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Schop, spade of stuurriem?  
Een bijzondere vondst uit Ezinge

Annet Nieuwhof & Reinder Reinders 1

De opgravingen in de wierde Ezinge, uitgevoerd 
tussen 1923 en 1934, zijn nog altijd niet volledig 
gepubliceerd. Dankzij een subsidie van NWO kon 
in 2011 een begin worden gemaakt met de defini-
tieve uitwerking. Die is nu in volle gang en levert 
nog regelmatig interessante nieuwe ontdekkingen 
op. Een van de laatste is een houten voorwerp, 
dat samen met enkele delen van schijfwielen was 
achtergelaten in het oudste opgegraven huis, uit 
het begin van de 5de eeuw v.Chr. Het voorwerp 
zelf is niet bewaard gebleven, maar we hebben 
wel een opgravingsfoto, een replica, en veldteke-
ningen. De vondst werd destijds in een vondsten-
boekje geregistreerd als ‘houten schop’, maar dat 
was het waarschijnlijk niet. Het voorwerp heeft 
namelijk geen handgreep, een asymmetrische 
vorm en een uitholling in de steel, zodat het een 
moeilijk hanteerbare en kwetsbare schop zou zijn 
geweest. Als peddel zou het vanwege de asymme-
trische vorm ook niet voldoen. Tijdens een lezing 
door de eerste auteur in de Groninger Archieven 
in april 2019 kwam uit het publiek de suggestie 
dat het misschien een roer was. Dat idee zal in dit 
artikel nader worden onderzocht.

Het oudste opgegraven huis
Het oudste opgegraven huis in Ezinge is ook het 
meest volledig opgegraven huis. Op grond van de 
stratigrafie en aardewerkvondsten kan de bouw 
gedateerd worden rond 500 v.Chr. Het oost-west-
gerichte huis werd direct op de kwelder (0,20 m 
-NAP) gebouwd, maar toch was dit geen onbe-
schermde vlaknederzetting. De drempels werden 
direct hoog in de wand aangebracht, op 50-60 cm 
boven het kwelderoppervlak. Zoals opgraver Van 
Giffen (1963: 250) al concludeerde, moeten er 

meteen na de bouw plaggen tegen de wand zijn 
gestapeld. De veldtekeningen en foto’s maken ech-
ter duidelijk dat ook de binnenruimte van het huis 
kort na voltooiing tot bijna drempelhoogte werd 
opgevuld met kwelderplaggen en mest.2 Huis en 
huispodium werden op die manier een geïntegreerd 
huisterpje dat overstromingen kon doorstaan.
 Er waren vier opeenvolgende haarden in het 
huis, die behoren tot evenzoveel bewoningsfasen. 
De eerste bevond zich op het kwelderoppervlak, 
aan de westzijde van het huis, en dateert van de 
bouwfase van het huis. Na het opvullen van het 
huis werd de haard verplaatst naar de oostzijde, 
het toenmalige woongedeelte. Aan de westkant 
bevonden zich stalboxen. Voor de derde gebruiks-
fase werd de vloer nog 20 cm opgehoogd, weer 
met zoden en mest, en veranderde de indeling. 
Het woongedeelte met haard werd naar de west-
kant verplaatst en de stal naar de oostkant van 
het huis. Voor de vierde fase werd de vloer nog-
maals 20 cm opgehoogd en de indeling opnieuw 
omgekeerd: het woongedeelte kwam weer aan de 
oostzijde en de stal aan de westkant.
 Dit huis is niet alleen interessant vanwege 
deze fasen, maar ook vanwege enkele opvallende 
rituele deposities. Ten eerste is dat het bekende 
‘bouwoffer’, waaraan Van Giffen in 1963 een ar-
tikel wijdde. Dat bestond uit grote delen van een 
paard, een rund en een schaap3, die buiten tegen 
de noordwand van het huis waren neergelegd. 
Dat moet direct na de bouw zijn gebeurd, waarna 
ze werden bedekt met de beschermende zoden 
van het huispodium. Ten tweede werden in zeker 
drie van de haarden zogenaamde kubusstenen en 
in één geval een priem van gewei achtergelaten. 
Bij de haard van fase 2 wordt melding gemaakt 
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van ‘scherven en stenen’, maar deze vondsten zijn 
niet bewaard gebleven (Nieuwhof 2015: 187). De 
voorwerpen uit de haarden waren niet verbrand 
en hadden niets te maken met de haard zelf. Ze 
moeten daar dus met opzet zijn geplaatst, voordat 
de ophogingslaag van de volgende fase werd aan-
gebracht, als rituele afsluiting van een bewonings-
fase: een zogenaamde verlatingsdepositie.
 De derde depositie was waarschijnlijk ook een 
verlatingsdepositie. Die bestond uit een aantal ge-
stapelde delen van houten schijfwielen (Nieuwhof 
2015: 184; Van der Laan 2016), en de ‘houten 
schop’ die de aanleiding is voor dit artikel. De 
voorwerpen bevonden zich aan de westkant van 

