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Poseren bij het afgraven van de wierde, foto E. Hoving - Vonk

De wierdegrond van Ezinge
Het afgraven van terpen en wierden in de tweede helft van de vorige eeuw en het begin van de huidige eeuw heeft het aange-
zicht van deze prehistorische woonheuvels ingrijpend veranderd. Uit de terpenkaart van Groningen blijkt dat slechts enkele
grote wierden en relatief wat meer kleine wierden ongeschonden bleven. Intussen zijn de wierde-afgravingen een onderdeel
van de historie geworden en zijn we aan de afgegraven gedeelten, al dan niet met ijsbaan, gewend. Ofschoon het afgegraven
deel van enkele wierden om bepaalde redenen ten dele is aangevuld, zou het vandaag de dag waarschijnlijk protesten oproepen
wanneer werd voorgesteld alle gaten weer op te vullen.

Het afgraven van grote volumes wierde-
grond, het transport ervan en het uitspreiden
als meststof op veen- en zandgronden was
tientallen jaren een niet geringe bedrijvigheid,
lammer is het dat naar die bedrijvigheid en de
plaatsen waar de grond naartoe ging, geen sys-
tematisch onderzoek is verrichtl. In navolging
van de terpenkaart waarop de (gedeeltelijk)
afgegraven wierden staan aangegeven, zou het
interessant zijn een kaart samen te stellen met
de landerijen die één of meer keren wierde-

grond ontvingen.
Voor de wierde van Ezinge werd door de
auteur nagegaan hoe de commerciëïe afgraving
daar verliep en wat zich allemaal rond de
beroemde archeologische opgravingen in deze
wierde heeft afgespeeld, Dat van deze af- en
opgraving nog betrekkelijk veel was te recon-
strueren, was te danken aan twee gunstige fac-
toren. Allereerst startte de commerciële afgra-
ving vrij Iaat, rond de Eerste Wereldoorlog, en
ging door tot ver in de jaren dertig. Hierdoor

bleken er nog mensen te vinden die aan het
graven en het transport hadden meegewerkt.
Daarnaast is van de oudheidkundige opgraving
een boekhouding aanwezig betreffende de
duizenden tonnen wierdegrond die bi} het
opgraven vrijkwamen en vervolgens werden
verkocht. In die boekhouding zijn prijzen te
vinden en vaak ook de - globaal aangeduide -
plaatsen waar de grond naartoe ging. Voor de
commerciële afgraving ontbreken zulke gege-
vens in de regel. De handel was daarvoor ook
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te direct. De terpbaas - degene die de verkoop
van de afgegraven grond regelde - verkocht
aan de schipper, die de grond doorverkocht
aan zijn klanten in de veen- en zandgebieden.
Het feit dat wiergraven en het vervoer van
wierdegrond seizoenarbeid was, bemoeilijkt
het inschatten van de betekenis van deze
bedrijvigheid in het wierden- en terpenge-
bied. Een ingang die daaromtrent mogelijk
perspectief biedt, is het bepalen van de volu-
mes van de afgegraven wierdegedeelten. Deze
volumes zijn om te rekenen in arbeidstijd voor
het afgraven ervan en in het aantal scheepsla-
dingen dat ermee gemoeid is. Blijft dan als
moeilijkste opgave over, gezien de schaarse
informatie, om van deze volumes wierdegrond
te bepalen waar ze op het land zijn gebracht
en in welke hoeveelheden.
Een kleine rekenoefening. Van de wierde van
Ezinge is ongeveer 200.000 ton grond commer-
cieel afgegraven. Dat zijn 4000 scheepsladin-
gen van 50 ton. In de veengebieden was één

scheepslading voldoende voor het bemesten
van I hectare, een bemesting die na zo'n tien
jaar moest worden herhaald. Bij heide-ontgin-
ningen werd de dubbele hoeveelheid toege-
past. Ruwweg is dan ook te zeggen dat de wier-
degrond van Ezinge 1000 a 2000 ha schrale
grond heeft verbeterd.

Gevoel van weemoed
Het nuttig effect van afgegraven wierdegrond
voor deze schrale gronden, en het verlies voor
de wierden, werd in 1907 prachtig verwoord
door vader en zoon Elema: 'Niettegenstaande
de afgraving eener wierde gedurende eenige
jaren werk en brood geeft aan velen, kunnen
we toch dikwijls een gevoel van weemoed
niet van ons afzetten bij het zien verdwijnen
van deze herinneringen uit overoude tijden.
Het is daarom ook hier de plaats in 't kort te
wijzen op de vruchtbaarmakende kracht van
den wierdegrond, waardoor het mogelijk
wordt dorre zandgronden en onvruchtbare

madelanden te ontginnen. Wanneer we eens
de prachtige resultaten dezer ontginningen
hebben gezien, dan gevoelen we, dat we
moeten en kunnen berusten in het verdwij-
nen der wierden en dat het goed is, dat het
oude plaats maakt voor het nieuwe.1 Een
schipper van wierdegrond uit Ezinge drukte
het zo uit: "Ie kon er je naam mee op het land
schrijven; zo goed kon je zien waar wierde-
grond was opgebracht'.

