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Van smidse tot ‘offerlam’ op terprandVan smidse
Terpranden waren
vroeger de indus-
trieterreintjes van
Friesland. Bewo-
ners droogden er
mest, smeedden er
ijzer en bakten er
hun potten.

H
ERWIN BOERS

Het is alweer zeven jaar ge-
leden dat een groep on-
derzoekers en studenten
in Achlum neerstreek

om de ‘steilkant’ van de deels afge-
graven kerkterp te bestuderen. De
Rijksuniversiteit Groningen en de
provincie startten hiermee een reeks
grote opgravingen, bedoeld om de
kennis over afgegraven terpen te
vergroten en een nieuwe generatie
archeologen op te leiden.

Na de opgraving bleef het lang stil,
maar achter de schermen ging de
analyse door. Gisteren presenteer-
den onderzoeksleider Johan Nicolay
en hoogleraar Gilles de Langen hier-
over het boek ‘Graven aan de voet
van de Achlumer dorpsterp’.

Rond het centrum van deze terp
zijn eerder fantastische gouden sie-
raden gevonden, maar nu zochten
de archeologen iets anders: zij wil-
den weten wat de bewoners op de
rand van de heuvel uitvoerden. Bo-
demlagen vanaf de ijzertijd tot en
met de middeleeuwen werden hier-
voor doorzocht.

,,We weten nu dat het gebied rond
de terp ook echt in gebruik genomen
werd door de mens’’, zegt Nicolay.
,,Er graasden koeien, er werden slo-
ten gegraven en allerlei werkzaam-
heden verricht.’’ Tijdens de opgra-
ving vielen talloze ijzerklontjes in de
bodem op. Dit is het typische afval
van een smid, die hier zijn gloeiend
hete werk verrichtte, veilig op af-
stand van de huizen.

Ook keken de onderzoekers met
een nieuwe blik naar de – deels ver-
brande – mest, die vaak opduikt in
terplagen. Gedroogde mest werd
vermoedelijk gebruikt in het haard-
vuur, blijkt uit verbrandingsresten.
Bovendien bevatte het de zaden van

tientallen soorten planten.
Hier waren de onderzoekers be-

nieuwd naar, want planten vertellen
van alles over het leefmilieu. In een
minutieus uitgevoerde klus filter-
den onderzoekers er allerlei zaadjes
en pitjes uit, van vlas en lamsoor tot
zilte schijnspurrie. Conclusie: er zit-
ten veel zoutminnende planten bij -
logisch omdat het zeewater de ter-
pen geregeld overspoelde.

Verrassend was echter dat er ook
gewassen groeiden die beslist niet
tegen zout kunnen. Er moeten dus
ook plekken op of rond de terp zijn
geweest, waar de zee nauwelijks in-

vloed had. Die groeiden vooral
op de top van de terp, waar

erprand
Gruis door de klei
roeren leverde
stevige potten
en kruiken op

vaak ook een drinkdobbe voor het
vee was, vermoedt Nicolay. Zelfs vier
boomsoorten hielden het uit boven-
op de Achlumer terp, namelijk de es,
de wilg, de vlier en de hazelaar.

De archeologen bogen zich ook
over de gebroken keien, die hier en
in andere terpen opdoken. Ze zijn ge-
barsten in een vuurtje. Dat wijst op
een oude kookcultuur: ,,Stenen wer-
den in een vuurtje verhit en daarna
in water gelegd om dit aan het koken
te brengen.’’

Als stenen maar vaak genoeg in
het vuur lagen, barstten en verbrok-
kelden ze. Dat was weer handig voor
het pottenbakken. Het gruis werd
vooral in de middeleeuwen namelijk
door de klei geroerd, want dit lever-
de stevige potten en kruiken op.

Bij alle grote terpopgravingen dui-
ken raadselachtige zaken op. Zo ook
een lammetje dat in Achlum werd
gevonden. Het beestje bleek in zijn
geheel vastgebonden aan een uitge-
spitte zode grond. Het touw was ge-
vlochten van echte terpbegroeiing,
namelijk van zilte rus en fioringras.
Was dit een dier met een afwijking of
misschien een offerlam?

Graven aan de voet van de Achlumer
dorpsterp, Johan Nicolay en Gilles de
Langen. Uitgave van de Vereniging
voor Terpenonderzoek, 221
bladzijden, 25 euro.
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Bij de opgraving kwam een rund tevoorschijn, dat door een natuurlijke oorzaak lijkt te zijn gestorven aan de rand van de terp. FOTO’S LC/SIEP VAN LINGEN
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Tijdens de opgraving groeven Robert Kosters en Dorien de Vries een middeleeuwse kogelpot uit de Achlumer klei op.

Een dertiende-eeuwse kogelpot, die
gedeeltelijk is gemaakt op een draai-
schijf.


