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1 Inleiding
Godlinze is rond de tweede eeuw v.Chr. ontstaan op de oeverwal van de Fivelboezem. De wierde 
is met 6,2 meter een van de hoogste van Groningen en het is de meest gave wierde in deze pro-
vincie. In het jaar duizend werd gesproken van Godlevingi wat ‘lieden van Godlev’ kan betekenen. 
Godlev zou een adellijke Oost-Friese familie of een Keltische godheid zijn. Een volksverhaal over 
de naamgeving van Godlinze vertelt dat er tijdens een watersnood waarbij grote honger het dorp 
teisterde, erwten (linzen) aanspoelden. Dit werd gezien als een geschenk van God. De bewoners 
zouden hun dorp naar deze gebeurtenis vernoemd hebben.

Samen met de bewoners uit de waddenregio het verhaal van het terpen- en wierdenland boven 
water halen, zichtbaar maken in de dorpen, beleefbaar maken en benutten voor het daadwerke-
lijk verbeteren van de kwaliteit van de terp- en wierdedorpen zelf. Dit is een van de belangrijkste 
doelen van het project Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling (verder Terpen- en 
Wierdenland). In dit doel schuilt tevens een van de uitdagingen van het project. Wat is het verhaal 
eigenlijk? En hoe is dit verhaal weer te beleven?

In dit Verhaal van Godlinze wordt antwoord gegeven op bovenstaande vragen. Daarnaast wordt 
een handreiking geboden om de resultaten in te zetten bij toekomstige ingrepen in de ruimtelijke 
ordening.

Hoofdstuk 2 vertelt het verhaal van Godlinze. Hier wordt een samenvatting gegeven van de 
resultaten van het landschaps-historisch en archeologisch onderzoek. In de bijlagen vindt u het 
totale overzicht van de resultaten van het landschaps-historisch en archeologisch onderzoek. Dit 
onderzoek vormt het startpunt voor de maatregelen die in elk dorp mogelijk zijn. In Hoofdstuk 
3 wordt de huidige structuur van het dorp – zowel ruimtelijk als sociaal – besproken. Hoofdstuk 
4 analyseert waar de wensen van de bewoners en de onderzoeksresultaten elkaar versterken en 
aanvullen. Hier worden ook handreikingen gedaan voor toekomstige ontwikkelingen in het dorp. 
In hoofdstuk 5 staan de maatregelen op kaart. De uitgevoerde maatregelen worden besproken in 
hoofdstuk 6.
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Op Basis van landschaps-historisch onderzoek zijn voor alle deelnemende terp- en wierdedorpen 
dorpsgebieden gedefinieerd. Deze vallen allemaal samen met de oude parochiegrenzen.

Figuur 1: Ligging Godlinze en de begrenzing van het dorpsgebied.

1 De archeologie

Het dorp Godlinze ligt op een van de meest imposante wierden van Groningen. De wierde is ruim 
zes meter hoog, met de kerk op het hoogste punt (figuur 2). Godlinze is een van de weinige wier-
den die niet zijn afgegraven in de 18e en begin 19e eeuw. Doordat de wierde nog vrijwel intact is, 
zijn er nauwelijks vondsten voorhanden die inzicht geven in de ouderdom van deze woonplaats. 
De vroegste scherf is van handgemaakt ‘terp-aardewerk’, met een karakteristieke streep-
band-versiering die doet vermoeden dat de bewoning niet ver voor het begin van de jaartelling 
begon. 

In 1919 werd ten zuidwesten van de wierde een grafveld opgegraven met inhumatie- en cre-
matiegraven uit de 7e en 8e eeuw. In een aantal graven waren wapens meegegeven. De wijze 
waarop de doden waren begraven vormt een directe afspiegeling van twee ingrijpende histori-
sche gebeurtenissen die hand in hand gingen: de verovering van het Fries-Groningse kustgebied 
door de Franken, en de introductie van het Christendom. Voor het Terpen- en wierdenlandproject 
is een reconstructie gemaakt van een tweesnijdend zwaard, van een type dat ook in het grafveld 
is gevonden. 

Dankzij inventariserend booronderzoek in de jaren 1980 en de aanleg van nieuwe riolering in 
2013, was er al enige informatie over de opbouw van de wierde voorhanden. In het kader van het 
project Terpen- en wierdenland is nieuw booronderzoek uitgevoerd. Bovendien is het borgte-
rrein geofysisch onderzocht om vast te stellen welke resten nog in de bodem herkenbaar zijn 
(figuur 2). Ook is geprobeerd de begrenzing van de ‘grafwierde’ met behulp van booronderzoek 
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te bepalen (figuur 3). Het uitgevoerde onderzoek resulteert in een overzicht van de bewoningsge-
schiedenis.

Figuur 2. 
Grondradaronderzoek op 
het voormalige borgter
rein van Godlinze. 
Foto A.Venema.

Figuur 3. 
Booronderzoek op het 

vroegmiddeleeuwse graf
veld toonde aan dat het 
de ophogingslagen zich 

nog iets verder uitstreken 
dan het opgravings

terrein.