Wetenschapperen makelaar in wierdegrond
De archeoloog A.E. van Giffen, die vele wier-
den-in-afgraving bezocht, meldt in 1930 over
zijn waarnemingen in het meer centrale deel
van de wierde van Ezinge: 'We zijn daarbij op
een aantal goed geconserveerde hutresten
gestooten en legden zelfs één volledig
grondplan van een Latènehuis vrij, waarvan
de wanden plaatselijk tot l M. hoogte
bewaard waren. Ingang, haarden, etc. alles
volkomen duidelijk.' Om het resterende deel
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De Terp Het Klaverland,
steiger Reitdiep ie Ezinge
is vanaf heden

De Ondernemer.

Advertentie voor terpaarde uit het Nieuwsblad van Noorden uit 1920

Brief van'makelaar in '
degrond'Van Giffen.

van de commercieel af te graven terpsector
voor wetenschappelijk onderzoek aaivte i
kopen, worden allerlei instellingen bena^' r < <
defd.'Onderdeel van de financiering is
tevens de winst die Van Giffen denkt te
maken op de wierdegrond die bij het opgra-
ven vrijkomt. Het gaat om 20.000 tori! Naast ,

'zïjH wetenschappelijke bezigheden treedt
*,Yan,Gifren dan ook op als makelaar in wier-
degrond. ïh 1931 tukt het hem 8000 ton wier- *
degrond te verkopen aan de Grontmij voor,

Lde heideontginningen in de omgeving van
, Witteveen. De crisistijd,zit|iem bij de ver-

koop niet mee. Hij schrijft brieven aan kwe-
kerijen en rbewerkt relaties tot in Utrecht toe
(de Rijikshortus in Baarh). Anderzijds maakt
Van Gifferi'ook gebïuik.van de crisistijd. De-
opgra'virrgert in Ezinge worden geaccepteerd

'als werkverschaffingsproject Tijdens.rde
.graafcampagne varH931<w,Qrden tientallen '
werklozen, vooral uij de stad Grónirigeni

' ingeschakeld. In,mei 1932 gaat hetzelfs,om,
'zo'nu^ö werklozen, nu ook uit Ezinge en

r Drachten. Enkele van herworden door Van
Giffen haar Drenthe .gestuurd om Bit de.boe;

" ren langs te gaan om wierdegrond ie verko-
rpejp,. Dankzij ai de'ze methoden ju kt het ïiém • <">

om de afgegraven jW|erdegrond kwijt'te raken. w

'erf dfe opgravingen financieel in stan$ te„
houden. De graaf campagnes in 1933 en 1934
zijn minder groot en dev meeste grond is dan
nodig voor het glooiend achterlaten van het
rechtstandig afgegraven gedeelte om het •
kerkhof. Er wordt zelfs enige zorg besteed

aan de afwerking van het opgravingsterrein.
De Vereniging voorTerpenonderzoek, die
formeel de terpsector had aangekocht, meldt

- aan het'eind van de opgravingen aan het
kerkbestuur van Ezinge (eigenaar van de
afgegraven strook grond rondom het kerk-
hof): 'Door een beplanting van boomen aan

- den voet van de door de afgraving ontstane
steile helling van den bewuaten terpsector
is van den kant der Vereeniging alles
gedaan om te vermijden, dat haar in de

"toekomst met recht ontsier!ng van het land-
schap zou kunnen "Worden verweten. Moge
dit streven, om aan het wetenschappelijk
belang van het opgravingswerk niet achte-
loos belangen van anderen aard op te offe-
ren, worden beloond door een waardering
metterdaad van genoemd! kerkbestuur,
m.a.w. door een blijvende en liefderijke

-zorg voor het opgroeiende geboomte'.
Hoe men nu ook te,gen het vroegere afgraven
van wierden aankijkt, eeri feit is dat op de
rand van het afgegraven deel een indrukwek-
kend beeld wordt-verkregen van de hoogte
en de glooiing van een wierde en van het

' volume grond dat door de prehistorische
bewoners met eenvoudige rniddelen is
opgebracht en'door historische bewoners ten
dele is afgegraven. In Ezinge is dat alles fraai
te zien.

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van:
J.J.Delvigne, De wierde van Ezinge op de
sclïop (96 blz.). Streekhistorische vereniging

Middagherland, Ezinge, 1994. Het boekje is
voor/ 17,50 te koop in museum Wierdenland
te Ezinge en bij enkele boekwinkels in Gro-
ningen. Ook kan het worden verkregen door
ƒ 22,50 over te maken op postgiro 2844023 of
RABObankrekening 375876898 van museum
Wierdenland te Ezinge.Nb
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