
Opgravingen in Peelo en Marsdijk

"Wat eens de hoofdplaats van Drenthe
worden zou, bood toendertijd nog een
even onaanzienlijken aanblik als de
groep armlijke hoeven en hutten in
de nabijheid van het Huis te Pithelo.

Dit huis, zooals de bezoekers het
zouden zien, was een kasteel uit het
begin der elfde eeuw, in bouw geheel
afwijkend van de meer 'moderne'
burchten, zoals de adel van de 13de
eeuw ze optrok. De geschiedenis van
deze sterkte klonk weinig glorieus.
Omstreeks 1040 waren de bewoners
zekere Ulffo en zijn broeder, ridders
van Pithelo. Zij maakten zich schuldig
aan plundering en rooverij en de
historieschrijver gewaagt van hun
'schandelijke stoutheid'. Het gevolg
was eindelijk, dat Hendrik III, toen
nog Roomsch Koning, hen in den
Rijksban deed en hun goederen ver-
beurd verklaarde, welke werden
geschonken aan Bernulphus, Bisschop
van Utrecht."
(De ridder van Sint Jan; door Jan L.
de Boer)

P.B. Kooi

Bovenstaande tekst is een citaat uit
een historische roman uit het begin
van deze eeuw. Hoewel, zoals ge-
bruikelijk, waarheid en fantasie door
elkaar lopen zijn de verhalen over de
burcht van Peelo, ook wel Pithelo
genoemd, zeer zeker mede aanleiding
geweest voor het doen van archeolo-
gisch onderzoek in en rqnd de buurt-
schap Peelo. Deze ligt iets ten noorden
van Assen en is in de laatste jaren
bijna geheel opgegaan in de nieuw-
bouwwijken Peelo en Marsdijk. Het
grondgebied van de vroegere marke
was circa 400 ha. groot en werd door

venen en beekdalen omsloten. Door
deze factoren (grootte en natuurlijke
begrenzing) was het gebied uitermate
geschikt voor archeologisch onderzoek
naar twee belangrijke aspecten in de
bewoningsgeschiedenis van Drenthe,
te weten: continuïteit van bewoning
en ontwikkeling van het boerenbedrijf
door de eeuwen heen. In overleg met
de dienst Gemeentewerken werd
vanaf 1977 tot en met 1988 jaarlijks
een werkplan opgesteld, zodat de op-
gravingen gelijke tred konden houden
met de realisatie van de woningbouw
in de nieuwe wijken. Op deze wijze
konden grote delen van de es, het
Kleuvenveld, en de historische kern '

worden opgegraven. Daarnaast werd
onderzoek gedaan naar de oudste
geschreven bronnen door A.C. Bardet
en kon het onderzoek van J. Wieringa
naar de veldnamen in het geheel
worden betrokken.

De eerste drie jaren rverden op-
gravingen uitgevoerd op de es ten
westen van de Groningerstraat. De
bouwvoor en het esdek, samen soms
wel 80 cm. dik, welden machinaal
verwijderd in werkputten van 8 tot
16 m. breed. Vervolgens werd het vlak
met de schep geschaafd, waardoor de
grondsporen goed zichtbaar werden en
getekend konden worden. Voor een
goed begrip van de werkwijze dient te
worden opgemerkt dat bewonings-
sporen van agrarische nederzettingen
uit de prehistorie tot en met de middel-
eeuwen (en vaak nog later) op de
zandgronden van Drenthe uitsluitend
bestaan uit verkleuringen in de vaste
ondergrond. Immers alles werd toen
in hout gebouwd; gebinten van
stammen, wanden van vlechtwerk met

Ieem. Dit is allemaal na e

honderden jaren verdu'ene
standplaats van huizen en
zijn herkenbaar als regeln
figuren van paalkuilen bij
op de plaats waar gebinter
wanden zijn geweest. Omh
tekenen zich af als smalle
banen, waarin het vlechts
gestaan, waterputten als g

vlekken.
Eén produkt van een opglr
een nauwkeurige tekening
getekend en vastgelegd aa
dastrale indeling. Andele
zijn:

- vondsten, veelal schervr
aardewerk, dat als afva
in kuilen en afgedankte
putten. Alle vondsten u
genummerd en met het
de tekening aangegever

- grondmonsters waarin ,

resten van zaden en hor
kan worden afgeleid rve
gewassen werden verbo
welke bomen er hebben

Huisplattegronden en aarc

Restant uan de oude hern can
rechts: brandweerhuisje uan a
familie Betting-Balten, ntet he
Bremer met het jaartal 1629 I

uoormalige erf Houinge (collec
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akkerbouw werd bedler-en'
immers tot de late }tiddele
geen doelbewuste bemestin
door de grond uitgePut raa
nieuwe gronden rverden on

om als akkers te dienen. t
zettingwerd dan naar de or

de nieuwe akkers verPlaats
plaatsen is ook een oPeen§

grondgebruik te constatere
deze handelwijze verband .