Waarschijnlijk is in de eerste eeuw v.Chr. op de kwelderwal langs de oostelijke oever van het 
Fivelbekken een eerste huispodium opgeworpen. Dit podium wordt geleidelijk opgehoogd, eerst 
voor een belangrijk deel met mest- en mestrijke lagen, later uitsluitend met kleilagen. Dat is ook 
in veel andere terpen en wierden het geval. De onderste mest- en mestrijke lagen dateren vooral 
uit de Romeinse tijd. Daarbovenop werden in de vroege middeleeuwen kleilagen aangebracht. 
Of er in Godlinze ook sprake is van een bewoningshiaat in de volksverhuizingstijd, zoals op heel 
veel andere plaatsen in het terpen- en wierdengebied, kan niet worden vastgesteld. Vondsten uit 
die tijd zijn in elk geval niet bekend. De opbouw van de wierde is complex: ophogings-, woon- en 
aslagen wisselen elkaar af. Tijdens de aanleg van de nieuwe riolering werden de restanten van 
een oven uit de periode tussen 775 en 975 na Christus ontdekt.

In de Karolingische periode lag ten zuidwesten van de wierde een verhoogd grafveld (figuur 3). 
Daarin vertegenwoordigen enkele wapengraven uit de achtste eeuw de turbulente periode van 
de verovering door de Franken. De komst van de Franken, en daarmee van het Christendom, 
bracht een belangrijke omslag in de omgang met de doden met zich mee; de doden werden 
vanaf de negende eeuw niet meer in het grafveld begraven, maar vermoedelijk rond een eerste, 
houten kerk centraal op de wierde. 

Ophoging van de wierde, zowel in het centrum als aan de flanken, ging door tot in de Late Mid-
deleeuwen en de periode erna; de Nieuwe tijd. De huidige, min of meer blokvormige indeling van 
de wierde heeft de oudere radiaire structuur voor een deel vervangen. Ten eerste werd een gracht 
rond de kerk gegraven en de binnenste ringweg aangelegd (figuur 4). Een tweede wijziging van 
de oudere radiaire dorpsstructuur volgt met de bouw van de borg op het zuidelijke deel van de 
wierde. De bewoners van de borgstee keken uit op een grote, blokvormige kavel, waarvoor de 
oudere radiaire indeling plaats moest maken. Het uitgevoerde grondradar-onderzoek maakte 
duidelijk dat er in de bodem nog maar heel weinig resten van die borg te vinden zijn.
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Figuur 4: Kaart van Godlinze met indeling en gebouwen. Kaart J.W. Wiersma.

2 Het natuurlijke landschap 

Diep in de ondergrond van Godlinze is keileem te vinden. Dit overblijfsel uit de voorlaatste ijstijd 
(230.000 tot 115.000 jaar geleden) bestaat uit leem dat vermengd is met steengruis en grote 
zwerfkeien uit Scandinavië. Het materiaal is samen met een groot pakket landijs naar Noord-Ne-
derland geschoven. Aan het einde van de ijstijd (het Saalien) brak een warmere periode aan (het 
Eemien). Tijdens deze periode lag de zeespiegel in Nederland gemiddeld een tot twee meter 
hoger dan tegenwoordig. Hierdoor kwamen grote delen van het landschap onder water te staan. 
De oer-stroomdalen van de Fivel kregen in deze periode hun vorm.

Het Eemien duurde ongeveer 20.000 jaar en daarna werd het opnieuw koud. Deze laatste ijstijd 
duurde 12.000 jaar en in deze tijd wisselden warmere en koudere perioden elkaar af. Door het 
sterk aangroeien van de ijsmassa daalde de zeespiegel in rap tempo. Deze lag uiteindelijk 100 tot 
130 meter lager dan tegenwoordig. Door de zeespiegeldaling kwam het Noordzeebekken droog 
te liggen. Rondom Godlinze ligt op een diepte variërend van 5 tot 15 meter een dik pakket zand. 
Het ligt onder het kleidek dat tegenwoordig aan de oppervlakte ligt. Het zogenaamde dekzand 
werd door toedoen van stevige poolwinden in de laatste fase van de laatste ijstijd (12.000 tot 
17.000 jaar geleden) vanuit het toen nog droge Noordzeebekken verspreid over het kale en be-
vroren toendralandschap van Noord-Nederland.

Ongeveer zesduizend jaar v.Chr. ontstonden ten noorden van de huidige Waddeneilanden strand-
wallen (figuur 5). Dit waren zandbanken in zee, die door de aanvoer van zeezand steeds groter 
werden. Ook in West-Nederland was sprake van strandwalvorming, maar die resulteerde daar in 
een gesloten kustlijn. Aan de noordkust, bij Groningen en Friesland, was dit niet het geval. In dat 
gebied lagen brede zeearmen die zich later ontwikkelden tot getijdenbekkens. 
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Figuur 5. De paleogeografische kaart laat zien hoe Noord-Nederland er rond 5500 v.Chr. in grote 
lijnen uitzag. In grote delen van Groningen en Friesland lag het pleistocene dekzand nog aan de 
oppervlakte. Aan de randen van de dekzandplateaus werd het steeds vochtiger door de stijgende 
zeespiegel, waardoor hier veen tot ontwikkeling kwam. Iets ten noorden van de huidige Waddenei
landen ontstonden strandwallen.