het huis. Ze lagen naast de haard van fase 3, 
maar op een iets dieper niveau: de wielen waren 
geplaatst op de vloer van de stal van fase 2 en 
de ‘schop’ lag op dezelfde hoogte als het boven-
ste wiel, in de ophogingslaag tussen fase 2 en 
3. Deposities van houten voorwerpen zijn niet 
ongewoon in Ezinge. In verschillende latere hui-
zen uit de ijzertijd zijn ook van die stapels hout 
gevonden, met wieldelen en stukken bouwhout 
(Nieuwhof 2015: 184-186).

De ‘houten schop’
De zogenoemde schop werd in het vondstboekje 
van 1933 geregistreerd onder vondstnummer 

Fig. 1. Het oudste 
opgegraven huis tij-
dens de opgraving te 
Ezinge in 1933, vanaf 
het wierderestant 
naar het westen. De 
foto toont de zoden 
van het wierdepo-
dium, twee haarden, 
stalmatten en de 
afscheidingen van 
stalboxen van twee 
fasen. Aan de noord-
westzijde van het huis 
zijn een schijfwielseg-
ment en de ‘houten 
schop’ te zien (foto 
RUG/GIA).
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1494, als “houten schop in groene woning. 0.45 
(+NAP)”. De ‘groene woning’ was de aanduiding 
van het hierboven beschreven huis in de opgra-
vingsdocumentatie. De vondst is zichtbaar op een 
opgravingsfoto, samen met een van de schijfwiel-
delen (fig. 1 en 2). De vondsten zijn ook te zien 
op twee opgravingstekeningen, die beide niet 
helemaal kloppen met de werkelijkheid (fig. 3). Op 
de linker is het voorwerp getekend zoals het er vol-
gens de tekenaar uit had moeten zien: als complete 
spade, met de aangevulde kant alleen als contour 
aangegeven. Op de rechter tekening zijn de wiel-
delen ook weergegeven, maar de verhoudingen 
zijn onjuist. Het bovenste wieldeel is waarschijnlijk 
uit het geheugen en veel te klein getekend. Alle 
wieldelen waren in werkelijkheid echter ongeveer 
even groot: ruim 80 cm, zoals blijkt uit objectfoto’s 
(Nieuwhof 2015: 184). De tekeningen en de foto’s 
maken duidelijk dat er geen aanwijzingen zijn voor 
beschadigingen van de ‘schop’.
 Het voorwerp werd wel geregistreerd en 
meegenomen, maar is helaas niet bewaard ge-
bleven. Gelukkig is er vrij snel na de opgraving 
een replica van gemaakt. Replica’s werden ook 
gemaakt van een van de wielen uit deze depositie, 
van een jonger spakenwiel en van een houten juk 