blijkt uit een Serie Ploegkr
een terrein eerst gedulend
tijd ats akker in gebruik i,
Vervolgens werd oP deze P

Romeinse tijd een boerder:
en tenslotte is het na (her

in de Middeleeuwen rveer
onderdeel van de es'

Ook is er een duidelijke or

in de nederzettingsvorm a

zien die mede verband hor

-gï
Opgrauingsfoto uan de es. Hier.zijn uerschillende grondsporen uit drie perioden te zien,

namelijh hrassen uan een ploeg uit de lJzertijd (midden-rechts), een huisplattegrond uit de

Romeinse tíjd (uan bouen naar beneden), bestaande uít paalgaten, en ontginningssporen uit

d,e Mid.d.eleeuwen, bestaande uit schopstehen (op de uoorgrond in horizontale rijen (collectie

Bio lo gís ch-Ar cheolo gis ch I nstituut)

Opgrauingsleider dr. P-8. K
Vierde uan links Prof. dr. H
te Groningen. Foto gettontc';

'. ..:::
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Na deze fase splitste de nederzetting
zich op in afzonderlijke erven die aan
elkaar gïenzen. Vooral de 2e-3e eeuw
was een periode van grote bloei met
boerderijen van wel 44 m. Iengte.
Deze vergroting van de gebouwen was
vooral een gevolg van de uitbreiding
van het bedrijfsgedeelte, bestaande
uit een grote stal, een tussendeel dat
waarschijnlijk overzolderd was voor
de berging van oogstprodukten en een
woongedeelte. De drie verschillende
delen hadden elk hun eigen ingangen,
namelijk één in de korte zijde voor de

stal, twee aan de lange zijden voor
het middenstuk en twee voor het
woongedeelte. Voorts zien we in deze
tijd een verscheidenheid aan bij-
gebouwen optreden van gïaanschuren,
weeÍhutten en bijschuren, alsmede
omheinde akkertjes naast de boer-
derijen. Bijzonder is de aanwezigheid
van een serie ijzeroventjes en een
smederij.
In de Middeleeuwen verplaatste de

nederzetting zich in zijn geheel naar
de oostzijde van de Groningerstraat.
Uit die tijd dateren ook de eerste
schriftelijke bronnen. Het oudste
bericht over Peelo komt voor in de
giftbrief van 1040 waarin koning
Hendrik III ondermeer goederen in
Drenthe schenkt aan de bisschop van
Utrecht, Bernold. De schenking komt
voor een deel ten goede aan het nieuwe
kapittel van Sint Pieter te Utrecht en

Peelo komt aldus voor in de pacht-
registers van het kapittel met twee
erven onder de betiteling'curtis' en
'alia domus'. Aan de hand van de
latere bezitsverhoudingen, waarin ook
het Maria-Convent te Assen een
aandeel had, is de situatie in de
vijftiende eeuw te reconstrueren.
Er waren toen drie erven, te weten
Hovinge, Derkinge en Huisinge.
Hovinge zou de genoemde curtis
kunnen zijn en Derkinge het andere
erf van het kapittel. Daarbij rees de
vraag in hoeverre dit archeologisch is
aan te tonen; anders gezegd: "Hoe
heeft een hof van de bisschop er uit-
gezien?" Met de resultaten van het
archiefonderzoek als leidraad zijn
daarom de erven Hovinge en Derkinge
opgegïaven.
Het erf van Hovinge bleek te zijn be-
grensd door een sloot die een rechthoek
van 100 x 120 m. vormden. Centraal
op dit erf lag een grote boerderij van
35 m. lengte. In de noordoosthoek lag
aanvankelijk een serie mijten of
roedenbergen die waren vervangen
door een grote schuur van 37 m. lengte.
Op zich was de grote boerderij verge-
Iijkbaar met dergelijke gebouwen die
in Gasselte en Pesse zijn opgegraven,
maar de schuur daarentegen was
uitzonderlijk gïoot en zou de bijzondere
positie van Hovinge bevestigen. Om
dit te kunnen toetsen zou het onder-
zoek van het erf Derkinge van belang

