het terpen- en wierdengebied zich verspreidt. Vanuit de instellingen die zich met het wetenschappelijk onderzoek 
bezighouden moet de kennis over het verleden naar buiten worden gebracht, naar de samenleving, in de eerste plaats die van het 
terpen- en wierdengebied zelf. Onbekend maakt immers onbemind. Daarom heeft de vereniging vanaf het begin het publiceren 
van archeologisch onderzoek tot haar taken gerekend, in een vorm die ook voor niet-ingewijden toegankelijk is. Dat zijn de 
Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek. Anders dan de naam doet vermoeden verschijnen de delen niet jaarlijks, 
en het zijn ook allang geen interne verenigingsverslagen meer. Op dit moment is de serie Jaarverslagen een boekenreeks, waarin 
wetenschappelijk archeologisch onderzoek op een aansprekende manier voor het voetlicht wordt gebracht. De dertig delen die 
sinds de oprichting van de vereniging zijn verschenen (vele bestrijken formeel verschillende jaren), ziet u naast dit voorwoord 
afgebeeld. Dit jubileumboek is het jongste Jaarverslag.

In de archeologie is niet alleen het meest recente onderzoek van belang, zoals in sommige andere wetenschapsgebieden. Het 
werk van onderzoekspioniers Van Giffen en Boeles wordt nog steeds geraadpleegd. De onderzoekers na hen staan op hun 
schouders, bij wijze van spreken, en kunnen voortbouwen op wat zij zijn begonnen. Door nieuwe vondsten en opgravingen 
ontstaan nieuwe ideeën maar ook nieuwe vragen, die duidelijk maken dat we nog steeds maar zeer beperkt zicht hebben op het 
verleden. Een nieuwe generatie archeologen, die deels verenigd zijn onder de paraplu van het Terpencentrum van het GIA, is 
op dit moment bezig met fris nieuw onderzoek en probeert de unieke archeologie van het terpen- en wierdengebied niet alleen 
nationaal maar ook internationaal onder de aandacht te brengen, in navolging van Van Giffen en Boeles. Het archeologisch 
onderzoek in terpen en wierden is springlevend.
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Dit boek biedt u een inkijkje in de moderne terpen- en wierdenarcheologie. Het begint met twee artikelen over de geschiedenis 
van het onderzoek en van de vereniging, gevolgd door een enthousiasmerend verhaal over het recente steilkantenonderzoek 
in Friesland, vanuit het perspectief van een van de deelnemende vrijwilligers. Het grootste deel van het boek is gewijd aan 
artikelen die nieuwe inzichten in de bewoningsgeschiedenis en in het leven dat de bewoners van het terpen- en wierdengebied 
in het verleden presenteren. Ze bieden u tegelijk ook een inkijkje in de keuken van de moderne archeologie. Hoe gaat 
aardewerkonderzoek in zijn werk en wat kun je daar dan mee? Welke rol spelen natuurwetenschappelijke methoden? Hoe 
worden grondsporen en vondsten gedateerd? Deze bijdragen laten ook duidelijk zien dat we niet alles kunnen weten. Bijna 
ieder onderzoek leidt wel tot nieuwe inzichten en harde gegevens, feiten zo u wilt, maar de meeste conclusies hebben de vorm 
van een hypothese. Ze vertegenwoordigen een tussenstand in het onderzoek. Een hypothese is niet ‘ook maar een mening’, 
zoals je tegenwoordig nog wel eens hoort. Een hypothese is als een trede op een wenteltrap. Het standpunt van een volgende 
onderzoeker bevindt zich op de trap misschien recht tegenover een eerdere hypothese, maar is intussen wel een stukje hoger 
gekomen op de trap.

Dit boek is tot stand gekomen dankzij, in de eerste plaats, de belangeloze medewerking van de auteurs: onderzoekers/liefhebbers 
die het terpen- en wierdenonderzoek een warm hart toedragen. De uitgave van het boek is financieel ondersteund door het 
Huis van de Groninger Cultuur, de Stichting J.B. Scholtenfonds, de Ottema-Kingmastichting en de Suzanne Hovingastichting, 
waarvoor we hen graag willen bedanken. Wij bedanken ook alle instellingen en personen die foto’s en tekeningen ter beschikking 
hebben gesteld.

Annet Nieuwhof
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Hoe een simpel ogend verzoek leidde tot een 
nieuwe aanpak
In de nazomer van 2010 vond een archeologisch onderzoek 
plaats aan de afgegraven zijde van de dorpsterp van Jelsum 
(zie fig. 1). Deze zogenaamde steilkant was de tweede in 
de serie steilkanten die door het Groninger Instituut voor 
Archeologie (GIA), onder leiding van Johan Nicolay, is onder-
zocht in het kader van het ‘Terpenproject Steilkantonderzoek 
Friesland’.1 Wij deden als student mee aan deze opgraving en 
wilden ons aansluitend graag verdiepen in de materiële cul-
tuur van Noord-Nederland, in het bijzonder van het terpen-
gebied. Johan Nicolay stelde voor dat wij het aardewerk van 
Jelsum zouden onderzoeken. Een aantrekkelijk idee, want aar-
dewerk is de meest algemene vondstcategorie in terpopgra-
vingen, met een grote verscheidenheid aan vormen, stijlen en 
baksels. Verschillen per regio en veranderingen door de tijd 
heen bieden de mogelijkheid om zicht te krijgen op de bewo-
ningsgeschiedenis.

Tijdens het aardewerkonderzoek maakte Annet Nieuwhof 
ons wegwijs in de bestaande aardewerk-typochronologieën. 
Met behulp van deze indelingen van aardewerktypen is het 
mogelijk om aardewerk te determineren en te dateren. Na het 
onderzoek volgt altijd een verslag. Normaalgesproken wordt 
het aardewerk daarin besproken volgens de typologische ou-
derdom. Op basis daarvan worden dan de vooraf opgestelde 
onderzoeksvragen beantwoord. Deze hebben in de regel be-
trekking hebben op de voorkomende aardewerkstijlen en 
-vormen én op de daarmee samenhangende bewoningsge-
schiedenis. 

Daar bleef het echter niet bij. Op verzoek van Johan Nico-
lay verdiepten wij ons ook in het fenomeen opspit en in de 
vertekeningen die dit kan opleveren. Opspit, oftewel het voor-
komen van ouder materiaal in jongere lagen, is een probleem 
dat inherent is aan de archeologie, vooral in opgravingen in 
terpen en wierden waar eeuwenlang bewoning op één plaats 
is geweest. Het heeft niet alleen betrekking op het aardewerk, 
maar deze vondstcategorie leent zich wel uitermate goed voor 

1 De eerste opgraving in het kader van het steilkantenproject vond plaats 
in Achlum in 2009 (Nicolay & De Langen 2015). Andere opgravin-
gen in het kader van dit project vonden plaats te Oosterbeintum (2011) 
en Dronrijp-Oost (2012). Het project, gefinancierd door de provincie 
Fryslân, werd voorafgegaan door een pilot-opgraving van een steilkant 
bij Anjum in 2006 (Nicolay 2010). Door extra financiering vanuit het 
Nederlands-Duitse INTERREG-project ‘Land van ontdekkingen’ konden 
nog twee steilkanten worden onderzocht, namelijk te Firdgum (2011) en 
te Dronrijp-Zuid (2012). 

onderzoek naar opspit, omdat het materiaal dateerbaar is en 
in vrijwel alle grondsporen voorkomt. Wij moesten een ma-
nier bedenken om de mate van opspit te bepalen en verteke-
ningen in beeld te brengen. Deze uitdaging hebben wij aange-
nomen en dit heeft geleid tot een nieuwe werkwijze. Daarmee 
kon niet alleen het fenomeen opspit in beeld worden gebracht, 
maar kregen we ook een beter inzicht in de veranderende sa-
menstelling van het aardewerkcomplex in relatie tot de neder-
zetting en de bewoningsgeschiedenis. 

Een eerste verslag over dit aardewerkonderzoek was be-
gin 2012 afgerond en zou aanvankelijk als hoofdstuk in de 
opgravingspublicatie van Jelsum verschijnen. Deze publicatie 
moest echter wachten wegens de voorbereiding en uitvoering 
van nieuwe opgravingen, en het uitwerken van eerdere opgra-
vingen.2 Omdat de aanpak van dit onderzoek heeft geleid tot 
opvallende resultaten die voor het archeologisch onderzoek 
in het gehele terpen- en wierdengebied relevant zijn, is ons 
gevraagd deze in het kader van dit jubileumboek alvast te pre-
senteren. 

Inleiding: waarom aardewerkonderzoek?
Een van de belangrijkste redenen voor aardewerkonderzoek 
is dat veel scherven op basis van een typochronologie zijn te 
dateren en daarmee een globale datering kunnen verschaf-
fen aan de grondsporen waarin ze zijn gevonden. Datering 
is nodig om de bewoningsgeschiedenis te kunnen begrijpen. 
Aardewerk biedt echter nog meer mogelijkheden. De hoeveel-
heid kan iets zeggen over de omvang van de bevolking. De 
verschillende vormen bieden zicht op voedselbereiding. Het 
aardewerk zelf vertegenwoordigt technologische processen 
en vaardigheden. Ongebruikelijk aardewerk kan iets vertel-
len over herkomstgebieden of contacten van de bewoners met 
andere regio’s. Dit onderzoek heeft daarnaast nog een extra 
doelstelling, namelijk het verwerven van inzicht in de mate 
van ‘opspit’ door de tijd heen. Aan de hand van deze thema’s 
zijn de volgende vragen geformuleerd: 

1. Ten aanzien van de bewoningsgeschiedenis: 
• Wanneer vangt de bewoning aan? 
• Wat is er te zeggen over de omvang van de bevolking 

door de tijd heen? 

2 O.a. het steilkantonderzoek bij Achlum (zie Nicolay & De Langen 2015). 
Het aardewerkonderzoek dat hier deel van uitmaakt (Varwijk et al. 2015), 
werd uitgevoerd na het onderzoek van Jelsum. De in deze bijdrage gepre-
senteerde nieuwe werkwijze is daarin al toegepast.

Een verhaal over trends en continuïteit:
aardewerkonderzoek nieuwe stijl toegepast op het aardewerk van Jelsum 
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• In hoeverre is er sprake van (laat-Romeinse) bewo-
ningsdiscontinuïteit? 

2. Over het voorkomen van verschillende vormen en stijlen:
• Welke aardewerkvormen komen voor en wat was 

hun functie?
• Is er aardewerk dat iets kan zeggen over contacten 

met andere gebieden en over de aard daarvan? 
3. Met betrekking tot het fenomeen ‘opspit’:

• In welke mate is er sprake van opspit en verandert dit 
door de tijd heen?

• In hoeverre levert dit vertekeningen op?

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen die betrek-
king hebben op opspit diende de gebruikelijke methode van 
aardewerkonderzoek te worden gewijzigd op enkele punten. 
In de volgende paragraaf wordt daarom allereerst ingegaan op 
deze nieuwe aanpak. 

Vervolgens worden het aardewerkonderzoek en –complex 
van Jelsum besproken. Na een korte introductie over de op-
graving en de gebruikte aardewerktypologieën, worden de re-
sultaten van het aardewerkonderzoek gepresenteerd. Hierbij 
wordt niet uitgegaan van de opeenvolging van archeologische 
aardewerktypen, zoals gebruikelijk is, maar wordt de nieuwe 
werkwijze toegepast. Behalve van het vaatwerk wordt ook 
verslag gedaan van het onderzoek naar de keramische arte-
facten en de verbrande kleiresten. 

In de daaropvolgende discussie zal blijken dat de nieuwe 
werkwijze niet alleen opspit in kaart brengt, maar ook andere 
verassende resultaten oplevert. Verder biedt Jelsum een zeer 
interessante aanvulling met betrekking tot het vraagstuk van 
bewoningscontinuïteit gedurende de 4e eeuw n.C. Ten slotte 
worden in de conclusie de resultaten van het onderzoek sa-
mengevat waarbij ook kort wordt ingegaan op de voordelen 
(en mogelijke nadelen) van de nieuwe aanpak in vergelijking 
met de gebruikelijke manier om aardewerk te onderzoeken. 

Methode: een manier om aardewerk en 
opspit te beschrijven 
Van al het gevonden aardewerk is een basislijst opgesteld, 
zoals gebruikelijk bij elk aardewerkonderzoek. Op deze 
lijst wordt het aardewerk per vondstnummer ingedeeld op 
grond van basiskenmerken: het soort aardewerk (bijvoor-
beeld terpaardewerk of kogelpot), de magering, de hardheid, 
het gewicht, het aantal en oppervlaktebewerkingen. Opper-
vlaktebewerkingen zoals versieringen kunnen primair (vóór 
het bakproces) en/of secundair (na het bakproces) aange-
bracht zijn. 

Een gedeelte van het aardewerk heeft diagnostische ken-
merken. Dat betekent dat het op basis van specifieke kenmer-
ken gedetermineerd kan worden. Het belangrijkste diagnos-
tische kenmerk bij aardewerk is de vorm, vooral de vorm van 
de rand. Ook oren en soms bodems kunnen belangrijk zijn. 
Het baksel en de magering spelen meestal alleen een onder-
steunende rol. Bepaalde versieringen (bijvoorbeeld streep-
band) kunnen wel diagnostisch zijn. Alle fragmenten met 
der gelijke kenmerken worden opgenomen in een determina-

tietabel en krijgen een uniek identificatienummer (id.).3 Naast 
de basiskenmerken worden in de determinatielijst ook ken-
merken zoals kleur, wanddikte en randdiameter opgenomen. 
Het vondstnummer met daarachter het identificatienummer 
vormt de notatie waarmee naar het aardewerk wordt verwe-
zen (vondstnr. – id.).

De fragmenten met diagnostische kenmerken worden ge-
determineerd en gedateerd aan de hand van een typochrono-
logie. Dat levert uiteindelijk een (globale) datering op voor het 
grondspoor waarin het aardewerk is gevonden. Op basis van 
gedateerde sporen en de onderlinge opeenvolging (de strati-
grafie) van grondsporen kunnen ze worden toegewezen aan 
verschillende bewoningsfasen. De fasering is een belangrijk 
onderdeel van de uitwerking van een opgraving, waarbij altijd 
met opspit rekening dient te worden gehouden.4 Opspit wordt 
veroorzaakt door graafwerk in het verleden. Ingravingen zo-
als sloten en kuilen doorsnijden vrijwel altijd oudere lagen. 
De grond hieruit, met scherven uit oudere perioden, raakt 
dan vermengd met materiaal uit de tijd van het graafwerk. In 
het geval van opspit gaat het vrijwel altijd om losse scherven 
en nooit om min of meer complete potten. Vanwege opspit 
worden grondsporen gedateerd aan de hand van het jongste 
aardewerk dat erin is gevonden. Daarna kan ook een globale 
datering worden gegeven aan andere, op zichzelf niet dateer-
bare vondsten die zijn aangetroffen in de sporen, zoals bot, 
natuursteen en botanische resten. 

Een contextuele aanpak: een nieuwe manier om een 
aardewerkcomplex te beschrijven
Op grond van de basis- en determinatielijst kan in principe 
een verslag worden geschreven waarin het onderzochte aar-
dewerk chronologisch per type wordt gepresenteerd. Dit is de 
gebruikelijke manier en heeft als voordeel dat het aardewerk-
verslag onafhankelijk van de fasering kan worden geschreven. 
Hoewel het aardewerk dus een belangrijke daterende functie 
heeft binnen het archeologisch onderzoek, speelt de fasering 
dan uiteindelijk geen rol meer bij de verdere interpretatie van 
het aardewerkcomplex. Het nadeel daarvan is dat er geen di-
recte relatie wordt gelegd tussen het aangetroffen aardewerk 
en de bewoning in een bepaalde archeologische fase. Er wordt 
immers gedacht in stilistische aardewerkperioden en niet in 
de bewoningsfasen van de opgegraven vindplaats. Bovendien 
wordt opspit genegeerd. 