uit een later huis. De replica’s behoren tot de col-
lectie van het Groninger Museum.4 De wieldelen 
en het juk zijn zelf ook bewaard gebleven en aan 
de hand daarvan kunnen we de kwaliteit van de 
replica’s beoordelen. De replica van een spaken-
wiel is een exacte kopie van een spakenwiel met 
vondstnummer 1932-IV.1297, zowel in houtsoort 
(eiken) als in uitvoering (Van der Laan 2016: 
162). Ook het schijfwiel is een natuurgetrouwe 
kopie en reconstructie van de bewaard gebleven 
delen. Het juk was gemaakt van essenhout en de 
replica is eveneens van die houtsoort. De vorm 
komt overeen met die van het originele voorwerp. 
 Dat geeft vertrouwen in de replica van de 
‘houten schop’ (fig. 4, 5). Die is gemaakt van ei-
kenhout, wat waarschijnlijk ook de oorspronkelijke 
houtsoort was. Het voorwerp lijkt zorgvuldig te zijn 
vormgeven, met een steel die licht gebogen is, zoals 
ook in figuur 2 is te zien. De steel is 1,10 m lang en 
vormt een geheel met het blad. Het blad is bij de 
steel 3 cm dik, maar loopt naar de zijkant en de on-
derkant taps toe. Aan één zijde van de steel bevindt 
zich ongeveer in het midden een uitholling. Er is 
geen handgreep, het uiteinde van de steel is recht 
afgewerkt. De steel is niet rond maar in de lengte 
bijgesneden en heeft daardoor een goede grip. Aan 
de kant van het blad eindigt de steel in een schuine 
hoek, maar dat is een recente beschadiging. 

Spaden, schoppen en peddels
Zou dit voorwerp inderdaad een schop kunnen 
zijn? Het gebruik van hout voor spaden en schop-
pen was normaal tot ver in de middeleeuwen. 
Vanaf de ijzertijd werden ze soms voorzien van 
ijzeren beslag en vanaf de Romeinse tijd werd 
het blad ook wel volledig in ijzer uitgevoerd 
(Zimmermann 1984: 252). Asymmetrische spaden 
waren niet ongewoon, maar hadden meestal wel 
een handgreep om ze goed te kunnen hanteren. 
Ze werden gemaakt van essenhout of eikenhout 
(Lange et al. 2017: 157). Als we naar de vorm 
van het blad kijken, kan het voorwerp uit Ezinge 
geen schop voor het verplaatsen van grond, maar 
wel een steekspade zijn geweest. Het heeft een 

Fig. 2. Detail van 
figuur 1, met het 
bovenste schijf-
wielsegment en de 
‘houten schop’  
(foto RUG/GIA).
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rechte schouder, wat houvast geeft voor de voet. 
Tegen het gebruik als spade pleit de uitholling in 
het midden van de steel. Zo’n zwakke plek in de 
steel is voor een spade ongewenst: hij zou heel 
snel breken op die plaats.
 Als peddel zou dit voorwerp niet te hanteren 
zijn. Peddels zijn altijd tweezijdig symmetrisch en 
gestroomlijnd vormgegeven, en nooit zo hoekig 
als dit voorwerp. De meeste van de dertien ped-
dels en riemen die door Lange et al. (2017) zijn 
geïnventariseerd en die dateren van het laat-
mesolithicum tot de vroege middeleeuwen, zijn 
van veerkrachtig essenhout gemaakt (Lange et al. 
2017: 141-142). Het voorwerp uit Ezinge is dus 
waarschijnlijk geen schop of spade, en evenmin 
een peddel. Zou het dan een roer kunnen zijn, 
zoals de toehoorder tijdens de lezing opperde? 