3 De wierde in het dorpsgebied van Godlinze

Driekwart van de dorpswierde van Godlinze heeft een straalsgewijze (radiale) verkaveling. Alleen 
de verkaveling van het zuidwestelijke deel – dat uit één groot perceel bestaat – wijkt daarvan af. 
De afwijkende verkaveling is mogelijk te verklaren door de vroegere ligging van de borgstee op 
het borgterrein ‘Het Oude Hof’ (figuur 4). Rond 1750 is de borg gesloopt. Omstreeks 1832 is deze 
borg niet meer te zien en is het borgterrein in gebruik als bouwland. De straalsgewijze verkave-
ling en het borgterrein zijn in het huidige dorpslandschap nog duidelijk te herkennen. 

Figuur 6: De SintPan
cratiuskerk midden op 
de wierde van Godlinze. 
De radiale structuur van 
de wierde is duidelijk te 
herkennen. 

Midden op de wierde van Godlinze staat de Sint-Pancratiuskerk (figuur 6). De kerk is gebouwd 
met tufsteen en dateert uit de late elfde eeuw. In die tijd zal ook de binnenste rondweg langs de 
kerk – de Peperstraat – zijn ontstaan (oranje op bovenstaande afbeelding). De gracht rond de 
kerk is deels gedempt, maar zal in het verleden rondom de kerk hebben gelopen. Langs de gracht 
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rond de kerk liep nog een pad. Tegenwoordig is er vanuit de Peperstraat via twee houten bruggen 
een verbinding met de kerk. In het verleden heeft er ook ten oosten van de kerk een brug gelegen 
die de pastorie met de kerk verbond. 

4 Dijken, polders en (water)wegen

De Oude Dijk beschermt het landschap rondom Godlinze sinds de twaalfde eeuw tegen overstro-
mingen vanuit de Fivelboezem. De Fivelboezem is vanuit het zuiden in een aantal stadia bedijkt. 
Ten noorden van de Korendijk werd in 1444, haaks op de Oude Dijk, nog een dijk met dezelfde 
naam aangelegd. Relicten van deze dijk zijn te vinden nabij Kolhol. Omstreeks 1652 werd ten 
noordoosten van de Oude Dijk een zomerdijk aangelegd die een groot stuk land beschermde 
tegen het water. In 1718 werd deze dijk opgehoogd tot een zeewerende dijk. In 1840 werden de 
kwelders nog verder ten noorden ingepolderd. Deze polderdijk lag op dezelfde plaats als de hui-
dige zeedijk. In de loop der eeuwen ontstond in het gebied een wirwar van dijken (figuur 7).

 

Figuur 7: Wirwar van dijken in Noord-Groningen 
(bron: O. Knottnerus (2005)

De Godlinzermaar (figuur 8) lijkt door zijn kronkelende loop grotendeels natuurlijk, op sommi-
ge plaatsen lijkt hij te zijn vergraven. Mogelijk was dat het werk van de kloosterlingen van het 
klooster Feldwerd. De Godlinzermaar had lange tijd een belangrijke functie als aanvoerroute 
voor verschillende (handels)waren, zoals turf, graan, vlas en bier. De maar stond in verbinding 
met de omgrachting van de voormalige kloosterboerderij (heerd) Lippenhuizen. De ligging van 
Lippenhuizen, midden in de voormalige loop van de maar, zou erop kunnen wijzen dat het kloos-
tervoorwerk een rol heeft gespeeld bij de afdamming van de geul. Gezien de verkaveling in het 
zuiden van het dorp lijkt de Godlinzermaar in verbinding te hebben gestaan met het open water 
ten westen van het dorp. Tijdens de vorming van de kwelderwal, zal de voormalige geul voor een 
groot deel zijn dichtgeslibt.
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Figuur 8: De Godlinzermaar

5 Wonen en werken in de zestiende tot twintigste eeuw

Adel in Godlinze
Het borgterrein is tegenwoordig vrijwel niet meer als zodanig te herkennen. Een verstopt stukje 
sloot achter de huizen aan de Hoofdweg verraadt de aanwezigheid van een vroegere gracht 
rondom de borgstee. 

De vroegste vermelding van de adel in Godlinze dateert uit de veertiende eeuw en betreft de 
familie Allema Tho Godlinze. Aan het einde van de vijftiende eeuw sterft de mannelijke lijn van 
deze familie uit. Via de vrouwelijke lijn komt de borg in handen van de familie Ripperda. Behalve 
de borg in Godlinze bezat de familie Ripperda ook steenhuizen in Holwierde, Krewerd, Ooster-
wijtwerd, Tjamswerd, Jukwerd en Uitwierde. 

De borgeigenaren hadden grote invloed in de parochie Godlinze. De borgheer had inspraak en 
medezeggenschap bij de aanwijzing van de pastoor. Andere stemgerechtigden volgden vaak de 
stem van de borgheer. 

Ten zuiden van Godlinze werd in de zestiende eeuw het steenhuis Rengerdaborg gesticht. Binnen 
de gracht bevond zich een perenhof en ruime hoven. De borg was bereikbaar via een laan met 
veel bomen. De borg en bijgebouwen waren omgeven door een gracht die nu nog aanwezig is. 
De boerderij aan de Provincialeweg 11 is gebouwd op de fundamenten van de voormalige borg. 