Het is daarom beter om het aardewerk in zijn archeolo-
gische context te bespreken. Daarvoor gaan we uit van het 
aardewerk per ‘archeologisch pakket’: de lagen en sporen die 
op basis van de fasering aan één bepaalde bewoningsfase zijn 
toegewezen. Op die manier kan een overzicht worden gegeven 
van alle typen aardewerk die in een bepaalde fase aangetrof-
fen worden. Per pakket kan vervolgens een opdeling worden 
gemaakt van aardewerk binnen context en aardewerk buiten 
context. Met ‘binnen context’ wordt hier aardewerk bedoeld 

3 De basislijst en de determinatietabel van het aardewerk uit Jelsum wor-
den apart gepubliceerd, samen met de basisgegevens van de overige steil-
kantopgravingen, in de serie Grondsporen van het Groninger Instituut 
voor Archeologie.

4 Opspit wordt hier gebruikt in de betekenis opgespitte vondsten.
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dat qua datering thuishoort in het archeologisch pakket waar 
het uitkomt. Met het aardewerk ‘buiten context’ wordt in dit 
geval opspit bedoeld. Het aardewerk waarvan niet zeker is uit 
welke context het afkomstig is, zoals aanleg- en stortvond-
sten, is per definitie buiten context.

De werkwijze om het aardewerk te bespreken binnen zijn 
archeologische context, lijkt maar een kleine wijziging ten 
opzichte van de gebruikelijke manier, maar verandert wel de 
vorm en duur van het onderzoek. In feite is het onderzoek 
nog maar op de helft wanneer het aardewerk is gedetermi-
neerd. Zodra de fasering is afgerond, wordt namelijk per be-
woningsfase geïnventariseerd in welke mate vormen en typen 
aardewerk in het bijbehorende archeologische pakket zijn 
aangetroffen. Opspit kan nu eenvoudig worden herkend. Het 
valt immers direct op wanneer scherven die kenmerkend zijn 
voor een oudere periode zich bevinden in een jonger pakket. 

Met betrekking tot de hoeveelheid opspit dient hier nog 
wel de kanttekening te worden gemaakt dat het altijd gaat om 
het aandeel aardewerk waarvan absoluut zeker is dat het op-
spit betreft. Er dient rekening mee te worden gehouden dat 
bepaalde aardewerktypen langer in gebruik kunnen zijn dan 
de tijdspanne van een archeologisch begrensde bewonings-
fase. Bijvoorbeeld: een bepaald type aardewerk is in gebruik 
van 200 v.C. tot 100 n.C. en kan daarmee voorkomen in de 
late ijzertijd (ca. 200 v.C. tot 0), maar ook in de vroeg-Ro-
meinse tijd (ca. 12 v.C. tot 100 n.C). Wordt een fragment van 
dit type in het pakket uit de late ijzertijd aangetroffen, dan 
zal het vrijwel zeker niet gaan om opspit. Dat is niet zeker als 
de scherf wordt aangetroffen in het pakket dat behoort tot de 
tweede fase. In dat geval kan het gaan om een fragment van 
een pot die destijds in gebruik was, maar ook om opspit uit 

de eerste fase. De precieze hoeveelheid opspit is daardoor niet 
met zekerheid te bepalen; het gaat altijd om een minimum-
aantal.

Een profiel in scherven: het 
aardewerkonderzoek van Jelsum
De steilkantopgraving van de dorpsterp van Jelsum vond 
plaats tussen 9 augustus en 9 september 2010. Er werd niet al-
leen een 102 m lang hoofdprofiel onderzocht, maar dwars op 
het hoofdprofiel is ook een kleine proefsleuf in het terprestant 
gegraven (fig. 1). Deze proefsleuf werd aangelegd op de plek 
waar in 1981 een kleine opgraving plaatsvond onder leiding 
van Evert Kramer van het Fries Museum. Het verzamelen van 
aardewerk in het veld gebeurde zowel handmatig als met de 
zeef. De zeef leverde vooral kleine fragmenten op die vaak 
niet determineerbaar zijn. 

In dit onderzoek is ook het in 1981 verzamelde aardewerk 
betrokken, omdat het in combinatie met het materiaal van 
2010 een completer overzicht van het aardewerkrepertoire 
te Jelsum. Het merendeel van het aardewerk uit deze eerdere 
opgraving was nog niet eerder gepubliceerd.5 Het aardewerk 
van de opgraving uit 1981 speelt geen rol bij de fasering van 
grondsporen uit het onderzoek van 2010, want het is niet ge-
koppeld aan de gevonden sporen en structuren. Het wordt 
dan ook als ‘buiten context’ beschouwd.

Per archeologisch pakket wordt in eerste instantie het aar-
dewerk binnen context besproken. Daarna wordt ingegaan op 

5 Taayke heeft een kort overzicht van het terpaardewerk uit 1981 gepubli-
ceerd (1996 IV, 129). 

Fig. 1 De steilkantopgraving te Jelsum in 2010 (foto T.W. Varwijk, RUG/GIA), en de locatie van het dorp Jelsum en van de opgravingsputten uit 2010 en 1981.
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de hoeveelheid en de aard van de gevonden opspit in deze la-
gen. Het in 2010 opgegraven aardewerk buiten context dat uit 
maar één periode afkomstig kan zijn, wordt bij de betreffende 
periode besproken. Aardewerk buiten context dat uit meer-
dere perioden afkomstig kan zijn, wordt niet besproken bij 
de aardewerkvormen per periode, omdat dit vertekeningen 
oplevert. Deze groep wordt wel samen met het andere aarde-
werk meegenomen in het totaaloverzicht van het gedateerde 
aardewerk en wordt ook betrokken bij de discussie. 

Het aardewerkcomplex 
Tijdens de opgraving van 2010 zijn in totaal 4.276 fragmen-
ten handgevormd aardewerk gevonden. Aan elkaar passende 
fragmenten zijn daarbij als een enkel fragment geteld want zij 
behoren tot één archeologisch object. Het totaalgewicht aan 
handgevormd aardewerk bedraagt ruim 85 kg. Er zijn slechts 
zeven fragmenten draaischijfaardewerk gevonden. Naast het 
aardewerk zijn er ook keramische artefacten en verbrande 
kleiresten gevonden. Het gaat om tien keramische artefacten 
of fragmenten daarvan met een totaalgewicht van bijna 0,9 
kg, en om 138 verbrande kleifragmenten met een totaalge-
wicht van bijna 5,6 kg. Tijdens de opgraving van 1981 zijn 
3.480 fragmenten aardewerk gevonden, waarvan 16 frag-
menten draaischijfaardewerk. Er zijn toen 17 keramische 
artefacten geborgen met een totaalgewicht van bijna 1,5 kg 
en 63 verbrande kleifragmenten met een totaalgewicht van 
iets meer dan 9,5 kg. Hoewel bij archeologisch onderzoek van 
grote nederzettingsterreinen aantallen en totaalgewichten be-
langrijk zijn voor het onderling vergelijken van opgravingen, 
dient in het geval van steilkantonderzoek wel de kanttekening 
te worden geplaatst dat de onderzochte steilkant maar een 
beperkt deel van een nederzetting laat zien. Desondanks le-
vert het steilkantonderzoek wel een doorsnede van de terp, 

waaruit het verloop van 2500 jaar bewoningsgeschiedenis is 
af te leiden.

Werkwijze 
Het handgevormde aardwerk is grotendeels op te delen in twee 
groepen, namelijk het aardewerk uit de ijzertijd en Romeinse 
tijd (het zogenaamde ‘terpaardewerk’) en het middeleeuwse 
kogelpotmateriaal. Het terpaardewerk is beschreven aan de 
hand van de typochronologie van Taayke uit 1996. Deze ty-
pochronologie is opgesteld aan de hand van vier steekproef-
gebieden in Noord-Nederland die zich bevinden in Westergo, 
Oostergo, Midden-Groningen en Noord-Drenthe. Het mees-
te terpaardewerk uit Jelsum valt binnen de Oostergo-groep 
(fig. 2). Sommige fragmenten passen echter beter in een van 
de andere drie gebieden. Het middeleeuwse kogelpotmateri-
aal is gedetermineerd met behulp van de Gasselte-typologie 
van Roorda uit 1987.6 Daarnaast is ook de studie van Van 
Es en Verwers over het vroegmiddeleeuwse aardewerk van 
Dorestad uit 1980 gebruikt. Naast terpaardewerk en kogel-
potaardewerk is er nog sprake van een kleine hoeveelheid 
handgevormd aardewerk uit de volksverhuizingstijd en de 
aansluitende Merovingische periode. Op basis van zijn ken-
merken behoort dit materiaal hoofdzakelijk tot aardewerk in 
de Angelsaksische stijl en Hessens-Schortens aardewerk.7 

Samen met het handgevormde aardewerk wordt in dit 
hoofdstuk ook het gedraaide importmateriaal behandeld. 
Van het draaischijfaardewerk zijn de basisgegevens geno-
teerd, waarna de fragmenten uit de Romeinse tijd zijn gede-
termineerd door de Romeins-aardewerkspecialisten Tineke 
Volkers en Marjan Galestin (GIA) en de vroegmiddeleeuwse 
fragmenten door Jan de Koning (Hollandia Archeologen). 

Met keramische artefacten worden alle van klei vervaar-
digde voorwerpen bedoeld die niet behoren tot het vaatwerk, 
maar wel doelbewust zijn gebakken of zijn gemaakt van her-
gebruikt vaatwerk. Voorbeelden van keramische artefacten 
zijn speelschijfjes en spinklosjes. Onder verbrande kleires-
ten zijn de vondsten van klei opgenomen die waarschijnlijk 
niet opzettelijk zijn gebakken. Hierbij valt te denken aan 
bijvoorbeeld de wandfragmenten van een oven of aan ver-
brand huttenleem dat is ontstaan als gevolg van een huis-
brand.8 Verbrande kleiresten vormen een ondergewaardeer-
de vondstcategorie; met behulp van deze resten is het soms 
mogelijk om de constructiewijze van structuren zoals huizen 
deels te reconstrueren.9

Tijdens het onderzoek zijn de keramische artefacten en 
verbrande kleiresten, net als het aardewerk, zowel kwalitatief 
(kleur, magering, hardheid) als kwantitatief (aantal en ge-
wicht) bekeken. Bij de keramische artefacten is gekeken of de 
voorwerpen direct uit klei zijn geboetseerd (primair vervaar-
digd) of uit hergebruikte scherven zijn gemaakt (secundair). 
Ze zijn net als het vaatwerk gedetermineerd aan de hand van 

6 Gepubliceerd in: Kooi 1995.
7 Knol 1993; Krol 2006; Nieuwhof 2011; 2013.
8 Met huttenleem wordt klei of leem bedoeld die op een constructie van 

hout of vlechtwerk wordt aangebracht, zodat wind en tocht worden ge-
weerd (Champion 1980).

9 Harsema 1980; De Roller 2003; Varwijk 2010. 

Fig. 2 De typochronologie van het terpaardewerk uit Oostergo. Met zwarte 
balken is de hoofddatering aangegeven, in wit de mogelijke begin- en uit-
loopperiodes (naar Taayke 1996, V, 182).
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de typologie van Taayke.10 Bij de verbrande kleiresten is daar-
naast gelet op het voorkomen van vlakke zijden en/of indruk-
ken. 

Het handgevormde aardewerk per fase
Zoals eerder aangegeven worden de aangetroffen aardewerk-
vormen beschreven per ‘archeologisch pakket’. Deze pakket-
ten zijn in het geval van Jelsum gevormd van de vroege- en 
midden-ijzertijd tot en met de vroege middeleeuwen. In de 
tekst is vooral gebruik gemaakt van het recent opgegraven 
aardewerk en alleen van materiaal uit 1981 wanneer het een 
overeenkomstige datering heeft. In de bijgevoegde tabellen is 
alleen het aardewerk uit de opgraving van 2010 opgenomen, 
omdat dit duidelijk gekoppeld is aan de archeologische fase-
ring.

Vroege-ijzertijd ( ca. 650 – 500 v.C.)
In de natuurlijke kwelderbodem, circa 40 tot 50 centimeter 
onder de oudste antropogene sporen en ruim 1 m –NAP, zijn 
enkele vrij harde scherven aardewerk aangetroffen die met 
steengruis zijn gemagerd (vondstnr. 487). Op basis van het 
baksel en de stratigrafie dateren ze uit de vroege ijzertijd: de 

10 Taayke 1996 IV, 118-120.

periode waarin de kolonisatie van het kweldergebied begon.11 
Ze moeten verband houden met menselijke activiteiten in de 
regio gedurende de vroege ijzertijd.12

Midden-ijzertijd (ca. 500 – 200 v.C.)
De oudste aangetroffen vormen uit dit pakket hebben de hoge 
hals, duidelijke halsafzet en eenvoudige rand die vooral hoort 
bij het aardewerk uit de vroege ijzertijd (type G1). De scher-
ven van dit type zijn gevonden samen met jongere aardewerk-
vormen uit de midden-ijzertijd. Interessant bij deze oudere 
vormen is dat het gaat om scherven met een zacht tot matig 
hard baksel dat voornamelijk met schelpgruis is gemagerd, al 
dan niet in combinatie met steen- en/of potgruis. De geringe 
hardheid en deze magering zijn eerder kenmerkend voor de 
midden-ijzertijd dan de vroege ijzertijd, wat doet vermoeden 
dat het om late exemplaren van dit type gaat. 

Het aardewerk uit de midden-ijzertijd (type G3) heeft 
een iets lagere hals dan het oudere type G1 (fig. 3). De hals 
is meestal duidelijk afgezet (G3a) of de overgang van schou-
der naar hals wordt geaccentueerd door een enkele of dub-

11 Taayke 1996 V, 189-190.
12 De kwelderlagen (sporen 559 en 558) waarin de scherven zijn aangetrof-

fen, vertonen sporen van betreding door mensen en/of vee in de vorm 
van kronkelige (vertrapte) en onregelmatige zandlaagjes. 

Fig. 3 Gladrandige (G) aardewerkvormen van de vroege ijzertijd (boven) tot de late ijzertijd (onder) (tek. M. Los-Weijns, RUG/GIA).
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bele cannelure (G3b).13 Het aangetroffen aardewerk met een 
versierde rand (V-aardewerk) uit deze periode heeft veelal 
een vloeiende overgang van de hals naar schouder (fig. 4). De 
rand is aan de bovenzijde versierd met indrukken (type V2). 

Vier gedetermineerde scherven uit deze periode zijn aan-
getroffen in een akkerlaag, nog eens vier zijn afkomstig uit 
een mestlaag en twee scherven zijn gevonden in een poel of 
dobbe (tabel 1). Behalve de tien hier genoemde scherven zijn 
nog eens zeven scherven uit de vroege- en midden-ijzertijd 
en een vrijwel complete pot van het type G3b aangetroffen, 
die op grond van de stratigrafie aan het eind van de gebruiks-
periode van dit type, in de vroege 2e eeuw v.C., moet worden 
gedateerd (vondstnr. 260 - id. 256: fig. 3 en 6). Het merendeel 
van het aardewerk uit dit pakket is afkomstig uit mestlagen.