Aardewerh uit de Romeinse ti1

Archeologisch Instituut)

zijn als vergelijkingsmater
Het erf Derkinge bleek on:

van vorm te zijn en was aÍ
zijden begrensd door een sl

boerderij was vergelijkbaar
en afmetingen met dat op

Geheel afwijkend was echt
ontbreken van een grote sr

erf. Weliswaar bevonden et

mijten of roedenbergen en
schuren op het erf, maar e

schuur ontbrak. Dit versch
de uitzonderlijke positie vt
en de aldaar aangetroffen
wellicht als tiendschuul k
worden betiteld, waarin ni
opbrengst van het eigen b,

ondergebracht, maar ook c

natura van Derkinge en a
bezittingen in de omgevin;
boerderij Derkinge is nog
te vermelden, dat daalin I

eerst in een opgraving de
potstallen zijn aangetroffe
blijkt dat men omstreeks
bezig was met het bewust
van mest voor de akkels.
het begin van de es bepaa

Reconstructietehening uan het dorp Peelo rond 500 na Christus (collectie Biologisch'
Archeologisch Instituut)
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Rest ons het geheimzinnige burcht-
terrein, waar volgens overleveringen
de roofridders van Peelo hadden
gewoond, die langstrekkende reizigers
van hun bezittingen beroofden en
daarom in de ban waren gedaan. Uit
het archiefonderzoek is gebleken dat
Huisinge en Derkinge omstreeks 1600
in handen waren van de familie Onsta,
een adelijke familie uit Groninger-
land. Bekijken we vanuit deze kennis
de plattegrond van het burchtterrein,
dan herkennen we daarin duidelijk de
aanleg van een Ommelander borg,
met een singel rondom, een buiten-
gracht en een binnengracht rond een
vierkant van circa 30 x 30 m. waarop
een huis moet hebben gestaan. Helaas
zijn géén aÍbeeldingen van het huis te
Peelo bekend en het bodemonderzoek
leverde weinig op. Waarschijnlijk
werd het huis gefundeerd in een

heuvel die was opgeworpen bij het
graven van de binnengracht. Deze
heuvel is ongeveer 50 jaar geleden
volledig geëgaliseerd om daarmee de
gracht weer te dempen. Puin van
dakpannen en kloostermoppen tonen
aan dat er wel degelijk een gebouw
heeft gestaan, maar met het egaliseren
van de burchtheuvel zijn de funde-
ringen opgeruimd en daarmee is de
mogelijkheid om ons een voorstelling
van het huis te Peelo te maken ver-
dwenen. Het geringe aantal vondsten
in de grachtvulling wijst er op, dat
het huis maar kortstondig heeft
bestaan.
In het nieuwbouwplan Marsdijk blijft
het voormalige erf Hovinge met de
twee historische boerderijen gespaard.
Ook word getracht voor het burcht-
teruein een waardige bestemming te
vinden.
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Reconstructie uan de buurt-
schap Peelo in de late
M íddeleeuw en geproj ecteerd
op de kadastrale minuut.
1: het erf Huisinge, 2: het
erf Houinge, 3: het erf
Derhinge, 4: ueentje.

Voorts is de plattegrond
uan het burchttercein uit
circa 1600 aangegeuen.
Linhs op de haart ziet men
uan beneden naar bouen de
ueg uan Assen naar
Groníngen, de huidige
Groningerstraatweg
(co llectie Bio lo gis ch-
Archeo logisch I nstituut)

J. Eefting Wzn.

De laatste leveni
Willem Eefting t

Willem Eefting rverd gebort
in het dorp Peize. rvaar zi.in

'mulder' - molenaar - \\'a!
trouwde te Vries in 1794 me

WiIIems, op dat moment \\'(
Assen - misschien als dien
maar ook in Peize geboren
Het echtpaar vestigde zich
dat kerkelijk tot Vries behc
werden daar vijf kinderen g

ogenschijnlijk hadden zij ee

bestaan op het platteland. I

in die tijd meestal Willem ,

genoemd, betaalde in 1794
aan haardstedengeld - een
belasting - respectievelijk
gulden. Daaruit blijkt dat I
slecht had. Men zou hem k
duiden als een gemiddelde
rijk en niet arm. Zijn moed
enige jaren bij het gezin in
dood op 30 november 1807.
van de familie in dat jaar is

in een register betreffende
der inwoners van het kersp
Dit vermeldt onder Bunne
als nummer 11: Willem Ja:
met vijf kinderen, 2 paalde
beesten, 12 schapen. Hij be
morgens bouwland en 7% r
weideland en betaalde per
gulden'huur'. Hij was dus
Voor de belastingen moest l

betalen aan 'personeel', 2 2

hoorngeld en 3 gulden paal

Wat hem heeft bezield om
op te geven voor een onzeke
in het veen nabij Assen zal
een raadsel blijven. Weld h,

opgezegd, was er niet genor

dienen omdat de landbourv
niet erg floreerde, of had h
wachtingen van het veen?
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