Herenboeren
De machtige positie van de hoofdelingen nam vanaf de late achttiende eeuw af. Eigenerfde 
boeren die grote boerderijen met uitgestrekte landerijen bezaten, namen de macht over. Grote 
boerderijen waren de opvolgers van de kloosterboerderijen. In Godlinze was de heerd Lippenhui-
zen een van de voormalige kloosterboerderijen. 

Om de uitgestrekte landerijen te kunnen bewerken was veel arbeid nodig. Boerenarbeiders en 
Duitse maaiers werkten als seizoenkracht in Groningen. Zij woonden in verspreid liggende arbei-
dershuisjes van rode baksteen, niet ver van een grote boerderij of bij elkaar in een buurtje in het 
dorp. Langs de Pörhorn woonden veel van deze boerenarbeiders bij elkaar. 
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Het boerenbedrijf: akkerbouw
Akkerbouw vond hoofdzakelijk plaats op de kwelderwallen. Op deze kwelderwallen komt een 
bijzonder reliëf voor, omdat de akkers lange tijd vanaf de randen van het perceel naar binnen 
zijn geploegd. Hierdoor kregen de akkers een bolle vorm, ook wel kruinige percelen genoemd. 
Boeren ploegden hun akkers op deze manier opdat het overtollige regenwater gemakkelijk vanaf 
het hoogste punt van de akker naar de omliggende sloten kon stromen. In natte perioden leden 
de gewassen hierdoor zo min mogelijk schade. Tegenwoordig maakt men gebruik van moderne 
drainagetechnieken. Daarnaast zijn door schaalvergroting verschillende kleinere percelen samen-
gevoegd tot grotere. Hierdoor liep het aantal kruinige percelen in de afgelopen jaren sterk terug.

De meden
Tot aan de ruilverkaveling van de jaren ’50 van de 21e eeuw had het landschap achter de Oude 
Dijk het karakter van een buitendijks gebied. Met de ruilverkaveling zijn percelen samengevoegd, 
is de Oude Dijk geëgaliseerd en werden oude wadgeulen gedempt. Deze ingrijpende verande-
ringen hadden als gevolg dat ook de voormalige hooi- en weilanden nu als akkerland in gebruik 
konden worden genomen. De naam van de Hooiweg verraadt het voormalige grondgebruik nog.

Ruimtelijke ontwikkelingen van 1832 tot heden
Op de kadastrale kaart van 1832 (figuur 9) is de straalsgewijze structuur van Godlinze goed te 
zien. Ook de buitenste en binnenste rondweg zijn goed te herkennen. Het terrein binnen de bin-
nenste rondweg was het domein van kerk en pastorie. Daarbuiten is het agrarische karakter van 
de wierde te zien: er zijn veel open plekken tussen de bebouwing. Veel tuinen rondom de erven 
zullen in deze periode als moestuin in gebruik zijn geweest, in het noordelijke deel was ruimte 
voor boomgaarden die deels in bezit waren van de kosterij. 

Figuur 9: Landgebruik in Godlinze omstreeks 
1832. Vooral de grote open plekken vallen op.

Langs de Peperstraat, het oudste buurtje van Godlinze, woonden voornamelijk ambachtslieden 
zoals schoenmakers, leerlooiers, ververs en wevers. Langs de Pörhorn woonden voornamelijk 
dagloners. Het buurtje ligt tussen twee van de drie boerderijen binnen de buitenste rondweg van 
het dorp. 
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Figuur 10: Beroepen in Godlinze in 1832. Con
centraties van ambachtslieden zijn voornamelijk 
rond de Peperstraat te vinden. In de buurt van 
de Pörhorn woonden veel dagloners.

Tussen 1832 en 1858 verandert er weinig in de ruimtelijke structuur van het dorp. Hier en daar 
verschijnen nieuwe woningen. Aan de Molenweg stond de in 1850 gebouwde en in 1945 gesloop-
te koren- en pelmolen Werklust. De straat heette al voor 1850 al Molenweg, omdat er veel eerder 
een standerdmolen had gestaan. Het was een korenmolen die in 1628 op last van de provincie is 
afgebroken. 

Op kaarten uit 1908, 1950 en 1963 is binnen de buitenste rondweg een verdere verdichting van 
de bebouwing te zien. Groene stroken, vooral in het noordoostelijke deel van de wierde, blijven 
opvallende ruimtelijke patronen. Het zijn hakhoutstroken waarvan het hout onder meer gebruikt 
werd om te stoken. Een van de groene stroken is langs ’t Gloepke – verstopplaats – te vinden.