Ook tijdens het onderzoek in 1981 zijn scherven uit de 
midden-ijzertijd gevonden. Ter hoogte van de terpzool is 
onder meer een G3a-fragment aangetroffen onder een mest-
laag.14 Verder is een organisch gemagerde, lichtgekleurde 
scherf aangetroffen die is versierd met een dubbele cannelure. 
Deze is aan de hand van de versiering getypeerd als een G3b. 
Op grond van magering en kleur moet deze scherf eerder 

13 Taayke 1996, IV, 92-94.
14 Taayke 1996, IV, 129.

geda teerd worden in de late 3e eeuw v.C of de vroege 2e eeuw 
v.C. dan in de midden-ijzertijd.15 

Late ijzertijd (ca. 200 v.C. – 0)
Typerend voor de late ijzertijd (tabel 2) is het zogenoemde 
streepbandaardewerk (type G4), dat zijn naam dankt aan 
één of meer horizontale groeven op de overgang van schou-
der naar hals, en het in vorm vergelijkbare aardewerk zonder 
streep bandversiering (type G5). De randen zijn veelal twee-
voudig gefacetteerd en de hoge hals uit het begin van de peri-
ode wordt in loop der tijd wat korter (fig. 5).16 De kleinere va-
rianten van dit aardewerk vallen onder de typen K2a en K2b, 
respectievelijk met en zonder streepbandversiering.17 Deze ty-
pen worden ook in de vroeg-Romeinse tijd nog aangetroffen.18 

Behalve het gladrandige aardewerk wordt net als in de 
voorgaande periode ook aardewerk met een versierde rand 
aangetroffen. In tegenstelling tot de voorgaande periode be-
vindt de versiering zich nu aan de buitenzijde van de rand en 
bestaat deze uit vingertopindrukken (type V3a) of nagelin-
drukken/kerven (type V3b). De potten van dit type hebben 
een relatief hoge hals. Net als het aardewerk zonder versierde 

15 Zie ook Taayke 1996, IV, 112-113, afb. 30.1 voor een dergelijke over  gangs vorm.
16 Taayke 1996 IV, 122-123.
17 Taayke 1996 IV, 109.
18 Taayke 1996 V, 182.

Fig. 4 Aardewerkvormen met versierde rand (V) van de midden-ijzertijd (boven) tot en met de laat-Romeinse tijd (onder) (tek. M. Los-Weijns, RUG/GIA). 
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rand wordt het V3-aardewerk ook nog in de 1e eeuw n.C. 
aangetroffen.

Het aardewerk uit lagen die dateren uit de late ijzertijd is 
voor een groot deel afkomstig uit mestlagen en andere (op-
hogings-)lagen. Daarnaast is nog eens 25-40% afkomstig uit 
sloten. In late ijzertijd-lagen zijn ook enkele oudere scherven 
aangetroffen. Deze fragmenten kunnen in de meeste gevallen 
worden aangeduid als opspit. Dit is echter niet aannemelijk 

voor de eerdergenoemde, min of meer complete pot van het 
type G3b (vondstnr. 260 - id. 256) uit een sloot.19 Deze pot, 
gemagerd met steengruis en voorzien van een enkele canne-
lure, is vermoedelijk nog in de vroege 2e eeuw v.C. in gebruik 
geweest (zie fig. 3). Ook het feit dat deze pot samen met een 

19 Spoor 495/1099.

Fig. 5 Gladrandige aardewerkvormen (G) van de late ijzertijd (boven) tot de laat-Romeinse tijd (onder) (tek. M. Los-Weijns, RUG/GIA).
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organisch gemagerd miniatuurpotje is gevonden (vondstnr. 
259 - id. 255; fig. 6 en 9), pleit voor een datering in het begin 
van de late ijzertijd. Het miniatuurpotje is voorzien van een 
oortje en lijkt wat betreft de vorm op een potje van het type 
K2b. Uit dit potje is een metaalvondst afkomstig en onder het 
potje lagen een speelsteentje, een stuk hout en een bot.20 Dit 
vondstcomplex is waarschijnlijk ritueel gedeponeerd.

Behalve opspit lijkt er ook een jongere, midden-Romein-
se V4c-scherf tot het late ijzertijd-pakket te behoren.21 Deze 
scherf is echter vermoedelijk tijdens de opgraving tussen het 

20 De metaalvondst (nog niet gedetermineerd) heeft als vondstnr. 270, het 
speelsteentje 268, het hout 266 en het bot 265.

21 Vondstnr. 356 - id. 252.

oudere materiaal terechtgekomen, na het instorten van een 
deel van het profiel als gevolg van slechte weersomstandig-
heden.

Vroeg-Romeinse tijd (12 v.C. – ca. 100 n.C.)
Kenmerkend voor deze periode is de toename van de hoeveel-
heid aardewerk in de archeologische lagen. Hoewel het hier 
gaat om een relatief korte tijdsperiode van ongeveer honderd 
jaar, is de hoeveelheid aardewerk circa drie maal zo groot als 
die uit de voorafgaande periode. Deze toename in aardewerk, 
die ook merkbaar is in de rest van het terpengebied, vooral 
in Groningen, wordt over het algemeen gezien als een teken 

Tabel 2. Aantal gedetermineerde scherven per periode, afkomstig uit het late ijzertijd pakket.

Typologie Periode Aantal % Aardewerktypen

Oostergo MIJZ 7 25,9 G1/3, G3b, V2

LIJZ(-VROM) 15 55,6 G3/4, G4, Ge4, G5, Gw5a, Gw5b, Gw5c, Ge5, Ge5a, ‘id. 255’ 
(Miniatuur/K2b-achtig)

MROM 1 3,7 V4c

Westergo LIJZ(-VROM) 4 14,8 Gw4d, Gw5a, Gw5b, V3a

Totaal (exclusief indet. en bijzondere vormen) 27 100%
LIJZ(-VROM) is aardewerk zowel uit de late ijzertijd als in de vroeg-Romeinse tijd voorkomt, maar stratigrafisch gezien zeker uit de late ijzertijd komt. De 
categorie MROM is midden-Romeins, het gaat hier echter om een scherf uit een ingestort deel van het profiel.

Tabel 1. Aantal gedetermineerde scherven per periode, afkomstig uit het midden-ijzertijd pakket.

Typologie Periode Aantal % Aardewerktypen

Oostergo VIJZ-MIJZ 3 30 G1

(VIJZ-)MIJZ 1 10 V2

MIJZ 6 60 G3, G3b

Totaal (exclusief indet. en bijzondere vormen) 10 100
VIJZ-MIJZ is aardewerk dat voorkomt in de vroege ijzertijd en midden-ijzertijd, (VIJZ-)MIJZ is aardewerk uit de midden-ijzertijd dat mogelijk al in de 
vroege ijzertijd voorkomt en MIJZ is aardewerk dat typisch is voor de midden-ijzertijd.

Tabel 3. Aantal gedetermineerde scherven per periode, afkomstig uit de vroeg-Romeinse lagen (VROM).

Typologie Datering Aantal % Aardewerktypen

Oostergo MIJZ 4 3,4 G1/3, G3, V2

LIJZ-VROM 65 55,6 G3/5, G4, G4/5, G5, Ge4, Ge5, Ge5a, Gw4, Gw4a, Gw4b, Gw5, 
Gw5a, Gw5b, K, K2, V3b, V4, V4/5, V4a

VROM(-MROM) 25 21,4 Ge5b, Ge6, Gw5c, Gw6, Gw6c, K3/K4b, K4, K4c, S, V4b

MROM 1 0,9 Ge8 (in vertrapte laag)

Westergo LIJZ-VROM 9 7,7 Ge4, Ge5, Ge5a, K3, K3a, K3b 

VROM 1 0,9 Ge5b 

Groningen LIJZ-VROM 2 1,7 Ge4

VROM 9 7,7 G5, Gw5, Gw5a, V3 

Drenthe? VROM 1 0,9 K? (afwijkende vorm en steengruismagering)

Totaal (exclusief indet. en aparte vormen) 117 100%
MIJZ is aardewerk waarvan zeker is dat het afkomstig is uit de midden-ijzertijd. De categorie ‘LIJZ-VROM’ bevat aardewerkvormen die al in gebruik zijn 
in de late ijzertijd maar ook nog voorkomen in de Romeinse tijd. De categorie ‘VROM’ bevat aardewerk dat pas verschijnt in de vroeg-Romeinse tijd. Eén 
scherf, die waarschijnlijk door vertrapping in dit pakket terecht kwam, behoort tot de midden-Romeinse periode (MROM). De categorie LIJZ-VROM bevat 
aardewerk dat zowel voorkomt in de late ijzertijd als de vroeg-Romeinse tijd en de categorie LIJZ bevat aardewerk uit de late ijzertijd.
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van bevolkingstoename in het terpengebied.22 Kanttekening 
hierbij is echter dat een groot deel van het gebruiksaardewerk 
uit de vroeg-Romeinse lagen behoort tot vormen die ook al in 
gebruik zijn gedurende de late ijzertijd, althans in Friesland 
(tabel 3).23 Deze overlappende vormen maken ongeveer 65% 
uit van het aardewerk in het vroeg-Romeinse pakket. De on-
dergrens van het vroeg-Romeinse pakket wordt bepaald door 
enkele vormen die niet eerder voorkomen dan de 1e eeuw 
n.C. In de discussie wordt dieper ingegaan op de betekenis 
van de hoeveelheid aardewerk per periode. 

Op het gebied van de aardewerkvormen met gladde rand 
is er continuïteit met de late ijzertijd. De Oostergo G4- en 
G5-vormen domineren. De meest gebruikte magering in het 
aardewerk van de eerste eeuw is organisch (plantaardig ma-
teriaal), of organisch gemengd met potgruis. Verder komen 

22 Taayke 1996 I, 190; III, 68; IV, 140; Nieuwhof 2006, 27; Nieuwhof 2008a, 
62.

23 In Groningen gaat de toename van aardewerk gepaard met de introductie 
van een nieuwe aardewerkstijl in de 1e eeuw n.C. 

er op het gebied van het aardewerk met versierde randen 
(V-vormen) nu meer V4-vormen voor, met een veelal gekar-
telde versiering op de buitenkant van de rand. In Jelsum ver-
schijnen nu ook meer kleine potten (K-vormen). Hoewel er 
in Oostergo al K-typen bekend zijn uit de ijzertijd (typen K1 
en K2), komt deze categorie nauwelijks voor in het opgegra-
ven deel van het ijzertijdpakket van Jelsum (fig. 7). Het vroeg-
Romeinse pakket bevat naast Taayke’s K3- en K4-vormen ook 
nog de vroegere K2-vorm. Van deze vorm is echter bekend 
dat hij in gebruik was van de late ijzertijd tot in de midden-
Romeinse tijd.

Niet al het aangetroffen aardewerk kon gedetermineerd 
worden aan de hand van Taayke’s Oostergo-typologie. Een 
klein gedeelte valt binnen de typevariatie van Westergo, 
terwijl bijna een tiende wat betreft vorm en stijl typisch 
‘Gronings’ aandoet. Het voorkomen van aardewerk in deze 
‘Wierumstijl’ is opvallend voor Jelsum. Hoewel deze halsloze 
potten met hun korte, licht uitstaande randen in de 1e eeuw 
n.C. het gangbare aardewerk zijn in zowel Groningen als 
Noord-Drenthe, zijn ze maar beperkt gevonden in Oostergo 
en ontbreken ze nagenoeg in Westergo.24 De aanvangsdate-
ring van deze stijl ligt rond het begin van de jaartelling.25 

Fragmenten van aardewerkvormen die niet kunnen wor-
den gekoppeld aan de typologie van Taayke zijn buiten de 
tabel gehouden; er kan geen goede datering aan deze frag-
menten worden gegeven. Vijf randfragmenten zijn ondeter-
mineerbaar, al is het duidelijk dat het gaat om terpaarde-
werk. Vier andere randscherven lijken fragmenten te zijn van 
schaaltjes, deze zijn echter allemaal verschillend van vorm. 
Drie van deze scherven zijn organisch gemagerd, waarvan 
een op basis van vorm ‘Westergo-achtig’ aandoet (vondstnr. 
176 – id. 369: fig. 8). Het overblijvende fragment (vondstnr. 
353 – id. 87) zou op grond van de magering met schelpgruis 
uit de ijzertijd kunnen komen, omdat schelpgruis in Oostergo 
vooral gedurende die periode voorkomt als magering bij het 
aardewerk.26

Midden-Romeinse tijd (ca. 100 – 300 n.C.)
Het pakket uit de 2e en 3e eeuw lijkt net als het pakket uit de 
1e eeuw gekenmerkt te worden door een absolute toename 
van de hoeveelheid aardewerk. Als er echter rekening wordt 
gehouden met de twee keer zo lange duur van de periode 
die het pakket uit de midden-Romeinse tijd beslaat ten op-
zichte van de vorige is er weinig verschil. Daarbij komt dat 
een aanzienlijk gedeelte van het gedetermineerde aardewerk 
van oudere oorsprong is; naast de typisch midden-Romeinse 
G6-, G7- en V4c-vormen, komen er zeer veel G5- en V3-
randfragmenten voor in het midden-Romeinse pakket. Deze 
vormen dateren uit de vroeg-Romeinse tijd of late ijzertijd. 
Verder komen er nog twee late ijzertijd-randfragmenten voor 

24 Taayke 1996 V, 175.
25 Een vroeger gedateerde pot in Wierum-stijl uit Englum (Lanting & Van 

der Plicht 2006, 284) is gebaseerd op de datering van een hondenbot met 
een afwijkend gehalte van de stabiele isotoop 15N. Er moet rekening wor-
den gehouden met een mogelijk ‘reservoireffect’, zodat deze datering ech-
ter alsnog in de 1e eeuw n.C. kunnen vallen (Nieuwhof 2008a, 53; 2015, 
308).

26 Taayke 1996 IV, 140.

Fig. 6 Boven: opgravingsfoto van een platgedrukte G3b-pot (vondstnr. 260 - 
id. 256), die samen met onder andere een miniatuurpotje (vondstnr. 259 - id. 
255) werd gevonden (foto: J. van Gent, RUG/GIA). Onder: de beide potten 
na restauratie (foto: G.J.M. van Oortmerssen, RUG/GIA).
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(tabel 4). Zeer waarschijnlijk is hier sprake van opspit door 
graafwerkzaamheden in de midden-Romeinse tijd. Dit wordt 
ondersteund door de blootgelegde stratigrafie van het hoofd-
profiel, waarin zich talloze midden-Romeinse sloten afteke-
nen die dwars door oudere lagen zijn gegraven. In totaal is 
ongeveer 75% van het aardewerk afkomstig uit terplagen en 
slootvullingen.

Het typerende midden-Romeinse aardewerk met gladde 
rand in Jelsum bestaat uit G6- en G7-varianten. Daarnaast 
behoren de resten van twee potten tot het zogenaamde 
‘Driesum-aardewerk’; het gaat om een Gw8a/b en een Gw8b. 
Dit aardewerk komt in principe voor vanaf het einde van de 

2e eeuw tot halverwege de 4e eeuw.27 Omdat de twee hier-
genoemde scherven zijn aangetroffen in, of (stratigrafisch 
gezien) onder lagen met verder typisch midden-Romeinse 
resten, dateren ze vermoedelijk uit de 3e eeuw. Het Gw8b-
fragment (vondstnr. 101 - id. 44) werd samen met een K4- en 
een V4c-fragment gevonden in associatie met een walvisbot. 
Wat betreft het aardewerk met een versierde rand is het veel-
vuldig voorkomen van de V4c-variant opvallend. Dit is een 
halsloze variant van het met kartelrand (V4) versierde type. 
Op het gebied van klein aardewerk domineert het K4-type. In 
het algemeen geldt voor al het gevonden aardewerk uit de 2e 

27 Taayke 1996, V, 182.

Boven: Fig. 7 ‘Klein’ aardewerk (K) van de midden-ijzertijd tot 
en met de laat-Romeinse tijd (tek. M. Los-Weijns, RUG/GIA). 