Vervoer over water in de 
middenijzertijd
Ezinge lag in de 5de eeuw v.Chr. aan de kust. Tot 
ver in de middeleeuwen was de boomstamkano 
het gewone vervoermiddel over water in het 

noordelijke kustgebied (Lanting 1998; Maarleveld 
2008; Van de Moortel 2011). Schepen die van 
planken waren opgebouwd en geroeid of gepun-
terd werden, kwamen in onze streken vanaf de 
laat-Romeinse tijd in gebruik (zie bv. Nieuwhof 
& Van Holk 2018), maar verdrongen de boom-
stamkano’s pas veel later. Het uitgangspunt van 
een kano was een uitgeholde boomstam, maar ze 
konden worden verbreed door de uitgeholde stam 
uit te buigen en er spanten in aan te brengen. 
Die verbrede boten konden ook hoger worden 
gemaakt door ze op te boeien met planken. 
 Kano’s waren kort of lang, afhankelijk van 
het doel en de lengte van de beschikbare boom-
stammen. Er is een ooggetuigenverslag van de 
Romeinse officier Velleius Paterculus, die in 5 
n.Chr. met het leger van Tiberius aan de Elbe 
stond (Historiae Romanae 2: 107). Hij beschrijft 
met enige bewondering hoe een van de ‘bar-
baren’ in een uitgeholde boomstam, het daar 
gebruikelijke vaartuig zoals hij schrijft, de rivier 
oversteekt om Tiberius van dichtbij te kunnen 
bekijken. Dat zal een kleine kano geweest zijn, 

Fig. 3. Twee veldtekeningen met het houten voorwerp met vondstnummer 1494. Links: getekend zoals hij er volgens 
de tekenaar uit had moeten zien: als symmetrische spade. Schaal 1:50. Rechts: met de erbij gevonden wieldelen. Het 
bovenste wieldeel, dat ook op de foto (figuur 2) is te zien, is veel te klein getekend; alle wieldelen waren ongeveer 
even groot, ruim 80 cm. Schaal 1:20 (tekeningen Archief RUG/GIA).
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Fig. 4. Links: replica van het in 1933 in Ezinge gevonden houten voorwerp, lengte 110 cm. Schaal 1:6. Collectie Groninger Museum,  
inv. nr. 1933.04.1494A (originele foto’s M. de Leeuw). Rechts: drie zijden van de replica (tekening M. Los-Weijns, RUG/GIA). 
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die niet was verbreed of opgeboeid. De Romeinse 
schrijver Plinius (Naturalis Historia XVI) schrijft 
over lange boomstamkano’s van Germaanse 
plunderaars, waarin plaats was voor wel 30 
personen. Die kano’s waren waarschijnlijk wel 
verbreed en opgeboeid. Met dergelijke kano’s was 
het vermoedelijk mogelijk om bij goed weer langs 
de kust te varen, maar echt zeewaardig waren 
die boten niet. Toch werd er al in de prehistorie 
over zee gevaren, zoals het gebruik van vuursteen 
uit Helgoland op het vasteland van Noordwest-
Europa aantoont. Misschien waren daarvoor 
outrigger canoes in gebruik zoals we die kennen 
uit historische tijden in Oceanië en Azië, met een 
of twee drijvers van hout parallel aan de boot. 
Prehistorische resten daarvan zijn echter niet 
bekend uit Noordwest-Europa.
 Uit het maritieme kustlandschap van Noord-
Nederland is slechts één vondst bekend die wijst 
op het gebruik van kano’s. Dat is een deel van 
de zijwand of het boord van een boomstamkano 
van eikenhout (2,1 m x 55 cm), hergebruikt in de 
ingangsvlonder van een huis uit de Romeinse tijd 
in Leeuwarden-Oldehoofsterkerkhof. Het stuk hout 
heeft een gat dat wellicht diende voor de bevesti-
ging van een spant (Vlierman 2008). De catalogus 
van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis 
noemt een mogelijk stuk van de voor- of achterste-
ven van een bootje of kano uit Dorkwerd (inv. nr. 
1908-I.78), maar daar is nog geen onderzoek naar 
gedaan. Andere resten van kano’s zijn tot dusver 