Figuur 11: Godlinze omstreeks 1963

De ruimtelijke structuren zijn nauwelijks veranderd. Een aantal huizen is bijgebouwd en een 
aantal sloten is gedempt. De grootste verandering was de aanleg van de Provincialeweg in 1960. 
Een van de bijzondere ruimtelijke elementen is het grote perceel in het zuidwesten van Godlinze. 
Dit perceel, Het Oude Hof, is vrijwel vrij van bebouwing en nog goed te herkennen als bijzonder 
perceel waar de voormalige borg heeft gestaan. Ook de vroegere omliggende gracht is hier nog 
als sloot te herkennen. 
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1 Ruimtelijke analyse

Godlinze ligt in de gemeente Delfzijl en wordt omgeven door de dorpen Losdorp, ’t Zandt en 
Spijk. Het dorp is bereikbaar vanaf de N33 en Losdorp via de Schafferweg / Provincialeweg. De 
Provincialeweg gaat in zuidwestelijke richting onder andere naar het dorp Zeerijp. Naar het noor-
den toe is het dorp via de Korenhornsterweg verbonden met de Godlinzer Oudedijk, die loopt van 
’t Zandt naar Spijk en daar aansluiting vindt bij N33. De Hoofdweg is de oorspronkelijke invalsrou-
te van het dorp, maar heeft zijn functie verloren door de aansluiting van de Allersmaweg op de 
Provincialeweg. Alle wegen op de wierde zijn te karakteriseren als kleinschalige erfontsluitings-
wegen. Door het kleinschalige karakter van deze wegen vindt parkeren zoveel mogelijk plaats op 
eigen erf. Openbare parkeervoorzieningen zijn in zeer geringe mate aanwezig. Aan de Pörhorn is 
een viertal parkeerplaatsen. 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 is Godlinze een wierdedorp met een radiale structuur. Het dorp 
is in de vroege middeleeuwen ontstaan met de Sint-Pancratiuskerk als middelpunt. De wegen-
structuur loopt vanaf de wierde in radialen naar de voormalige ossengang (de weg die om een 
wierde, aan de voet ervan). De bebouwing op de wierde is geclusterd in twee concentrische 
cirkels. De binnenste cirkel is gericht naar de top, de buitenste naar de voormalige ossengang. 
Langs sommige verbindende radialen is sprake van een bescheiden woonbebouwing met een 
grote mate van eenvormigheid. De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit een bouwlaag met een 
kap, en de nokrichting parallel aan de weg. Langs de randen van de wierde is behalve woonbe-
bouwing ook sprake van een enkele stelp- of kop-rompboerderij. Het gaat vooral om vrijstaande 
woonbebouwing en in een enkel geval een korte rij, of geschakelde woningen. De architectuur 
van de bebouwing geeft een beeld van de historische ontwikkeling van het dorp. Daarnaast is de 
functie bepalend voor de architectuur (bestemmingsplan Bierum, Losdorp, Godlinze, 2013).

De randen van het dorp hebben een groene uitstraling. Deze krijgt voornamelijk vorm door de 
tuinen en erven bij de aanwezige bebouwing. Op de wierde zelf is de bebouwingsdichtheid gro-
ter, wat minder ruimte laat voor groen. De gebieden met openbaar groen zijn gering in omvang. 
Uitzonderingen vormen de groenstrook langs de Stelterweg en de sportvelden aan de noord-
westkant van Godlinze. Hier is sprake van een groensingel met opgaande begroeiing. Daarnaast 
is langs de Provincialeweg een geringe strook geleidend groen aanwezig. 

Op de wierde is water aanwezig in de vorm van een gracht rond het perceel van de kerk, bij de 
groenstrook langs de Stelterweg en Sintelweg en bij de woonboerderij aan de Hoofdweg. Deze 
waterlopen bepalen deels het aanzicht van de wierde. Zoals in figuur 12 is te zien is de ruimtelijke 
structuur uit 1832 nog vrijwel geheel intact. De grootste verandering is de aanleg van de Provinci-
aleweg ten noorden van het dorp, in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. 

 

3 Godlinze anno 2018
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Figuur 12: Godlinze in 1832 en 2016.

2 Sociale analyse

Godlinze telt circa 240 inwoners die verdeeld zijn over 122 huishoudens (CBS Statline, 2016). In 
het dorp is de vereniging Dorpsbelangen Godlinze actief. Zij stelt zich ten doel de leefbaarheid in 
het gebied van het dorp te bevorderen en te bewaken. 

De sociale samenhang in het dorp is sterk, mede door de ligging van de huizen in het dorp. Dat 
komt ook naar voren in de manier waarop de bestaande voorzieningen en verenigingen geëxploi-
teerd worden. De kwaliteit van de huizen is goed te noemen.

Voorzieningen
- Speeltuin Knoll’n toen
- Dorpshuis Vinkenhorst
- Inloopcafé Godlinze
- Parkje met looppaden en prieel naast dorpshuis
- Sint-Pancratiuskerk als trouwlocatie 
- Haven met aanlegsteiger

Verenigingen 
- Vereniging Dorpsbelangen Godlinze
- V.V. Godlinze
- Dorpshuis Vinkenhorst
- Inloopcafé (werkt onder ver. Dorpsbelangen)
- Op de Bult (dorpskrant, werkt onder ver. Dorpsbelangen)
- IJscommissie (werkt onder ver. Dorpsbelangen)
- Speeltuinvereniging Knoll’nToen
- WTV De Blauwe Trein
- Begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten
- Stichting Oude Groninger Kerken Plaatselijke Commissie Godlinze
- Stichting Cultureel Erfgoed Gemeente Delfzijl
- Kloksmeerclub Glinz
- Wandelvereniging TOG
- Toneelvereniging VIOS
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Tot 2011 was er in Godlinze een basisschool, een neutrale samenwerkingsschool genaamd de 
Sterren. Door een te laag leerlingenaantal is de school inmiddels gesloten. 