Links: Fig. 8 Schalen (S) van de ijzertijd tot en met Romeinse tijd 
(tek. M. Los-Weijns, RUG/GIA). 

Onder: Fig. 9 Bijzondere aardewerkvormen uit de Romeinse 
tijd, waaronder miniatuuraardewerk (vondstnr. 259 – id. 255) en 
RWG aardewerk (vondstnr. 608 – id. 230) (tek. M. Los-Weijns, 
RUG/GIA).
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en 3e eeuw dat een organische magering, al dan niet samen 
met potgruis, het meest voorkomt. 

Ook nu past niet al het aardewerk in de Oostergo-typo-
logie van Taayke. Iets meer dan 20 procent van het midden-
Romeinse aardewerk en het overgangsmateriaal uit deze 
tijdsperiode lijkt eerder op Westergo-materiaal. Aardewerk 
dat lijkt op Gronings terpaardewerk komt in de midden-
Romeinse tijd veel minder voor. Zeven aardewerkfragmen-
ten kunnen niet worden gedetermineerd aan de hand van 
Taayke’s typologie. Eén van deze fragmenten is te klein. Van 
de resterende fragmenten lijken er twee van een schaaltje af-
komstig te zijn. Daarnaast zijn er twee afwijkende vormen die 
doen denken aan een bord of platte schaal en is er een mini-
atuurtje met oor gevonden dat erg lijkt op een door Taayke 
afgebeeld miniatuurpotje uit Westergo.28 Sterk afwijkend is 
een randfragment met een scherpe buikknik(vondstnr. 608 
- id. 230: fig. 9). Wat betreft vorm doet dit fragment helemaal 
niet denken aan terpaardewerk maar eerder aan het Rijn-

28 Taayke 1996 II, 156: afb. 39.3.

Wezer-Germaans aardewerk (RWG) van de zandgebieden.29 
De scherf is van een type dat door Van Es als Wijster 1C wordt 
aangeduid en dat dateert uit de 3e eeuw n.C.30 Opvallend ge-
noeg is het baksel maar matig hard en bestaat de magering 
uit organisch materiaal; het wijkt daarin niet af van de lokaal 
gemaakte aardewerkvormen. 

Buiten het midden-Romeinse pakket is ook materiaal 
aangetroffen dat als midden-Romeins kan worden gedateerd. 
Twee van deze scherven zijn vooral interessant (vondstnr. 
676 - id. 451 en vondstnr. 670 - id. 474: fig. 9): beide scher-
ven zijn afkomstig van potten die niet zondermeer passen in 
Taayke’s vormenrepertoire. Puur op basis van de vorm met 
weinig hals en de uitstaande, afgeplatte rand horen ze thuis in 
de midden-Romeinse periode. Opvallend aan beide scherven 
is een doorlopende groef bovenop de rand. Deze vorm van 
versiering is verder nergens waargenomen en is ook niet be-
kend uit andere perioden.

29 Taayke 2006, 199-203.
30  Van Es 1967, 195-200. 

Tabel 4. Aantal gedetermineerde scherven per periode, afkomstig uit de midden-Romeinse lagen (MROM).

Typologie Datering Aantal % Aardewerktypen
Oostergo MROM(-LROM) 2 1,1 Gw8, Gw8b

MROM 56 30,8 Gw6a, Gw6b, Gw6c, Gw7 Gw8a, K4, K4/5, K4a, K4b, K4c, S1, V4c, V5

VROM-MROM 9 4,9 Ge5b, Gw5c, V4b, V4bc 

LIJZ-VROM 79 42,9 G4, G5, Ge5a, Gw4, Gw4a, Gw5, Gw5a, Gw5ab, Gw5b, Gw5bc, K2, 
K2b, V3/4, V3a, V3b, V4, V4/5, V4a, V4ab

(MIJZ-)LIJZ 2 1,1 G3, V2

Westergo MROM 7 3,8 Ge6, Gw7a, K4b, V4c 

VROM-MROM 13 7,1 Ge5b, Gw5d, Gw6a, Gw6b, K4/K4b 

LIJZ-VROM 11 6,0 Ge5a, Gw5b, Gw5b, Gw5c, K3b 

Groningen VROM-MROM 3 1,6 Gw5c, Gw5, Gw5a 

LIJZ-VROM 2 1,1 S2b, V3 

Totaal (exclusief indet. en aparte vormen). 184 100%
De categorie MROM is typisch midden-Romeins. MROM(-LROM) duidt op ‘Driesum’-aardewerk met een einddatering tot in de laat-Romeinse tijd. De 
categorie VROM-MROM bevat het aardewerk dat zowel voorkomt in de vroeg-Romeinse tijd als in de midden-Romeinse tijd. 

Tabel 5. Aantal gedetermineerde scherven per periode, afkomstig uit de laat-Romeinse lagen (LROM).

Typochronologie Datering Aantal % Aardewerktypen
Oostergo (MROM-)LROM 2 12,5 G8 en id. 51 (vondstnr. 544)

MROM (-LROM) 3 18,8 Ge8, Gw8a, K5

MROM 3 18,8 K4b, S1

VROM-MROM 2 12,5% K4/5

LIJZ-VROM 1 6,3% Gw5a

Westergo VROM-MROM 1 6,3 Gw6a 

LIJZ-VROM 1 6,3 Ge5a 

Groningen VROM 1 6,3 Gw5b 

Drenthe (MROM-)LROM 1 6,3 K4b 

LROM 1 6,3 G7 

Totaal (exclusief indet.) 16 100%
(MROM-)LROM is materiaal dat in de laat-Romeinse tijd voorkomt, maar in het geval van sommige G8-vormen ook een midden-Romeinse datering kan 
hebben. De categorie ‘MROM (-LROM)’ is hier gebruikt voor materiaal dat volgens Taayke waarschijnlijk al vanaf 300 n. C., maar zeker na 350 n. C. is 
verdwenen. 
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Laat-Romeinse tijd (ca. 250 – 400 n.C.)
Het laat-Romeinse pakket kenmerkt zich door een drastische 
afname in de hoeveelheid aardewerk (tabel 5). Het overgrote 
deel van het materiaal, dat sterk gefragmenteerd is, komt uit 
één kuil (vondstnr. 556). Met niet meer dan 16 fragmenten, 
waarvan ook nog een deel (ca. 31%) zeker opspit uit de late 
ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd betreft, maakt het aardewerk 
uit het laat-Romeinse pakket maar een fractie uit van de to-
tale hoeveelheid aardewerk. De begindatering van het laat-
Romeinse pakket ligt rond het midden van de 3e eeuw; in 
Taayke’s typochronologie van Oostergo is nauwelijks sprake 
van echt laat-Romeins aardewerk in Oostergo. Het aardewerk 
van deze periode is het Driesum-aardewerk (de typen G8, V5 
en K5b), het laatste vormstadium van het Friese terpaarde-
werk dat in gebruik was in de tweede helft van de midden-
Romeinse tijd.31 Hiervan heeft alleen het subtype Gw8b een 
einddatering in de laat-Romeinse tijd terwijl de andere subty-
pen (Gw8a, Ge8, K5b) al rond 300 n.C. verdwijnen (fig. 1), zij 
het met een mogelijke uitloop van 50 jaar (twee generaties).32 

De datering van dit pakket als laat-Romeins komt dan ook 
door het jongste aardewerk uit dit pakket dat typologisch 
overeenkomt met Noord-Drents aardewerk uit de laat-Ro-
meinse tijd. 

De vondst van enkele aan elkaar passende fragmenten uit 
een brandlaag vrij hoog in het hoofdprofiel (1,80 m +NAP) 
was al in het veld interessant.33 De scherven zijn bij elkaar ge-
vonden en lagen onmiddellijk naast de proefsleuf van 1981 
(zie fig. 21). Hoewel handgemaakt, zijn de scherven dun-
ner en tegelijk harder dan het doorsnee terpaardewerk uit 
de opgraving; ook de magering van fijn steengruis met mica 
wijkt sterk af van de gebruikelijke magering in Oostergo.34 De 
wand-, hals- en bodemfragmenten vormen samen ongeveer 
een derde van een pot (vondstnr. 545 - id. 49) en blijken te 
passen aan de resten van een pot uit de opgraving van 1981 
(FM 1981-XI-8). In totaal is daarmee ongeveer twee-derde 

31 Taayke 1996 V, 179-180.
32 Taayke 1996 IV, 182
33 Spoor 10.
34 Fragmenten van een pot met vergelijkbaar baksel zijn gevonden in een 

diepere laag uit dit pakket (vondstnr. 544 – id. 51 – spoor 16).

van de pot aanwezig (fig. 10 en fig. 11). Alleen de rand en en-
kele delen van de wand ontbreken.35 Mogelijk ontbrak de rand 
al ten tijde van deponeren, want er zijn bij beide opgravingen 
geen randfragmenten gevonden, terwijl de hals grotendeels 
intact is. 

De meningen over de datering van deze pot liepen aan-
vankelijk uiteen van midden-Romeins tot vroegmiddeleeuws. 
Een midden-Romeinse datering is echter niet aannemelijk 
omdat de pot boven in het laat-Romeinse pakket werd gevon-
den. Gezien de compleetheid van de pot en de depositie van 
de scherven zo dicht bij elkaar, is het zeer onwaarschijnlijk 
dat het opspit betreft. Op basis van de enigszins afgeronde 
bodemvorm, die bijna ‘Wackelboden-achtig’ aandoet, werd 
een vroegmiddeleeuwse datering als mogelijkheid gezien. 
Uitkomst kwam van Ernst Taayke, die ook wees op een knob-
beltje op de overgang van de buik naar de hals; de pot, die ty-
pologisch overeenkomt met het Noord-Drentse G7-type, is te 
dateren van de laat-Romeinse tijd tot in de volksverhuizings-
tijd.36 Deze datering komt goed overeen met de stratigrafische 
positie van het pakket waarin de pot zich bevindt.

In het laat-Romeinse pakket, om precies te zijn uit een 
houtskoollaag direct onder de eerdergenoemde brandlaag, 
werd nog een randfragment van een kleine pot gevonden die 
niet aandoet als typisch terpaardewerk (vondstnr. 549 - id. 50: 
fig. 7).37 Typologisch komt deze scherf het dichtst in de buurt 
van een Drenthe K4b. Vergelijkbare fragmenten zijn gevon-
den tijdens de opgraving bij Midlaren van 2003-2005.38 Dit 
geldt ook voor twee andere randfragmenten waarvan er een 
uit het volksverhuizingstijdpakket komt en een van de stort.39

Volksverhuizingstijd (ca. 350 n.C. – 550 n.C.)
Uit het pakket van de volksverhuizingstijd komen tien diag-
nostische scherven. Deze scherven zijn te verdelen in drie 
soorten aardewerk. Eén daarvan is vergelijkbaar met de eer-

35 De ontbrekende wandfragmenten kunnen al in 1981 over het hoofd zijn 
gezien of zijn in 2010 met de aanleg van de nieuwe sleuf op de plek van de 
sleuf van 1981 verloren geraakt. 

36  E. Taayke, persoonlijke mededeling.
37 Deze houtskoollaag betreft spoor 11.
38 Nieuwhof 2008b, 280-281.
39 Respectievelijk vondstnr. 650 – id. 111 en vondstnr. 670 – id. 462.

Fig. 10 Een gereconstrueerde pot van het Noord-Drentse G7-
type (vondstnr. 545 - id. 49 en FM 1981-XI-8). Rechtsboven, 
net onder de halsafzet bevindt zich een oortje (foto M. Bakker 
& T.W. Varwijk).
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dergenoemde K4b uit het laat-Romeinse pakket. Het gaat in 
dit geval om een Drenthe K4c-vorm (vondstnr. 652 - id. 111: 
fig. 7). Omdat het een type is dat zowel in de 4e als in de 5e 

eeuw voorkomt is het niet geheel duidelijk of de scherf bin-
nen of buiten context moet worden beschouwd.40 Dat het om 
opspit gaat is goed mogelijk omdat de scherf afkomstig is uit 
een aan de flank opgebrachte terplaag. Dit geldt ook voor een 
Drenthe K4d of Groningen K7-vorm die is gevonden op de 
stort (vondstnr. 670 – id. 462: fig. 7); het is onduidelijk of deze 
uit het laat-Romeinse pakket komt of uit het volksverhui-
zingstijdpakket. De vondst van late Drenthe-typen in Jelsum 
is interessant omdat deze typen niet eerder in Oostergo zijn 
herkend. In de discussie wordt dieper ingegaan op de beteke-
nis van deze vondsten voor Jelsum met het oog op het veron-
derstelde bewoningshiaat van de 4e eeuw en de identiteit van 
de bewoners vanaf het begin van de 5e eeuw.41

Daarnaast zijn er zes scherven van potten in de Angel-
saksische stijl. Een hiervan is een rand (vondstnr. 644 - id. 
108: fig. 11), die ook van het type Drenthe G7 zou kunnen 
zijn. De overige scherven zijn wandscherven met kenmerken 
die typisch zijn voor aardewerk in Angelsaksische stijl, zoals 
de grijsbruine tot zwarte kleur, een geglad of gepolijst opper-
vlak en de fijne steengruismagering. Drie hiervan (vondstnr. 
547 - id. 48, vondstnr. 557 – id. 110 en vondstnr. 367 – id. 
533: fig. 11) zijn versierd met de karakteristieke strepen en 
groeven of ribbels van de Angelsaksische stijl. Drie andere 
wandscherven hebben een grovere steengruismagering en 
zijn grijzer dan de fragmenten in Angelsaksische stijl; ze zijn 
gedetermineerd als mogelijk Hessens-Schortens aardewerk. 
Verder kunnen op basis van de hardheid en magering nog 
drie andere ondetermineerbare scherven in dit pakket aan de 
volksverhuizingstijd worden toegeschreven.

Behalve typisch volksverhuizingstijdaardewerk zijn in dit 
pakket ook 56 scherven terpaardewerk gevonden. Ze onder-
scheiden zich van het jongere materiaal door het zachtere 
baksel, de magering met meestal organisch materiaal of pot-
gruis en de veelal lichtere kleur. Dat het om opspit gaat blijkt 
ook uit het kleine formaat en de sterke verwering van het op-
pervlak van deze scherven. 

Ook tijdens de opgraving van 1981 werd er aardewerk in 
Angelsaksische stijl gevonden. Van de 40 fragmenten zijn er 

40 Taayke 1996 II, 57-58, 61; Nieuwhof 2011; 2013.
41 Taayke 1996 V, 195; Gerrets & De Koning 1999, 103-104; Bazelmans 

2000; Nieuwhof 2011 en deze bundel.

28 versierd. Hiervan bevatten twaalf fragmenten, onder meer 
van een Schalenurne, versieringen die volgens Tessa Krol mo-
gelijk kunnen worden toegeschreven aan de periode van circa 
350-425 n.C. Zeven andere fragmenten bevatten versieringen 
die volgens Krol mogelijk typisch zijn voor de 5e eeuw.42 Het 
overige versierde materiaal kan niet preciezer worden geda-
teerd dan 350-550.