niet herkend, maar er moeten er vele geweest zijn. 
Er zijn in elk geval verschillende kano’s bekend uit 
omliggende gebieden. Een goed voorbeeld is de 
kano van Uitgeest, die gedateerd wordt rond 600 
v.Chr. (Vermeeren & Brinkkemper 2004).
 Kano’s worden voortbewogen door te pedde-
len. Een klein aantal peddelaars kan koers houden 
door aan één kant wat meer of sterkere slagen 
te maken dan aan de andere kant. Bij een lange 
kano met meerdere peddelaars wordt dat anders: 
dan is een roer nodig. Prehistorische kano’s had-
den echter geen vast roer, dus hoe werd er koers 
gehouden? Een voor de hand liggende oplossing, 
waarvoor nog weinig concrete aanwijzingen 
bestaan, is het gebruik van een stuurriem. Dat 
zou wel eens een efficiënte manier kunnen zijn 
om een kano te sturen. Een stuurriem kan losjes 
worden bevestigd aan de stuurboordzijde van de 
boot en wordt door een van de opvarenden in het 
water gehouden en gedraaid om de koers aan te 
passen. Een sterke houtsoort, zoals eikenhout of 
eventueel essenhout, zou daarvoor geschikt zijn. 
De ideale vorm is een stok die niet al te rond en 
glad is zodat hij goed houvast geeft, met daaraan 
een lang, asymmetrisch blad, en een uitholling in 
de schacht voor de bevestiging: precies de vorm 
van de ‘houten schop’ uit Ezinge.

Het gebruik van stuurriemen
Bij een scheepsroer denken we in de eerste plaats 
aan een roer dat scharnierend is opgehangen 

Fig. 5. Details van 
de replica van het 
in 1933 in Ezinge 
gevonden houten 
voorwerp. Collectie 
Groninger Museum, 
inv. nr. 1933.04.1494A 
(originele foto’s M. de 
Leeuw). 
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aan de achtersteven, maar het stevenroer kwam 
pas in gebruikt gedurende de middeleeuwen. 
In Nederland kennen we deze constructie van 
de koggen uit de 13de en 14de eeuw die in de 
IJsselmeerpolders zijn opgegraven. Over het 
gebruik van een stuurriem of zijroer (Eng. side 
rudder) bij Nederlandse scheepsvondsten zijn we 
minder ingelicht en het gebruik ervan komt de 
meeste mensen vreemd voor.
 Schepen met stuurriemen zijn vooral bekend 
uit het Middellandse Zeegebied en vinden we 
onder andere afgebeeld op Griekse en Romeinse 
munten. De stuurriem was bevestigd aan de 
stuurboordzijde van het achterschip. In het me-
diterrane gebied kwamen ook schepen voor met 
een dubbele stuurriem, één aan stuurboord en 
één aan bakboord. Archeologische vondsten van 
schepen met stuurriemen zijn schaars. Wel wer-
den bij de bouw van replica’s dubbele stuurrie-
men toegepast, onder andere bij een reconstructie 
van de Argo (Severin 1985). Ze waren onderling 
verbonden door een helmstok. Bij een proefvaart 
met de Argo in 1984 in de baai van Volos onder 
leiding van Tim Severin, onderzoeker van histo-
rische scheepvaart, en met de tweede auteur aan 
boord, maakte het schip gemakkelijk een sierlijke 
bocht van 180 graden.
 Het oudst bekende schip met een stuurriem in 
Noord-Europa is het bekende Nydamschip, dat 
dateert uit de 4de eeuw n.Chr. (Rieck 2003). In het 
Scandinavische gebied zijn schepen met stuur-
riemen ook bekend uit de Vikingtijd. Ondanks het 
gebrek aan oudere vergelijkbare vondsten kan 
ook de ‘houten schop’ uit Ezinge een stuurriem 
zijn geweest. Het aan twee zijden toelopende blad 
lijkt hydrodynamisch vormgegeven en er is een 
uitholling in de schacht, waaraan het met een 
koord aan een kano bevestigd kan zijn geweest. 
De schacht is bijgesneden voor een goede grip. 
De optie stuurriem is aantrekkelijk, maar er zijn 
ook vragen: is de vorm van het blad voldoende 
hydrodynamisch, en kan het voorwerp zonder 