Aan de Provincialeweg aan de noordkant van het dorp staat een bushalte, hier stopt lijn 45 naar 
Holwierde of Loppersum.

3 Beleid

Rijksbeleid
Verschillende bouwwerken in Godlinze zijn aangewezen als rijksmonument. Volgens het monu-
mentenregister bezit Godlinze acht rijksmonumenten (Rijksmonumentenregister, RCE, 2017). In 
bijlage 3 is de lijst met monumenten in Godlinze opgenomen. 

Onder andere de Sint-Pancratiuskerk, pastorie en bijbehorende stookhut zijn aangewezen 
als rijksmonument. Rijksmonumenten hebben een beschermde status. De eigenaar van een 
rijksmonument kan gebruik maken van advies en ondersteuning bij de instandhouding van het 
monument via onder meer de gemeente, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de 
Monumentenwacht Groningen.

Delen van het dorpsgebied van Godlinze staan op de Archeologische Monumenten Kaart (fi-
guur 13). 
De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) is een gedigitaliseerd bestand van alle bekende en 
behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland. De kaart is bedoeld als een instru-
ment voor de ruimtelijke ordening, ten behoeve van het beheer en de bescherming van archeolo-
gische informatie die in de bodem bewaard is gebleven. De kaart geeft de terreinen van archeo-
logische waarde weer zoals die op het moment van verschijnen bekend waren. Met behulp van 
deze kaart kan bij diverse planologische beslissingen, zoals ontgrondingen, bodemsaneringen, 
aanleg van woonwijken, etc. rekening worden gehouden met de aanwezige archeologische waar-
den. De informatie waarop dit kaartbeeld is gebaseerd bevindt zich in het centrale Archeologisch 
Informatiesysteem, afgekort Archis. De Archeologische Monumentenkaart (AMK) is een geza-
menlijk product van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincies. De AMK bestaat 
feitelijk uit de samengestelde Provinciale Archeologische Monumentenkaarten (Archeologie in 
Nederland, 2009). 

In Godlinze zijn meerdere gebieden (waaronder het centrumgebied) aangemerkt als ‘Terrein van 
zeer hoge archeologische waarde’. Daarnaast kreeg een aantal gebieden de aanduiding ‘Terrein 
van zeer hoge archeologische waarde, beschermd’ en aan de buitenkant van de wierde ligt een 
drietal gebieden met de aanduiding ‘Terrein van hoge archeologische waarde’. 

Het gaat om monumenten van oudheidkundige betekenis die op grond van de genoemde criteria 
zijn aangewezen als te behouden. Een gedeelte is beschermd volgens artikel 6 of 4 van de Monu-
mentenwet.
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Figuur 13: Archeologische Monumenten Kaart. Bron: www.imergis.nl.
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Provinciaal beleid
De provincie Groningen heeft een Omgevingsvisie 2016-2020 vastgesteld. De Omgevingsvisie 
bevat de integrale langetermijnvisie van de provincie op de fysieke leefomgeving. Een belangrijk 
doel van de Omgevingsvisie is om op strategisch niveau samenhang aan te brengen in het beleid 
voor de fysieke leefomgeving. Daarom zijn in de Omgevingsvisie de visies op verschillende terrei-
nen – ruimtelijke ontwikkeling, landschap en cultureel erfgoed, natuur, verkeer en vervoer, water, 
milieu en gebruik van natuurlijke hulpbronnen – zo veel mogelijk samengevoegd en inhoudelijk 
met elkaar verbonden. 

Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) komt voort uit de Omgevingsvisie en heeft specifiek 
betrekking op het landschap. In het LOP geeft de provincie Groningen aan dat het de karakteris-
tieken van de verschillende landschapstypen wil versterken. Hiermee worden de kenmerkende 
kwaliteiten van het Groninger landschap beter zichtbaar. Daarnaast is het verbeteren van de 
toegankelijk van het landschap een belangrijk uitgangspunt. (Landschapsontwikkelingsplan 
Noord-Groningen, Provincie Groningen, 2006)

Om de herkenbaarheid en de beleefbaarheid van de verschillende landschapstypen (waaronder 
het wierdenlandschap) met hun kenmerkende landschapselementen te behouden en te verster-
ken, zijn een zeven thema’s uitgewerkt:

Historische terreinen en wierden. Het gaat hier om (voormalige) borgterreinen, kloosterterreinen, 
steenfabrieken en verlaten of gedeeltelijk afgegraven wierden.

Landlopen. Met landlopen worden de vroegere kerkenpaden en andere voetpaden bedoeld die 
later verdwenen zijn in het landschap. 

Dijken. De structuur van de dijken vertelt iets over de ontstaansgeschiedenis van het gebied en 
zijn erg geschikt voor wandelroutes.