Merovingische periode (ca. 500 -750 n.C.)
Kenmerkend voor deze periode is het zogenaamde Hessens-
Schortens aardewerk. De term Hessens-Schortens aarde-
werk is voor het eerst gebruikt door Tischler en verwijst naar 
twee Duitse plaatsen waar dit type aardewerk is gevonden.43 
Sindsdien is dit de gebruikelijke benaming geworden, maar 
in oudere literatuur wordt aardewerk van dit type ook Anglo-
Fries genoemd.44 Knol geeft een datering van circa 450/500-
700 op basis van kammen die in Hessens-Schortens urnen uit 
Oosterbeintum en Dokkum-Berg Sion zijn aangetroffen.45 Dit 
aardewerk kan dus heel goed samen met Angelsaksisch aar-
dewerk voorkomen; dat is ook in Jelsum het geval. 

De benamingen hebben betrekking op veelal slecht afge-
werkt, dikwandig en grof gemagerd handgevormd aardewerk 
dat wel als Einheitswurst is bestempeld wanneer het wordt 
vergeleken met het voorgaande, vaak uitbundig versierde 
aardewerk in Angelsaksische stijl.46 Het betreft meestal wijd-
mondig aardewerk met toelopende onverdikte randen. De 
bodems kunnen recht, afgerond of zelfs rond zijn, zoals bij 
de latere kogelpotten. Daardoor wordt het Hessens-Schortens 
aardewerk wel gezien als voorloper van de latere kogelpot. 
Hessens-Schortens aardewerk kwam echter ook nog na de 
introductie van de kogelpot voor in aangrenzend Duitsland.47 
Verhoeven stelt dat het verdwijnen van Hessens-Schortens 
aardewerk en de opmars van het kogelpotaardewerk verband 
houdt met de mate waarin de Karolingische rijksmacht en het 
christendom doordringen in de samenleving.48 

Over het algemeen bestaat de magering van Merovingisch 
aardewerk uit steengruis. In het kustgebied komt daarnaast 

42 Krol 2006, 16; Het lopende promotieonderzoek van Tessa Krol zal moe-
ten uitwijzen of versieringen inderdaad daterende waarde hebben en in 
hoeverre deze dateringen juist zijn.

43 Tischler 1956, 87.
44 Boeles 1951, 210.
45 Knol 1993, 55-56.
46 Taayke 1996, V, 169.
47 Verhoeven 1998, 34.
48 Verhoeven 1998, 266; 2003, 308.

Fig. 11 Aardewerkvormen uit de laat-Romeinse tijd (vondstnr. 545-id. 49) en de volksverhuizingstijd (tek. M. Los-Weijns, RUG/GIA).
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zogenaamd ‘Tritsum’-aardewerk voor.49 Dat is een lokale va-
riant van het Hessens-Schortens aardewerk die gemagerd is 
met organisch materiaal en soms met pot- en/of schelpgruis. 
In vergelijking met het eerdere terpaardewerk is het hand-
gevormde aardewerk uit de Merovingische periode meestal 
iets harder gebakken. In totaal zijn in Jelsum 54 fragmenten 
Merovingisch handgevormd aardewerk aangetroffen (9 in 
2010 en 45 in 1981). Het organische gemagerde Tritsum-
aardewerk is in Jelsum niet gevonden; de magering bestaat 
steeds uit steengruis, vaak in de vorm van roze graniet. 

Karolingische periode (ca. 750-900 n.C.)
De kogelpot is het kenmerkende aardewerk van ongeveer 750 
tot 1250. Behalve de karakteristieke pot met een ronde bo-
dem komen ook schalen en potten met een standring of een 
handvat (bakpan) voor. Kogelpotaardewerk is meestal harder 
gebakken dan terpaardewerk en gemagerd met steengruis en/
of zand, maar vroegere kogelpotten uit de tweede helft van 
de 8e tot uiterlijk de eerste helft van de 10e eeuw kunnen ook 
met schelpgruis gemagerd zijn.50 Op basis van de randvorm is 
een iets nauwkeuriger datering te geven: oudere potten (8e-
10e eeuw) hebben een eenvoudige, onverdikte rand en zijn 
afgerond. Jongere potten hebben een complexere randvorm 
en vanaf de 11e-12e eeuw zijn de potten vaak voorzien van 
een dekselgeul.51 

Tijdens het onderzoek van 2010 zijn tien kogelpotfrag-
menten aangetroffen, waaronder twee randen en één ‘arche-
ologisch complete’ pot: een bodem met enkele aanpassende 
wand- en randscherven (vondstnr. 613 - id. 112, fig. 12). De 
randdiameters van het kogelpotaardewerk in Jelsum liggen 
tussen 13 en 18 cm. De meeste scherven zijn afkomstig uit 
een (oude) bouwvoor, zo ook de ‘complete’ pot. Drie kleine 
wandfragmenten zijn gevonden in terplagen. De opgraving 
van 1981 leverde elf kogelpotfragmenten op, waaronder één 
rand. Alle kogelpotscherven zijn gemagerd met steengruis. 
De gedetermineerde randscherven uit zowel 1981 als 2010 
behoren alle tot het type C. Het zijn potten met een eenvou-
dige, afgeronde rand en een vloeiende overgang vanaf de rand 
naar de buik. Potten van het type C worden toegeschreven 
aan de (late) 8e tot 10e eeuw. Resten van kogelpotvormen die 
typisch zijn voor de Ottoonse periode of later, zijn niet aange-
troffen in het onderzochte deel van de terp. 

Gedraaid importaardewerk (Romeinse tijd tot en met de 
moderne tijd)
Uit de beide opgravingen in de terp van Jelsum zijn in totaal 
slechts 17 fragmenten geïmporteerd draaischijfaardewerk 
afkomstig. Het merendeel kan worden gedateerd in de late 
middeleeuwen of later. Daaronder vallen fragmenten (proto-)
steengoed, een fragment hoogversierd aardewerk en een frag-
ment witbakkend aardewerk. De enkele fragmenten die date-
ren uit de vroege middeleeuwen of eerder worden hier kort 
beschreven. 

49 Waterbolk 1961, 225-226; Taayke & Knol 1992; Taayke 1996 V, 180.
50 Van Es & Verwers 1980, 122-123; Knol 1993, 57-58; Verhoeven 2008, 309.
51 Naar de typologie van Roorda 1987; zie ook Kooi 1995, 269.

Alleen tijdens het onderzoek van 1981 is Romeins im-
portaardewerk gevonden, waaronder enkele fragmenten van 
rode, glanzende terra sigillata of bestempeld aardewerk (fig. 
13). Onder het terra sigillata vallen een randscherf van een 
bord van het type Dragendorff 31 (FM 1981-XI-103), een 
fragment van een wrijfschaal die secundair aan één zijde is 
afgeglad (FM 1981-XI-176.1) en een scherf van een bord 
met zogenaamde barbotine versiering, waarbij een decoratief 
sliblaagje is aangebracht (FM 1981-XI-176.2). Verder is een 
wandfragment van een Romeinse amfoor aangetroffen (FM 
1981-XI-166). Alle fragmenten stammen uit de laatste helft 
van de 2e eeuw en de eerste helft van de 3e eeuw n.C.52 

De opgravingen van 1981 en 2010 leverden elk ook een 
wandfragment terra nigra-achtig aardewerk op (respectieve-
lijk FM 1981-XI-11 en vondstnr. 554). Terra nigra-achtig aar-
dewerk is blauwgrijs van kleur en vertoont zowel kenmerken 
van Romeins aardewerk als inheems Germaans aardewerk. 
Het is niet in het Fries-Groningse terpengebied gemaakt, 
maar waarschijnlijk afkomstig uit het aangrenzende, door de 
Romeinen gecontroleerde, deel van de Lage Landen en da-
teert uit de 2e eeuw n.C. tot en met het begin van de 5e eeuw 
n.C.53 Dit aardewerk wordt ten noorden van de Rijn voor-
namelijk in de vorm van voetbekers aangetroffen; of dit ook 
geldt voor de twee scherven uit Jelsum is niet vast te stellen. 
Het fragment uit de opgraving van 2010 komt uit een laag die 
tot de volksverhuizingstijd wordt gerekend.54

Typisch vroegmiddeleeuws draaischijfaardewerk is alleen 
bekend uit de opgraving van 2010. Het betreft een wandscherf 
van een ruwwandige Merovingische pot (vondstnr. 44) en een 
randscherf van een Karolingische pot (vondstnr. 39: fig. 14).55

Keramische artefacten
In de terp van Jelsum zijn verschillende keramische artefac-
ten aangetroffen. Tijdens het onderzoek van 2010 zijn drie 
fragmenten van ronde weefgewichten gevonden (type D; 

52 T. Volkers, persoonlijke mededeling.
53 Zie ook Thasing & Nieuwhof 2014, 131-132.
54 Het gaat om spoor 108.
55 J. de Koning, persoonlijke mededeling.

Fig. 12 Het vroegmiddeleeuwse handgevormde aardewerk (kogelpotten) 
(tek. M. Los-Weijns, RUG/GIA).
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vondstnrs. 14, 256 en 350). Dit type kan worden 
toegeschreven aan de periode van de Romeinse tijd 
tot in de vroege middeleeuwen.56 Alle fragmenten 
zijn afkomstig uit de Romeinse tijd. In 1981 zijn 
behalve drie fragmenten (FM-1981-X-36.1-2 en 
FM-1981-X-128.1) ook drie complete weefgewich-
ten van het type D gevonden (FM-1981-X-14.1-2 
en FM-1981-X-71A: fig. 15). Deze weefgewichten 
zijn afkomstig uit lagen die aan de hand van be-
geleidend aardewerk gedateerd worden vanaf de 
midden-Romeinse periode tot de vroege middel-
eeuwen.57 Behalve fragmenten van ronde weefge-
wichten is ook een fragment van een driehoekig 
weefgewicht gevonden (type A; vondstnr. 559), 
met doorboringen door de korte zijden. Het frag-
ment komt uit een mestlaag met een deels vertrapte 
top die uit de midden-ijzertijd dateert.58 

In 1981 zijn vier spinklosjes verzameld. Het 
gaat om drie conische spinklosjes en één dubbel-
conisch klosje (FM-1981-XI-110.2-4 en FM-1981-
XI-110.1: fig. 16). Alle spinklossen zijn aangetrof-
fen in een midden-Romeinse laag. Spinschijfjes 
zijn in 2010 aangetroffen in sporen die gedateerd 
zijn in de vroeg-Romeinse periode. Deze schijfjes 
zijn vervaardigd uit aardewerkscherven (vondstn-
rs. 204, 468 en 474). Gedurende het onderzoek van 
1981 is een fragment van een spinschijfje gevonden 
(FM-1981-XI-169) in een mestlaag die gedateerd 
moet worden in de late ijzertijd of vroeg Romeinse 
tijd.

56 Taayke 1996, III, 57.
57 Taayke 1996, IV, 129.
58 Dit komt overeen met de datering die door Taayke (1996, III, 57) is gege-

ven aan dit type weefgewichten; de mestlaag in kwestie is spoor 594.

Links: Fig. 13 Romeins draaischijfaardewerk uit Jelsum. 
Boven terra sigillata, van links naar rechts: FM 1981-XI-
103, FM 1981-XI-176.2 en FM 1981-XI-176.1. Onder links 
terra nigra-achtig aardewerk (FM 1981-XI-1)1 en rechts een 
scherf van een Romeinse amfoor ( FM 1981-XI-166) (foto’s 
M. Bakker & T.W. Varwijk).

Onder: Fig. 14 Karolingisch draaischijfaardewerk: vondstnr. 
39 (foto M. Bakker & T.W. Varwijk)

Fig. 15 Drie weefgewichten van het type D: FM-1981-X-14.1-2 en FM-1981-
X-71A (foto M. Bakker & T.W. Varwijk).

Fig. 16 Drie complete spinklosjes: FM-1981-XI-110.1, FM-1981-XI-110.2 en 
FM-1981-XI-110.4 (foto’s M. Bakker & T.W. Varwijk).
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Ten slotte zijn er speelsteentjes gevonden: 
twee in 2010 (vondstnrs. 268 en 495) en vier in 
1981 (FM-1981-X-109, 154, en 168.1-2). Alle 
speelsteentjes zijn gemaakt van wandscherven 
terpaardewerk en vertonen sporen van gebruik 
(afgeronde randen en slijtage). Het speelsteentje 
met vondstnr. 495 komt uit een ophogingslaag 
uit de late ijzertijd. Het andere speelsteentje 
(vondstnr. 268) is aangetroffen onder het eerder 
genoemde miniatuurpotje (vondstnr. 259 - id. 
255) in de vulling van een sloot uit de late ijzer-
tijd. De speelsteentjes van 1981 zijn afkomstig 
uit lagen die dateren van de late ijzertijd tot de 
midden-Romeinse tijd, maar over de context is 
verder niets bekend.59

Verbrande kleiresten
De verbrande kleiresten zijn over het algemeen matig hard, 
met (weinig) organisch materiaal gemagerd en geel tot licht-
oranje van kleur. Het merendeel van de kleiresten uit 2010 is 
afkomstig uit het oostelijke deel van het hoofdprofiel en de 
heropende profielsleuf van 1981 (tabel 6). Veel verbrande klei 
is afkomstig uit een hutkom. Hoewel het om slechts acht frag-
menten gaat, bedraagt het gezamenlijk gewicht hiervan circa 
2 kg. Circa 80% van de verbrande klei uit het onderzoek van 
2010 is afkomstig uit lagen uit de Romeinse periode (vooral 
de midden-Romeinse periode, zie fig. 17). De resten uit 1981 
kunnen niet worden gedateerd.

Op 14 fragmenten zijn indrukken te zien. In vijf gevallen 
gaat het om ronde (tak)indrukken met een dikte van 0,8 tot 
1,4 cm en in negen gevallen om duidelijke indrukken van ge-
twijnd touw met een dikte van 0,8 tot 1,4 cm.60 Alle fragmen-
ten met indrukken zijn matig hard en met organisch materi-
aal vermengd. De takindrukken vormen een goede aanwij-
zing voor de functie van deze fragmenten: waarschijnlijk is de 
klei hier gebruikt als zogenaamde ‘huttenleem’ om woningen 
of andere structuren wind- en waterdicht te maken.61 Er zijn 
niet genoeg fragmenten met indrukken bewaard gebleven om 
iets over de constructie van een vlechtwerkwand te kunnen 
zeggen. 

Wat betreft de gebogen vorm en de aanzienlijke dikte 
(ca. 8 cm) van de fragmenten met touwindrukken is het niet 
aannemelijk dat deze restanten deel hebben uitgemaakt van 
een wand van een huis.62 Door de herkomst van één van de 
fragmenten (vondstnr. 478 - id. 4) uit de eerdergenoemde 
hutkom, valt eerder te denken aan een ambachtelijke func-
tie zoals een oven. Taayke en Volkers beschrijven dergelijke 

59 Lagen F, G, H en J (Taayke 1996, IV, 129).
60 Takindrukken zijn waargenomen op de volgende fragmenten (vondstnr.-

id.): 69-1, 353-2, 665-3 en 609-5 uit het onderzoek van 2010; en FM 1981-
X - 3-7 uit 1981. Touwindrukken zijn zichtbaar op deze fragmenten: 
478-4 en 211-6 (2010); en FM 2007-VIII-274 - 8-13 en 2007-VIII-275 
- 14 (1981).