helmstok als stuurriem hebben gefunctioneerd? 
Experimenteel onderzoek zou de bruikbaarheid 
van zo’n eenvoudige stuurriem kunnen aantonen. 
Een project voor een prehistorische nederzetting 
in Nederland? 

Conclusie
Tijdens de opgravingen in de wierde van Ezinge 
werd in 1933 in een huis uit het begin van de 5de 
eeuw v.Chr. een eikenhouten voorwerp gevon-
den dat werd geregistreerd als ‘houten schop’. 
De asymmetrische vorm, het ontbreken van 
een handgreep en de uitholling in de steel doen 
echter vermoeden dat dit voorwerp een ande-
re functie had. Het zou een stuurriem geweest 
kunnen zijn, voor een lange boomstamkano 
met meerdere inzittenden en peddelaars. Het 
zou daarmee een van de zeer weinige concrete 
aanwijzingen zijn voor de maritieme geschiedenis 
van het terpen- en wierdengebied. Stuurriemen 
uit de Noordwest-Europese prehistorie zijn nog 
niet bekend of herkend; de vroegste kennen we 
uit de laat-Romeinse tijd in Zuid-Scandinavië. De 
vorm van het houten voorwerp uit Ezinge maakt 
het waarschijnlijk geschikt voor gebruik als 
stuurriem, maar daarmee is dit gebruik nog niet 
bewezen. Wij bevelen experimenteel onderzoek 
aan om het varen in boomstamkano’s en het ge-
bruik van stuurriemen beter te leren kennen. Met 
de mogelijkheid van een stuurriem in gedach-
ten zou ook nog eens opnieuw gekeken kunnen 
worden naar de tot nu toe gevonden spaden in 
archeologische collecties.
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Noten
1. Groninger Instituut voor Archeologie,  

Poststraat 6, 9712 ER Groningen.
2. Een publicatie van de eerste auteur over dit 

huis en andere huizen in Ezinge is in voorbe-
reiding.

4. Er is verwarring over de diersoorten (vgl. Van 
Giffen 1963 en De Langen & Waterbolk 1989). 
De genoemde diersoorten werden tijdens de 
opgraving in het vondstboekje genoteerd. Zie 
Nieuwhof 2015: 52.

5. Schijfwiel: 1933-IV/IX.1495a; juk: 
1930-IV.414a; bij het spakenwiel is er verwar-
ring over de vondstnummers 1175 en 1297 
(Van der Laan 2016: 161-162).
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Shovel, spade or side rudder?  
A special find from Ezinge
In 1933, excavations in the terp of Ezinge 
(province of Groningen) uncovered an object 
made out of oak in a house dating from the 
beginning of the 5th century BC. The object was 
recorded as a wooden shovel. Its asymmetrical 
shape, in combination with its lack of handle 
and its perforated shaft, however, suggest that 
it may not be a shovel (or a spade), although 
the possibility cannot be ruled out altogether. 
The shape of the object seems suitable for use 
as a side rudder, used to steer a long, dugout 
canoe powered by multiple paddlers. The earli-
est side rudders reported in the literature from 
northwestern Europe are from the late Roman 
period in southern Scandinavia. If the object 
could be proven to be a side rudder, it would 
be a rare find. It would also be one of a very 
small number of finds that can be associated 
with boats in the maritime landscape where 
Ezinge was situated. We recommend experi-
mental research to better understand the use of 
dugout canoes and side rudders, and to reas-
sess similar objects that have been recorded as 
shovels or spades.
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