Watergangen. Hieronder vallen kronkelende maren, rechte kanalen en oude diepen.
Groene erven. In het Groninger land zijn vele boerderijen aanwezig die dikwijls zijn voorzien van 

monumentale erfbeplanting 
Wegbeplantingen. Beplantingen zijn van groot belang om onderscheid te maken tussen besloten 

en meer open landschappen (onderdeel van groene linten).
Dorpen. Hierbij gaat het om de instandhouding van de kwaliteit van het dorpssilhouet. Bijvoor-

beeld door het versterken van dorpsgroen, openhouden van zichtlijnen en het vormgeven van 
dorps-entrees. 

Gemeentelijk beleid
Godlinze ligt in de gemeente Delfzijl. Hiervoor geldt het bestemmingsplan Bierum, Losdorp, 
Godlinze (2013). Binnen dit bestemmingsplan wordt de nadruk gelegd op de bescherming van 
wierden. Het bestemmingsplan bevat regels die het reliëf van de wierden en het zicht de wierden 
beschermd. De gebieden die als ‘waardewierde’ zijn aangewezen, zijn mede bestemd voor het 
behoud, herstel en/of de ontwikkeling van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, 
zoals deze tot uitdrukking komen in het aanwezige wierdeterrein, de landschappelijke structuur 
van het voormalige borgterrein en de aanwezige singel- en waterstructuur. 
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Alle Nederlandse gemeenten worden geconfronteerd met de wettelijke verplichting om het 
aspect archeologie mee te laten wegen in ruimtelijke planprocedures. Dit is het directe gevolg 
van de ondertekening van het Verdrag van Malta in 1992 en de hieruit voortvloeiende herziening 
van de Monumentenwet in 1988. De gemeente Delfzijl heeft door RAAP Archeologisch Advies-
bureau een archeologische verwachtingskaart en beleidsadvieskaart laten maken. Bij wijze van 
voorbeeld is hieronder een uitsnede van deze kaart te zien, toegespitst op Godlinze. De gegevens 
op de kaart borduren voort op de Archeologische Monumenten Kaart die aan het begin van dit 
hoofdstuk te vinden is onder het kopje Rijksbeleid.

 

Figuur 14: Uitsnede Be
leidsadvieskaart (RAAP).
De legenda is opgenomen 
als bijlage 4.

4 Kernkwaliteiten Godlinze

Kernkwaliteit Zichtbaarheid / 
toegankelijkheid

Onderhoud

Radiale verkaveling Goed zichtbaar

Bebouwingsstructuren Goed Behouden van originele bebouwings-
structuur. 

Ossengang Goed zichtbaar

Kerk Matig De zichtbaarheid vanuit verschillende 
punten in het dorp kan verbeterd worden

Haven Slecht De toegankelijkheid kan verbeterd wor-
den door middel van een pad. Door de 
beplanting komt de zichtbaarheid niet tot 
zijn recht.

Dorpshuis Vinkenhorst Redelijk Het terrein bevat een aantal voorzienin-
gen, maar hier kan meer van gemaakt 
worden
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Boerderijplaatsen Lippen-
huizen, Allersmaheerd

Goed

Kerkepaden en boeren-
landpaden

Matig Het bruggetje over de sloot ligt erg diep. 
Het pad mag meer zichtbaar worden, 
hekwerk verbeteren

Boomgaarden en ander 
groen

Matig De aanwezige boomgaarden kunnen 
beter zichtbaar worden gemaakt.

Open plekken (zichtlijnen) Goed De open plekken moeten behouden blij-
ven zodat vanuit verschillende hoeken de 
zichtlijnen op het dorp blijven bestaan.

 
De kernkwaliteiten van Godlinze worden nog eens extra visueel benadrukt aan de hand van de 
onderstaande kaart. 

Figuur 15: Ruimtelijke kernkwaliteiten Godlinze
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1 Samen met de bewoners
Veel punten waar inwoners trots op zijn hebben te maken met de historie van, en de gemeen-
schap in het dorp. Men hecht veel waarde aan de kerk en het omliggende terrein, aan de haven 
en aan het dorpshuis. Ook plekken met een verhaal – zoals de boerenerven, het grafveld en het 

borgterrein – zijn locaties waar inwoners trots op zijn. Wensen voor verbeteringen richten zich 
vooral op de infrastructuur en de entrees van het dorp. Ook het verbeteren van ‘lelijke’ plekken 
komt hier naar voren. Opvallend is dat verschillende van de onderwerpen waar inwoners trots 
op zijn, ook terugkomen als verbeterpunten. Voorbeelden hiervan zijn de haven en boerderij 
Allersmaheerd.

Er is een aantal excursies, overleggen en lezingen gehouden. Tijdens een landschapsexcursie is al 
fietsend de voormalige Fivelboezem bezocht, op zoek naar oude landschapselementen. Ook is 
samen met archeologen geboord naar de ligging van het Kleine Tjariet, en is geboord op de wier-
de om de opbouw van de wierde vast te stellen. Samen met lokale deskundigen is in het veld het 
verhaal van de wierde verteld. Tijdens een dorpswandeling is geboord op het oude borgterrein in 
Godlinze en is een lezing gehouden waarbij de ontwikkeling van de wierde is toegelicht. 