61 Zie ook De Roller 2003; Varwijk 2010.
62 Ufkes (2002, 27-29) interpreteert dergelijke fragmenten met touwin-

drukken uit een eerdere opgraving in de Bullepolder als deel van een 
huiswand.

fragmenten uit Goutum eveneens als ovenfragmenten.63 Deze 
veronderstelling wordt ondersteund door twee gelijksoortige 
fragmenten met touwindrukken die zijn gevonden in de op-
graving van 1981 (FM 1981-VIII-274 en -275: fig. 18). Deze 
twee fragmenten blijken op elkaar passen en maken duidelijk 
dat de constructie uit meerdere rollen klei was opgebouwd. 
De touwen dienden ervoor om de kleirollen in de bouwfase 
op hun plaats te houden. Na het in gebruik nemen van de 
oven werd de klei gebakken en verging het touw.64 Dat hier-
bij hoge temperaturen kunnen worden bereikt blijkt uit het 
feit dat zes van deze fragmenten uit Jelsum in combinatie met 
versinterd, slakachtig materiaal zijn gevonden. Het is ove-
rigens onduidelijk wat er precies in de oven is gebakken. In 
combinatie met deze ovenrestanten zijn bijvoorbeeld geen 
duidelijke misbaksels aangetroffen, die een aanwijzing kun-
nen zijn voor het bakken van potten. Het is niet uit te sluiten 
dat de oven voor meerdere doeleinden is gebruikt.

Discussie
Om greep te krijgen op de mate van opspit werd een nieuwe 
werkwijze gehanteerd, waarbij het aardewerk per archeologi-
sche fase werd gegroepeerd. Al snel bleek dat deze werkwijze 
ook een positieve bijdrage leverde aan de beantwoording van 
de overige onderzoeksvragen. In deze discussie wordt daarom 
allereerst ingegaan op het voorkomen van opspit in terpla-
gen en wat dit betekent voor het onderzoek naar aardewerk 
en andere vondstgroepen. Daarna komen de verschillende 
aardewerkvormen en uitheemse stijlen aan bod, met het 
oog op contacten met andere gebieden. Ten slotte wordt de 
bewonings geschiedenis besproken aan de hand van het aar-
dewerk, waarbij omvang en (dis-)continuïteit van bewoning 
centraal staan.

63 Taayke & Volkers 2008: hierin worden ook de resten van het onderzoek in 
Jelsum uit 1981 genoemd.

64 Taayke & Volkers 2008, 106.

Fig. 17 Overzicht van het gewicht van verbrande kleiresten uit de opgraving 
van 2010 per fase, in grammen. 
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De hoeveelheid opspit
Dat het bij opspit niet om kleine hoeveelheden 
hoeft te gaan, wordt vooral duidelijk uit de lagen 
van het midden-Romeinse pakket (tabel 7). Zeker 
51,1% van al het aardewerk uit dit pakket is opspit. 
In de andere pakketten lijkt het aandeel opspit nog-
al te variëren. In het pakket van de eerste archeolo-
gische fase komt in principe geen opspit voor. Het 
late ijzertijdpakket bevat slechts 27 scherven waar-
van 7 met zekerheid uit de voorgaande fase komen 
(25,9%). In de vroeg-Romeinse lagen bedraagt het 
aandeel zekere opspit slechts 3,4%, maar er moet bij 
dit pakket rekening mee worden gehouden dat een 
aanzienlijk deel van het materiaal (64,2%) zowel in 
de vroeg-Romeinse tijd als de late ijzertijd geda-
teerd kan worden. Het maximaal mogelijke aandeel 
opspit in deze periode is daarmee 67,6%, wat over-
eenkomt met het maximaal mogelijke aandeel op-
spit in het midden-Romeinse pakket (64,7%). Het 
werkelijke aandeel opspit in het vroeg-Romeinse 
pakket zal in ieder geval aanzienlijk hoger liggen 
dan 3,4%. 

In de pakketten van de laat-Romeinse tijd tot en 
met de vroege middeleeuwen is het aandeel zekere 
opspit, wanneer gekeken wordt naar de diagnos-
tische scherven, 30-40%. Dat ook hier het werke-
lijke aandeel opspit veel hoger moet zijn, blijkt uit 
het gegeven dat slechts 8,4% van het totaalgewicht 
aan aardewerk uit die fase bestaat uit middeleeuws 
handgevormd aardewerk zoals kogelpotscherven, 
de rest is ouder.65 Dit kan ook afgeleid worden uit 

65 Terpaardewerk maakt 89,9% uit van het totaalgewicht aan handgevormd 
aardewerk uit middeleeuwse lagen en Angelsaksisch aardewerk de reste-
rende 1,7%.

Tabel 6. Overzicht van verbrande kleiresten per type spoor (I/Z: Indruk en/of vlakke Zijde). 

Aardspoor I/Z Aantal Gewicht (gr)
Aslaag 1x I, 1x ZI, 6x Z 23 1379,3

Ophogingslaag 2x Z 4 1166,4

Laag (overig) 3x Z 3 712,5

Vuile terplaag 2x I, 6x Z 62 658,6

Mestlaag 1x I, 3x Z 18 346,7

Sloot 4x Z 9 303,7

Waterput 1x Z 4 170,4

Natuurlijke laag 2 46,0

Brandlaag 4 19,8

Plag 1 14,9

Kuil 1 11,1

Paalkuil 1 4,9

Bouwvoor (recent) 4x Z 4 159,9

Onbekend 2x Z 2 569,0

Totaal 4x I, 1x ZI, 28x Z 138 5.563,2

Fig. 18 Bovenaanzicht en zijaanzicht van de twee aan elkaar passende ovenfragmenten: 
FM 1981-VIII-274 en -275 (foto’s M. Bakker & T.W. Varwijk).



198 Marco Bakker en Theun VarwijkMarco Bakker en Theun Varwijk Aardewerkonderzoek nieuwe stijl toegepast op het aardewerk van Jelsum

de fragmentatiegraad van de verschillende soorten aarde-
werk uit dit pakket. De gemiddelde kogelpotscherf weegt 24,8 
gram, terwijl het aanwezige terpaardewerk gemiddeld 9,4 
gram per scherf weegt. Het gemiddelde gewicht biedt overi-
gens geen zekerheid. Hoewel het terpaardewerk uit het pak-
ket van de late ijzertijd bijvoorbeeld gemiddeld 20,7 gram per 
scherf weegt en dat uit het pakket van de midden-Romeinse 
tijd 21,7 gram, wegen scherven uit het pakket van de vroeg-
Romeinse tijd gemiddeld slechts 13,6 gram, terwijl de maxi-
maal mogelijke hoeveelheid opspit uit beide Romeinse pak-
ketten vergelijkbaar is.66 

Het voorkomen van zoveel opspit is van belang voor de 
andere vondstengroepen in deze lagen. Hiervan zal naar alle 
waarschijnlijkheid ook een aanzienlijk deel bestaan uit op-
spit. Hoe groot dit deel precies is en om welke vondsten het 
dan gaat is moeilijk na te gaan. De enige zekere manier om 
eventuele opspit uit te filteren is een zelfstandige datering van 
de vondstengroep. Voor de materiaalgroepen waarbij dat niet 
mogelijk is, moet in elk geval goed gekeken worden naar de 
context waarin de vondsten zijn gedaan en de toestand van 
de vondsten zelf, bijvoorbeeld de mate van fragmentatie en 
slijtage. Dat blijft tot op zekere hoogte echter giswerk omdat 
een object dat direct na depositie afgedekt wordt en na enkele 
eeuwen bovenkomt door graafwerkzaamheden veel gaver kan 
zijn dan een vergelijkbaar object uit een latere periode dat ge-
durende enige tijd aan het oppervlak heeft gelegen. 

Vormen en stijlen
Binnen het aardewerkonderzoek is al verschillende malen 
gesproken over vormen en stijlen. Met aardewerkvormen 

66 Deze getallen zijn exclusief complete potten wegens de vertekening die 
dit op kan leveren. Inclusief vrijwel complete potten uit de late-ijzertijd-
lagen weegt de gemiddelde scherf uit dat pakket bijvoorbeeld 22,9 gram.

worden kenmerken van de pot bedoeld, zoals formaat, wand- 
of randvorm en onderlinge verhoudingen. Waarschijnlijk 
hadden de verschillende vormen een specifieke functie. Met 
aardewerkstijlen worden overeenkomsten in vormgeving be-
doeld die kenmerkend zijn voor een bepaald gebied en een 
bepaalde tijd. In Jelsum komt, naast het lokale aardewerk, bij-
voorbeeld aardewerk in Wierumstijl en RWG-stijl voor, maar 
ook Romeinse importen. Uitheemse stijlen kunnen wijzen op 
contacten met andere streken. 

De verhoudingen binnen het vormenscala van de late 
ijzertijd tot en met de midden-Romeinse tijd
Het vormenscala van de late ijzertijd tot en met de midden-
Romeinse tijd bestaat uit de nauw- of engmondige potten 
met een gladde rand (Ge-vorm), wijdmondige potten met 
een gladde rand (Gw-vorm), zogenaamde Kleinkeramik 
(K-vorm) en potten met versierde rand (V-vorm). Een verge-
lijking van deze vormen levert opvallende resultaten op (fig. 
19; zie ook bijlage I).67 In de late ijzertijd maken de potten 
met een gladde rand (Ge, Gw) nog meer dan 80% uit van het 
aardewerk; dit percentage daalt tot net geen 50% in de mid-
den-Romeinse tijd. Vooral de Ge-vorm neemt fors af in de 
loop van de tijd. Met het afnemen van deze vormen komen 
de K-vorm en de V-vorm relatief vaker voor. 

Voor de vergelijking zijn alle Ge-, Gw-, V- en K-vormen 
opgenomen uit de relevante perioden. Vormen met een glad-
de rand waarvan niet kon worden bepaald of het om de eng-
mondige dan wel wijdmondige variant ging, zijn niet meege-

67 De voorafgaande en de opvolgende perioden worden niet bij deze verge-
lijking betrokken omdat er te weinig materiaal beschikbaar is en omdat er 
dan deels andere aardewerkvormen zijn. Ook het materiaal van de opgra-
ving in 1981 is niet betrokken in deze vergelijking omdat die sleuf vooral 
het midden-Romeinse pakket aansneed; vroegere lagen zijn toen niet of 
nauwelijks geraakt.

Fig. 19 Het vormenscala van het terpaardewerk van Jelsum 2010 op basis van 388 randfragmenten. De decimalen achter de komma van de perioden zijn het 
gevolg van het verhoudingsgewijs toewijzen van aardewerk dat in meer dan één periode voorkomt (zie Bijlage I).
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nomen. Veel vertekening kan dit niet opleveren; hoewel het 
hier gaat om 25 fragmenten, hebben ze allemaal een datering 
van de late ijzertijd tot en met de vroeg-Romeinse tijd (type 
G4 en G5), een periode waarin vaatwerk met een gladde rand 
al de overgrote meerderheid vormt. 

Interessant ter vergelijking is de opgraving bij Birdaard, 
ook in Oostergo, waar alle terpaardewerkvormen samen (late 
ijzertijd-midden-Romeinse tijd) een soortgelijke verdeling 
vertonen als in Jelsum in de midden-Romeinse tijd.68 Bij de 
K-vormen dient te worden opgemerkt dat in Birdaard alleen 
resten van het type K4 en K5 zijn aangetroffen en geen resten 
van het vroegere type K2. Het percentage K-vormen neemt 
hier dus eveneens toe in de midden-Romeinse tijd.69 

Op de Ge-vormen zijn maar zelden kooksporen te zien en 
op de K-vormen zelden tot nooit, terwijl op Gw- en V-vormen 
wel vaak kooksporen voorkomen.70 Gw en V-vormen dien-
den dus waarschijnlijk als kookpot. De K-vormen waren 
waarschijnlijk in gebruik als bekers. Het geringe percentage 
Ge-vormen heeft waarschijnlijk te maken met hun functie als 
voorraadpotten, die een langere levensduur hebben dan de 
Gw-potten die vooral als kookpotten in gebruik waren.71 

Op het materiaal van Jelsum 2010 komen op 10,9% van 
de V-vormen, op 4,8% van de Gw-vormen en op 1,6% van 
de K-vormen kooksporen (aanslag of beroet) voor. Op geen 
van de Ge-vormen zijn sporen van aanslag of roet gevonden. 
Dat bevestigt de interpretatie van de functie van de verschil-
lende vormen op basis van kooksporen. Het biedt echter geen 
verklaring voor de afname van zowel het percentage als het 
aantal voorraadpotten (Ge-vorm) ten opzichte van de kook-
potten (Gw- en V-vorm), terwijl de totale hoeveelheid aarde-
werk zelfs toeneemt. Als we aannemen dat de toename van 
het aardewerk samenhangt met een toename van de bevol-
king (zie hieronder), dan zou het aantal voorraadpotten juist 
moeten toenemen. Mogelijk werd dus ook een deel van het 
Gw-vaatwerk gebruikt als voorraadpot. Dit zou ook de toena-
me van de V-vorm verklaren in Jelsum na de vroeg-Romeinse 
tijd. Deze werden vaak als kookpot gebruikt. Op de V-potten 
worden namelijk twee keer zo vaak kooksporen gevonden als 

68 De verhouding van aardewerkvormen in Birdaard: Ge-vormen 3,8%, 
Gw-vormen 47,4%, V-vormen 34,4% en K-vormen 13,1% (Den Hengst 
et al. 2010, 231).

69 Den Hengst et al. 2010, bijlage IV. 
70 Taayke 1996 V, 183.
71 Den Hengst et al. 2010, 231-232.

op de Gw-potten; dat is niet alleen het geval in Jelsum maar 
ook in andere vindplaatsen in Oostergo.72 

Buiten Oostergo liggen de verhoudingen anders. Het vor-
menscala van Ezinge wijkt bijvoorbeeld sterk af van zowel 
Birdaard als Jelsum.73 Vanaf de midden-ijzertijd neemt het 
aandeel Gw-vormen (70%) licht af tot de midden-Romeinse 
tijd (58%), terwijl het aandeel V-vormen ook afneemt (van 
21% tot 10%.) Het aandeel Ge-vormen is klein en blijft con-
stant van de late ijzertijd (6%) tot de midden-Romeinse tijd 
(7%). Het aandeel K-vormen blijft met ca. 10% aanvankelijk 
ook vrij constant, maar stijgt in de midden-Romeinse tijd 
naar 25%. Nieuwhof noemt deze toename afwijkend omdat 
die niet voorkomt in plaatsen als Englum of Midlaren, waar 
het aandeel K-vormen over alle perioden ongeveer gelijk 
blijft.74 De toename van het aandeel K-vormen in de midden-
Romeinse tijd is echter wel zichtbaar in Jelsum en Birdaard, 
hoewel deze veel minder sterk is dan in Ezinge.

Aardewerk in uitheemse stijl in westelijk Oostergo
Gedurende de midden-ijzertijd bestaat er vrijwel geen on-
derscheid in stijl tussen de verschillende Noord-Nederlandse 
regio’s.75 Hoewel in de kuststrook wel gebruik wordt gemaakt 
van schelpgruis als magering in plaats van steengruis, is steen-
gruis op zich geen indicatie van, bijvoorbeeld, een Drentse 
herkomst. In de late ijzertijd verandert dit; er begint dan lang-
zamerhand een regionaal onderscheid in aardewerkstijl op te 
treden tussen de verschillende delen van Noord-Nederland. 
In tegenstelling tot Drenthe, waar een magering met steen-
gruis algemeen gangbaar is, wordt in Westergo, Oostergo en 
Groningen dan hoofdzakelijk organisch materiaal of pot-
gruis voor de magering gebruikt en slechts zelden steengruis. 
Verder komt streepbandversiering relatief gezien het meest 
voor in het westelijke deel van het terpengebied. 

In de vroeg-Romeinse tijd treden er duidelijke verschillen 
op tussen de regio’s. In Westergo en Oostergo is er sprake van 
een voortzetting van de inheemse stijl, terwijl in Groningen 
en Noord-Drenthe de zogeheten Wierumstijl opkomt.76 Een 
vergelijkbare stijl aardewerk, alleen dan met steengruis gema-
gerd, komt voor in het kustgebied van Noordwest-Duitsland.77 

72 Taayke 1996 IV, 150.
73 Nieuwhof 2014, 69 (tabel 3); S-vormen zijn ook meegenomen in de ver-

gelijking van Nieuwhof.
74 Nieuwhof 2008a, 48-49 (tabel 4.1); Nieuwhof 2014, 70.
75 Taayke 1996 V, 181. 
76 Taayke 1996 V, 175-177.
77 Taayke 1996 V, 175.

Tabel 7. De mate van opspit bij het diagnostisch aardewerk aangetroffen per archeologisch pakket.
Fase Opspit (aantal / %)

Zeker Mogelijk Maximaal
(VIJZ-)MIJZ 0 0,0% 3 30,0% 3 30,0%

LIJZ 7 25,9% 0 0,0% 7 25,9%

VROM 4 3,4% 76 64,2% 80 67,6%

MROM 94 51,1% 25 13,6% 119 64,7%

LROM + VVT * 9 33,3% 5 18,5% 14 51,8%

MEROV-KAROL 6 40,0% 3 20,0% 9 60,0%

* Wegens de lage aantallen aardewerk zijn de laat-Romeinse periode en de volksverhuizingstijd hier samengevoegd.
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Taayke ziet het verschijnen van Wierumstijl-aardewerk en 
de sterke toename van het aantal vondsten en vindplaatsen 
uit deze periode in Groningen als een teken van een sterke 
Chaukische invloed gepaard gaand met immigratie naar het 
Groningse kweldergebied.78 In de loop van de Romeinse tijd 
verdwijnen de verschillen tussen de regio’s langzamerhand. In 
de 3e eeuw ontwikkelt zich overal de Driesumstijl in Noord-
Nederland en Noordwest-Duitsland. In datzelfde gebied vin-
den we later het aardewerk in Angelsaksische stijl, dat zich 
ontwikkelt uit aardewerkvormen zoals de Drentse G7 en K4 
typen.79 

Ook in Jelsum vinden we aardewerk in Wierumstijl uit 
de 1e eeuw n.C. Onduidelijk is echter wat het frequent voor-
komen van deze aardewerkstijl in westelijk Oostergo bete-
kent. In afwijking van het Duitse kustgebied is het Wierum-
aardewerk van Jelsum, net als in Groningen, vrijwel altijd or-
ganisch en eventueel soms samen met potgruis gemagerd.80 
In plaats van migratie kan dit ook duiden op culturele invloe-
den uit het Duitse noordwestelijke kustgebied op het gebied 
van stijl, terwijl de basis van het maken van aardewerk in-
heems blijft. 

Interessant in dit opzicht is de veronderstelling van 
Nieuwhof naar aanleiding van het aardewerkonderzoek van 
de opgravingen Midlaren-De Bloemert en Ezinge waar exter-
ne invloeden zichtbaar waren in het aardewerkrepertoire: een 
deel van de pottenbakkers zou van buiten de regio kunnen 
zijn gekomen.81 Ervan uitgaande dat het handgevormde aar-
dewerk een product van vooral vrouwen in de vorm van huis-
houdelijke nijverheid is, kunnen aardewerkstijlen van nabu-
rige regio’s meegekomen zijn met vrouwelijke huwelijkspart-
ners.82 Deze meer vredelievende voorstelling van Nieuwhof is 
het tegenovergestelde van Taayke’s voorstelling van migreren-
de Chauken die daarbij de eerdere bewoners verdreven uit het 
Groningse kustgebied.83 De veronderstelling van Nieuwhof 
biedt niet alleen een verklaring voor het verschijnen van het 
Wierum-aardewerk in Jelsum gedurende de vroeg-Romeinse 
tijd, maar ook voor een deel van het aardewerk in Jelsum, dat 
typologisch meer op materiaal uit Westergo, Groningen of 
Noord-Drenthe lijkt. Overigens is het de vraag of die vrou-
wen altijd vreedzaam uit andere regio’s zijn gehaald.

In het geval van aardewerk gemaakt op een draaischijf zal 
er geen sprake zijn van lokale makelij maar altijd van import. 
Ten eerste maken de geringe aantallen het niet aannemelijk 
dat dergelijk aardewerk lokaal is vervaardigd als product 
van huishoudelijke nijverheid. Ten tweede is bekend dat het 
werd gemaakt in gespecialiseerde productiecentra. Dit geldt 
zowel voor het draaischijfaardewerk uit de Romeinse tijd als 
voor dat uit de middeleeuwen. De aanwezigheid van derge-
lijk aardewerk in Jelsum toont aan dat de terpbewoners niet 
geïsoleerd leefden, maar door middel van handel en andere 
betrekkingen contacten onderhielden buiten de direct aan-
grenzende regio’s. 

78 Taayke 1996 V, 191.
79 Taayke 1996 V, 177-181; Nieuwhof 2013.
80 Nieuwhof 2006, 27; 2014, 64.
81 Nieuwhof 2008b, 295, 298; Nieuwhof 2014, 116, 122-123.
82 Nieuwhof 2008a, 63; Nieuwhof 2008b, 298.
83 Taayke 1996 V, 191-193.

Aardewerk en bewoningsgeschiedenis
Bewoningsfasen worden gedateerd aan de hand van aarde-
werk, eventueel ondersteund door absolute dateringen zoals 
koolstofdateringen. De hoeveelheid aardewerk per fase kan 
een indicatie zijn voor de groei van de nederzetting. Door de 
hoeveelheid aardewerk per archeologische fase te vergelijken, 
waarbij ook de stratigrafie een belangrijke rol speelt, kan ook 
iets gezegd worden over al dan niet continue bewoning. 

Datering van de vroegste bewoning en de omvang van de 
bewoning door tijd
De oudste goed te dateren scherven uit Jelsum zijn afkomstig 
uit het midden-ijzertijdpakket. Hoewel er enkele diagnosti-
sche scherven van het type G1 zijn aangetroffen in dit pakket 
die een mogelijk vroegere aanvangsdatering hebben, zijn deze 
allemaal tussen jonger materiaal gevonden van het type G3 en 
V2. Het tegelijkertijd voorkomen van deze drie aardewerkty-
pen duidt erop dat de datering van de vroegste bewoning op 
deze plek in ieder geval omstreeks het begin van de 4e eeuw 
v.C moet liggen, toen deze typen naast elkaar voorkwamen. 
Behalve vaatwerk uit de midden-ijzertijd is ook een fragment 
van een weefgewicht uit deze periode aangetroffen. Op basis 
daarvan kan worden aangenomen dat er toen al een vorm van 
permanente bewoning was op de locatie van de dorpsterp van 
Jelsum. 

De aanwezigheid van het G1-aardewerk kan ook wijzen 
op een oudere niet aangesneden bewoningskern, of in ieder 
geval op vroegere menselijke activiteit. Daarop duiden enkele 
met steengruis gemagerde scherven uit de natuurlijke kwel-
derbodem, circa 40 cm onder de basis van de terp. 

Behalve dat uit het aardewerk de aanvang van de bewo-
ning kan worden afgeleid, kan de hoeveelheid aardewerk ook 
een indicatie zijn voor de bevolkingsomvang. Bij een terpop-
graving moeten hier echter wel enkele kanttekeningen bij ge-
plaatst worden. Zo is een deel van de terp in het begin van de 
vorige eeuw al afgegraven, waarbij het aardewerk grotendeels 
verloren is gegaan. Het steilkantonderzoek richtte zich maar 
op een klein deel van de terp. Bovendien kan aangenomen 
worden dat lang niet al het aardewerk dat ooit in omloop 
was, tijdens een opgraving wordt teruggevonden.84 Het aar-
dewerk uit dit onderzoek en dat van 1981 vertegenwoordigt 
dus slechts een klein deel van het aardewerk dat in omloop is 
geweest op de dorpsterp van Jelsum. 

Het aardewerk uit het steilkantonderzoek van 2010 biedt 
overigens een betrouwbaarder inzicht in de bevolkingsom-
vang dan de profielsleuf van 1981. Bij het onderzoek van 2010 
zijn alle tijdlagen in een groot terpprofiel aangesneden. In 
1981 werd een kleine proefsleuf gegraven, toevallig op een 
plaats waar vrijwel geen lagen ouder dan de Romeinse tijd 
zijn te vinden. Om vertekening te voorkomen is daarom al-
leen het materiaal van het recente onderzoek betrokken in 
een overzicht van het aardewerk per periode (fig. 20). Daarbij 
is niet blindelings uitgegaan van de hoeveelheid aardewerk 
per archeologisch pakket. In eerste instantie telt het aarde-
werk mee dat op grond van zijn datering thuishoort in het 

84 Nieuwhof 2008a, 62.
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archeologische pakket waarin het is gevonden en daarnaast 
het aardewerk uit jongere lagen dat op grond van zijn date-
ring zeker afkomstig is uit een ouder archeologisch pakket. 

Vervolgens is gekeken naar het deel van het aardewerk-
complex dat toegeschreven kan worden aan meerdere perio-
den. Dit is vooral van belang voor bijvoorbeeld het aardewerk 
dat een datering van de late ijzertijd tot en met de vroeg-
Romeinse tijd kan hebben. Dergelijk aardewerk is verdeeld 
over beide perioden op basis van de onderlinge verhouding 
tussen de scherven die zeker in een bepaalde context en dus 
periode thuishoren. Aangenomen wordt dat deze onderlinge 
verhouding representatief is. Voor het bepalen van de marges 
zijn 95%-betrouwbaarheidsintervallen berekend (aangegeven 
met zogeheten foutbalken in fig. 20; zie ook bijlage II).85

Hoewel er enige overlap is tussen de perioden geeft de gra-
fiek een indicatie van de grootte van de nederzetting. Omdat 
niet alle perioden even lang zijn is er ook een geïndexeerde 
lijn gemaakt die de verschillen in tijdsduur van elke periode 
corrigeert. Vanaf de midden-ijzertijd neemt de hoeveelheid 
aardewerk toe. In de vroeg-Romeinse tijd is de hoeveelheid 
aardewerk duidelijk het grootst.86 Omdat die periode wat 
betreft tijdspanne het kortst is, laat de geïndexeerde lijn een 
nog duidelijker piek zien. Het is mogelijk dat deze toename 
ook een toename in het aantal bewoners vertegenwoordigt, 
maar het is niet helemaal zeker dat de hoeveelheid aardewerk 
per huishouden in elke periode even groot was; mogelijk was 
er in de Romeinse tijd veel meer aardewerk in gebruik dan 

85 Hier is gekozen voor de gecompliceerde formule om de betrouwbaar-
heidssinterval per fractie te berekenen in plaats van de vereenvoudigde 
formule. Reden hiervoor is dat de getallen in de onderlinge verdeling 
middelgroot zijn (20 ≤ N< 200; Buijs 2003, 325-328).

86 Als er zou zijn gekozen voor de 50:50 verhouding in plaats van een verde-
ling gebaseerd op het aardewerk binnen context dan zouden de verschil-
len iets kleiner zijn geweest, maar de algemene trend blijft bewaard (LIJZ: 
128,5; VROM: 179,5; MROM: 133).

voorheen.87 Deze trend is overigens ook in de rest van het 
terpengebied waargenomen en in Groningen is de toename 
zelfs explosief te noemen.88 Vanaf de midden-Romeinse tijd 
is in Jelsum een afname waarneembaar, die zich doorzet in de 
volgende perioden. Deze afname is ook bekend uit de rest van 
het terpengebied.89 

Het geringe aantal scherven uit de vroege middeleeuwen, 
slechts zeven, moet niet worden opgevat als een teken dat de 
bevolkingsomvang in deze periode veel lager was. Eén verkla-
ring die in dit verband geopperd kan worden, heeft te maken 
met het de hardheid van het baksel. Potten vanaf de vroege 
middeleeuwen die harder zijn gebakken, zoals kogelpotten, 
zouden minder snel breken en een langere levensduur heb-
ben dan het oudere en zachter gebakken terpaardewerk uit de 
ijzertijd en Romeinse tijd. Hier staat tegenover dat de wanden 
van kogelpotaardewerk over het algemeen dunner zijn dan 
die van terpaardewerk. Een betere verklaring is misschien dat 
de bewoning zich in deze periode op een ander deel van de 
terp bevond en dat het onderzochte deel van de terp een an-
dere functie heeft gekregen.90 

Laat-Romeinse continuïteit of discontinuïteit van bewoning?
Archeologisch gezien zijn er twee mogelijkheden om voor 
een nederzetting bewoningscontinuïteit of een tussentijdse 
discontinuïteit aan te tonen. De eerste manier is op basis van 
de archeologische stratigrafie. De aanwezigheid van een na-
tuurlijk gevormde laag tussen twee bewoningslagen bewijst 
bijvoorbeeld dat er gedurende een bepaalde periode geen be-

87 Nieuwhof 2014, 133.
88 Taayke 1996 III, 68; idem IV, 140; Nieuwhof 2008a, 62; Varwijk et al. 

2015, 95 (fig. 5.12).
89 Taayke 1996 V, 195; Gerrets & De Koning 1999, 103-104; Nieuwhof 

2008b, 64.
90 Nieuwhof geeft een soortgelijke verklaring voor Englum waar zij een ver-

gelijkbare daling in aardewerkaantal ziet (2008a, 73).

 

MIJZ LIJZ VROM MROM LROM VVT
MEROV-
KAROL

N (binnen + buiten context) 24 82 217 142 13 13 7

N (binnen context) 24 19 47 106 13 13 7

% (binnen + buiten context) 4,8% 16,5% 43,6% 28,5% 2,6% 2,6% 1,4%

geïndexeerd 2,1% 11,0% 58,3% 22,4% 3,3% 2,3% 0,5%
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Fig. 20 Aantallen en verhou-
ding van de gedetermineerde 
randscherven per periode. 
De stippellijn is geïndexeerd, 
dat wil zeggen dat er gecor-
rigeerd is voor de verschillen 
in tijdsduur per periode. Op 
basis van betrouwbaarheids-
intervallen voor fracties is 
met foutbalken de maximale 
afwijking aangegeven in de 
verdeling van het aardewerk 
dat in meerdere perioden ge-
dateerd kan worden (Bijlage 
II).
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woning is geweest op die plek. De tweede manier is op basis 
van dateerbaar materiaal uit nederzettingslagen. Vooral aar-
dewerk leent zich hiervoor omdat het veelvuldig wordt aan-
getroffen en vaak goed te dateren is aan de hand van typo-
chronologieën. Het ontbreken van de aardewerktypen uit een 
bepaalde periode in het vondstmateriaal is dan een indicatie 
voor een mogelijk hiaat in de bewoning.

Bij veel terpen is sprake van een dergelijk hiaat van mi-
nimaal enkele decennia tijdens de laat-Romeinse tijd. In 
die terpen bestaat het laatste aardewerk uit de Romeinse 
tijd uit aardewerk in de Driesumstijl (type G8, V5 of K5b), 
of ouder aardewerk, terwijl uit de jongere terplagen aarde-
werk in de Angelsaksische stijl of een latere stijl komt. Wat 
meestal ontbreekt in de terpen met zowel aardewerk in de 
Driesumstijl als in de Angelsaksische stijl, is aardewerk dat 
de ‘overgang’ vormt tussen deze twee stijlen; typologisch sluit 
de Driesumstijl uit de Romeinse tijd namelijk niet aan op de 
Angelsaksische stijl uit de volksverhuizingstijd.91 Het is vooral 
deze typologische breuk in de aardewerkvondsten uit het ter-
pengebied die de archeologische argumentatie vormt voor het 
idee dat in het terpengebied sprake is van een bewoningshiaat 
tijdens de 4e eeuw.92 

Bovenstaande situatie geldt niet voor Noord-Drenthe 
waar wel bewoning was tijdens de laat-Romeinse tijd. Hier 
komt namelijk aardewerk voor in de vorm van Drenthe K4- 
en G7-aardewerk, dat op het gebied van stijlkenmerken de 
‘overgang’ vormt van het aardewerk in de Driesumstijl naar 
het aardewerk in de Angelsaksische stijl uit de volksverhui-
zingstijd.93 Het Groningse kustgebied neemt een tussenposi-
tie in. Voor Groningen wordt ook een sterke ontvolking aan-
genomen, maar in sommige terpen, waaronder Ezinge, zijn 
aardewerkvormen gevonden die in stijl overeenkomen met 
het K4- en G7-aardewerk uit Noord-Drenthe. Kennelijk is er 
dus op enkele plekken in Groningen nog wel bewoning in de 
laat-Romeinse tijd.94 

In tegenstelling tot de rest van het Friese terpengebied zijn 
er in Jelsum duidelijke aanwijzingen dat de terp bewoond is 
geweest tijdens het veronderstelde bewoningshiaat, ondanks 
de sterke afname van aardewerk vanaf de midden-Romeinse 
tijd. Hiermee behoort Jelsum, samen met een vindplaats bij 
Marssum, tot een van de eerste plekken in het Friese terpen-
gebied waarvoor dit aangenomen kan worden.95 Behalve aar-
dewerk in de Driesumstijl, is in Jelsum namelijk aardewerk 

91 Nieuwhof 2011, 60; Bazelmans 2000.
92 Taayke 1996 V, 194-195; Bazelmans 2000; zie echter ook Nieuwhof in 

deze bundel over de argumentatie die wordt aangedragen voor een bewo-
ningshiaat. De aanwezigheid in sommige terpen van overslibbingslagen 
die lagen uit de Romeinse tijd scheiden van die uit latere perioden ver-
sterken nog eens het idee dat het terpengebied een tijd verlaten is geweest. 
Hier dient als kanttekening bij worden geplaats dat overslibbing lang niet 
overal en ook niet gelijktijdig plaatsvond. Overslibbing is voornamelijk 
het geval voor terpen uit de veenrandzone en de lager gelegen delen van 
de kwelder, veel van die plekken raken echter al in de midden-Romeinse 
tijd verlaten (Taayke 1996 V, 194; Bazelmans 2000, 52; De Langen 2011; 
Bakker 2013). 

93 Taayke 1996 II, 39, 77; Taayke 1996 V, 180; Nieuwhof 2011, 58; 2013, 58-
59; Zie ook Nieuwhof deze bundel.

94 Taayke III, 51-52, 55, 68-69; Taayke 1996 V, 195. Ten opzichte van de 
voorgaande eeuwen nam de hoeveelheid aardewerk en daarmee moge-
lijk de bewoning op de wierde Ezinge wel af gedurende de 4e eeuw n.C. 
(Nieuwhof 2014, 116, 124). 

95 Bosma 2015, 123-128.

gevonden dat typologisch gelijk is aan het Noord-Drentse 
aardewerk dat de ‘overgang’ vormt tussen aardewerk in de 
Driesumstijl en aardewerk in de Angelsaksische stijl. Naast 
enkele vondsten zoals een Drenthe K4c-vorm (vondstnr. 
652 - id. 111) tussen aardewerk in de Angelsaksische stijl 
uit het pakket van de volksverhuizingstijd en een randscherf 
(vondstnr. 670 - id. 462) uit de stort die typologisch hetzelfde 
is als het K4d-aardewerk uit Noord-Drenthe, is er ook mate-
riaal in duidelijke laat-Romeinse nederzettingscontext aange-
troffen (fig. 21).

Deze context bestaat uit een serie opeenvolgende be-
woningslagen en andere sporen waarin naast aardewerk in 
de Driesumstijl ook aardewerk uit de laat-Romeinse tijd is 
aangetroffen. Het gaat onder andere om een randscherf van 
het type Drenthe K4b (vondstnr. 549 - id. 50) uit een houts-
koollaag en een pot zonder rand van het type Drenthe G7 
(vondstnr. 545 - ID49; FM 1981-XI-8) uit een brandlaag. 
Omdat dit aardewerk het jongste materiaal vertegenwoordigt 
in deze serie van lagen, is dit pakket als laat-Romeins te date-
ren. Het vertegenwoordigt daarmee de overgang tussen de als 
midden-Romeins te dateren lagen direct onder dit pakket en 
de als volksverhuizingstijd te dateren lagen direct boven dit 
pakket zonder sporen van discontinuïteit.

Conclusie
Het onderzochte aardewerkcomplex biedt een goed inzicht in 
de opbouw en continuïteit van de nederzetting van het opge-
graven deel van de dorpsterp van Jelsum. Het onderzoek van 
aardewerk per archeologische fase draagt hieraan bij. Hoewel 
deze contextuele aanpak tijdrovender is, levert de methode 
veel extra informatie op ten opzichte van de gebruikelijke 
typologische aanpak. Zo is per nederzettingsfase inzicht ver-
kregen in de hoeveelheid opspit. Het blijkt dat een aanzienlijk 
aandeel van het aardewerk in vrijwel elk archeologisch pak-
ket bestaat uit opspit, zelfs tot 90% in middeleeuwse lagen. 
Een hoge graad van opspit in het aardewerkcomplex is van 
belang bij de interpretatie van andere vondstcategorieën die 
zelf geen dateerbare kenmerken hebben: deze vondsten kun-
nen namelijk ook uit een oudere fase stammen. Bovendien 
kan met behulp van de contextuele aanpak veel beter de link 
worden gelegd tussen het aardewerk en de nederzettings-
fasen, omdat het aardewerk per pakket wordt onderzocht. 
Onderzoeksresultaten zijn daardoor relatief eenvoudig toe te 
passen op de interpretatie van een specifieke nederzettings-
fase. 

Aan de hand van het aardewerk blijkt dat de eerste bewo-
ners zich in ieder geval omstreeks het begin van de 4e eeuw 
v.C vestigden in Jelsum. Uit oudere lagen zijn ook enkele 
scherven afkomstig die in combinatie met sporen van ver-
trapping wijzen op menselijke activiteit, maar of er toen al 
sprake was van permanente bewoning op deze locatie is onze-
ker. In de daaropvolgende eeuwen is er een aanzienlijke toe-
name van de hoeveelheid aardewerk zichtbaar. Deze toename 
uit zich in een piek in de vroeg-Romeinse tijd. Gedurende 
de midden-Romeinse tijd komt hier echter verandering in. 
Er is zowel relatief als absoluut sprake van een afname in de 
hoeveelheid aardewerk. Deze afname zet zich sterk door in 
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de laat-Romeinse tijd. Uit die periode en de daaropvolgende 
volksverhuizingstijd en middeleeuwen is slechts een klein 
aantal scherven aangetroffen. 

Wanneer ervan uitgegaan wordt dat er een relatie bestaat 
tussen de hoeveelheid aardewerk en de bevolkingsomvang, 
dan lijkt die toe te nemen tot en met de vroeg-Romeinse tijd 
om in de midden-Romeinse tijd weer af te nemen. Tijdens 
de laat-Romeinse tijd en de volksverhuizingstijd is de bewo-
ning minimaal, maar er zijn geen aanwijzingen voor discon-
tinuïteit van bewoning. Dit blijkt uit het feit dat er voor deze 
twee perioden zowel kenmerkende aardewerkvormen zijn 
aangetroffen als diverse overgangstypen tussen deze vormen. 

Jelsum is daarmee een van de eerste onderzochte plekken in 
Friesland waarvoor bewoning tijdens de laat-Romeinse tijd 
aannemelijk kan worden gemaakt. Middeleeuws aardewerk is 
weinig aangetroffen op de onderzochte locatie. Het is aanne-
melijk dat de bewoning zich toen bevond op een ander deel 
van de terp.

De verschillende soorten aardewerk en de vondsten van 
weefgewichten, spinklosjes en spinsteentjes, laten iets zien 
van huishoudelijke activiteiten. Het wel of niet voorkomen 
van kooksporen op de diverse aardewerkvormen zegt iets 
over het gebruik, als kookpot of voorraadpot; de aanwezig-
heid van de keramische artefacten wijst op het vervaardigen 

Fig. 21 Boven een deel van het hoofdprofiel van de opgraving in 2010 (foto T.W. Varwijk, RUG/GIA). In de roodbruine laag is met een gele pijl de locatie van 
een pot van het type Drenthe G7 aangegeven; met een oranje pijl daaronder de locatie van een scherf van het type Drenthe K4b. Beide scherven dateren uit 
de 4e eeuw. Onder de foto is met een rood kader de positie van de foto aangegeven op een uitsnede van de tekening van het hoofdprofiel, waarop de fasering 
is aangegeven met verschillende kleuren (Varwijk 2012, bijlage 3). Geel: natuurlijke ondergrond; groen: ijzertijd; licht- en donkerblauw: Romeinse tijd; paars: 
laat-Romeinse tijd; oranje: volksverhuizingstijd; rood: vroegmiddeleeuwse fasen. Recente lagen en sporen zijn bruin gekleurd, ook de proefsleuf van 1981. De 
doorsnede van deze proefsleuf is ook zichtbaar op de foto, rechts. 
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van stoffen en kleding. Interessant zijn ook de fragmenten van 
een ovenwand, al weten we niet welke functie de oven had. 

Scherven van gedraaid importaardewerk uit verschillende 
perioden vormen een aanwijzing voor contacten met andere 
regio’s. Ook handgevormd aardewerk vervaardigd in een uit-
heemse stijl kan een aanwijzing zijn voor contacten met ande-
re gebieden. Aardewerk gemaakt op inheemse wijze, maar in 
een stijl die kenmerkend is voor een andere streek kan duiden 
op de aanwezigheid van mensen uit die streek, bijvoorbeeld 
pottenbakkende vrouwen die trouwden met lokale mannen. 
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Summary
In this article the results of the research on the pottery and 
other clay-wares from the terp remnant of Jelsum are presented. 
The main material of this study is from the excavation by the 
Groningen Institute for Archaeology in 2010 of the long escarp-
ment of the terp remnant of Jelsum. Of secondary importance 
was the material from a smaller excavation on the same loca-
tion in 1981 by the Fries Museum. While examining the pot-
tery from 2010 a ‘contextual method’ was developed to study 
the minimum and estimated maximum amount of pottery in 
secondary context and to provide an impression of the general 
occurrence of older finds in younger layers. The highest occur-
rence of pottery in secondary context occurs in layers belonging 
to the medieval habitation phase, reaching up to 90%. For the 
earlier phases the minimum percentages of pottery in secondary 
contexts fluctuate between 3-55%, while estimated maximums 
range from 25-67%.

Though applying this new contextual method takes more 
time than using the conventional method, this approach gives a 
better general understanding of the pottery and habitation his-
tory of the site, making it worth the effort. The combination of 
pottery types in the oldest settlement layers, combined with the 
find of a loom weight in the same context, date the beginning of 
permanent habitation in Jelsum to around 400 BCE. Though a 
few stone grit tempered potsherds in a deeper located salt marsh 
layer point to earlier human activity in the vicinity, these could 
not be linked to traces of actual habitation here. The number of 

pottery finds increases in higher and younger layers, peaking in 
layers from the 1st century CE. The amount of pottery declines 
in younger layers, perhaps reflecting a decreasing population on 
the terp. However, during the supposed habitation hiatus of the 
Frisian Terp Area in the 4th century CE, the terp settlement of 
Jelsum was still occupied. This demonstrates that the Frisian 
area was not entirely abandoned. The last pottery in context 
dates from the early Middle Ages, which probably indicates that 
from this period onwards occupation was located on another 
part of the terp.
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Bijlage I: Verhouding vormenscala aardewerk per periode

Typologie Ge 
aantal

 
%

Gw 
aantal

 
%

V 
aantal

 
%

K 
aantal

 
%

Totaal 
aantal %

LIJZ +VROM pakket (LIJZ) 7 46,7% 6 40,0% 1 6,7% 1 6,7% 15,0 100%

VROM pakket (VROM-LIJZ) 26 44,1% 21 35,6% 6 10,2% 6 10,2% 59,0 100%

VROM + MROM +LROM pakket (VROM) 3 8,6% 20 57,1% 2 5,7% 10 28,6% 35,0 100%

MROM +LROM pakket opspit (VROM-LIJZ) 6 8,5% 42 59,2% 19 26,8% 4 5,6% 71,0 100%

MROM + LROM pakket (VROM-MROM) 7,0 29,2% 10,0 41,7% 7 29,2% 0 0,0% 24,0 100%

MROM + LROM pakket (MROM) 3,0 4,2% 31,0 43,7% 14 19,7% 23 32,4% 71,0 100%

LIJZ (gekalibreerd) 29,4 48,1% 20,5 33,6% 9,3 15,3% 1,9 3,1% 61,2 100%

VROM (gekalibreerd) 16,1 12,7% 72,4 56,9% 19,5 15,4% 19,1 15,0% 127,1 100%

MROM (gekalibreerd) 6,5 7,5% 37,1 42,8% 20,1 23,2% 23,0 26,5% 86,7 100%

Jongere lagen en stort (det.: LIJZ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

Jongere lagen en stort (det.: LIJZ-VROM) 4 8,7% 31 67,4% 5 10,9% 6 13,0% 46,0 100%

Jongere lagen en stort (det.: VROM) 1 8,3% 9 75,0% 0 0,0% 2 16,7% 12,0 100%

Jongere lagen en stort (det.: VROM-MROM) 0 0,0% 0 0,0% 18 100,0% 0 0,0% 18,0 100%

Jongere lagen en stort (det.: MROM) 1 2,7% 19 51,4% 11 29,7% 6 16,2% 37,0 100%

LIJZ (gekalibreerd'2) 32,2 43,9% 27,7 37,8% 11,0 15,0% 2,5 3,3% 73,3 100%

VROM (gekalibreerd'2) 18,3 10,4% 105,2 60,1% 25,1 14,3% 26,5 15,2% 175,2 100%

MROM (gekalibreerd'2) 7,5 5,4% 56,1 40,2% 46,9 33,6% 29,0 20,8% 139,5 100%

totalen (de som van pakketten minus de som van gekalibreerde 
perioden) 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  

 De som van pakketten 58,0 14,9% 189,0 48,7% 83,0 21,4% 58,0 14,9% 388,0 100%

totalen'2 (de som van gekalibreerde perioden + de som van jonge-
re pakketten en stort minus de som van gekalibreerde perioden'2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bijlage II: Verdeling aardewerk per periode 
Verdeling LIJZ-VROM-MROM op basis van onderlinge verhouding (zie ook fig. 20)

Aantal (n) LIJZ LIJZ/VROM VROM VROM-MROM MROM MROM-(LROM)

n (onverdeeld) 19 219 47 46 106 4

n (verdeling) 82,0 - 217,1 - 141,9 -

Verdeling op basis van betrouwbaarheidsintervallen voor een fractie (met 95% zekerheid: z-waarde = 1,96)

Aantal (n) LIJZ (min.) LIJZ (max.) VROM (min.) VROM (max.)

n (LIJZ-VROM) 54,9 115,8 169,2 230,1

Aantal (n) VROM (min.) VROM (max.) MROM (min.) MROM (max.)

n (VROM-MROM) - - 47,7 76,5 122,5 151,3

Aantal (n) LIJZ (min.) LIJZ (max.) VROM (min.) VROM (max.) MROM (min.)* MROM (max.)*

n (totaal) 54,9 115,8 169,9 259,5 126,5 155,3

* Voor het totaal aan MROM zijn vier eenheden toegevoegd vanuit de MROM(-LROM) groep.