4 Naar een plan van aanpak
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Alle ideeën die naar voren zijn gekomen en de mogelijk te nemen maatregelen zijn opgenomen in 
de tabel hieronder. Hierin staan ook de onderwerpen die voor recreanten en toeristen worden uit-
gelicht. In overleg met de bewoners is een prioritering aan de mogelijke maatregelen toegekend.  
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2 Mogelijkheden
 

De haven van Godlinze
Aan de zuidoostkant van het dorp ligt de haven van Godlinze. Deze locatie heeft veel potentie. 
De haven is onderdeel van het stelsel van trekvaarten in de provincie Groningen. 

Figuur 16: De haven van Godlinze. 

Het pad (geel) dat vanuit het westen bij de inrijlocatie richting de haven loopt, is ooit zonder 
duidelijke reden verwijderd. Dit wordt als gemis ervaren. De beplanting met struiken en een 
aantal (zieke) essen is voor deze locatie niet geschikt. De struiken groeien over het pad heen, 
waardoor er niet gemakkelijk te wandelen is. Door de beplanting meer richting de Stelterweg 
te verplaatsen, wordt het haventerrein weer een geheel en niet opgedeeld in een terrein met 
een picknicktafel en het haventerrein zelf. Er ontstaat een gezellige plaats om te pauzeren of 
evenementen te organiseren. Vanaf de picknicktafel is dan bovendien de haven beter te zien. 

Vanuit het dorp bestaat de wens hier ook een elektriciteitspaal aan te leggen. In de winter wordt 
bij de haven het een en ander georganiseerd. Daarbij komt elektriciteit erg van pas. Boven-
dien kan het een geschikte oplaadlocatie voor elektrische fietsen zijn. Dat laatste punt vormt 
geen prioriteit in dit project.

 
Het terrein van de Sint-Pancratiuskerk

De locatie van de Sint-Pancratiuskerk is bijzonder. Hij staat bovenop de wierde, in het midden van 
het dorp. In de gracht om de kerk zijn acht wellen te vinden. Waarschijnlijk lag hier voordat de 
kerk werd gebouwd een dobbe die voor vers en zoet water zorgde op de wierde. Doordat de kerk 
in het midden van het dorp staat vormt deze ook het centrale punt in het dorp.

De zichtbaarheid van de kerk vanuit verschillende punten in het dorp kan verbeterd worden door 
de zieke essen te verwijderen.

De gracht rondom de kerk is aan herstel toe. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de 
acht wellen die in de ondergrond voorkomen.

Het klinkerpad rondom de kerk kan beter zichtbaar gemaakt worden.
De grafzerken aan de oostzijde van de kerk zijn aan herstel toe.
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Figuur 17: Bovenaanzicht 
van het terrein van de 
SintPancratiuskerk

Het dorpshuis en bijbehorend terrein

 
Figuur 18: Het dorpshuis.

Bij het dorpshuis staan zieke essen. Deze vormen een gevaar in verband met mogelijk vallende 
takken. Van oudsher zijn er in het dorp veel moestuinen en fruitbomen te vinden. Hier is ruim-
te om nieuwe fruitbomen te planten.

Het aangezicht aan de voorzijde van het dorpshuis is te verbeteren door de verwilderde plantvak-
ken aan te pakken. De entree van het dorpshuis kan hierdoor een stuk aantrekkelijker worden.

Groen in het dorp
Godlinze is een groen dorp. Ondanks dat er veel groen is, kunnen veel locaties wel een opknap-
beurt gebruiken. Het gaat hierbij om het snoeien en aanplanten van hagen, kappen van bomen in 
zichtlijnen en van zieke bomen, herplant van passende soorten, en de snoei van boomgaarden en 
aanplant van nieuwe fruitbomen. 
Voor de Allersmaheerd staat een aantal wilgenstaken in de grond. Mogelijk zijn deze te vervan-

gen door esdoorns. De overige beplanting rondom deze voormalige borg bestaat reeds uit 
esdoorns. 

De heg aan de zuidkant van de Bokkelaan kan versterking gebruiken.
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Verhalen zichtbaar maken
In het dorp Godlinze ligt een aantal historische plekken die het verhaal bijzonder goed vertellen. 
Veel Glinsters weten wel dat er een grafveld ligt en dat er een borg heeft gestaan in Godlinze, 
maar voor bezoekers zijn deze plekken en hun verhalen niet te vinden. Op een aantal locaties kan 
dit verhaal beter verteld worden, waarbij er verschillende mogelijkheden zijn om dit te realiseren. 
Het gaat hierbij om de volgende locaties of thema’s: het grafveld, het Borgterrein Wolvejacht, de 
Structuur van de wierde, de haven en de dijkdoorbraak van de Oude Dijk. 
Door in en rond het dorp wandelroutes aan te leggen wordt het verhaal ook beleefbaar voor de 

bezoeker.
In het dorp staan verschillende bordjes die de richting aangeven van bijzondere elementen in het 

dorp. Deze bordjes hebben een opknapbeurt nodig. 

Overige maatregelen
Pancratiuskerk. Het uitlichten van de kerk.
Entrees van het dorp. De entree aan de oostzijde wordt als zielloos ervaren. Hiervoor is een her-

structurering nodig.

Aanbevelingen
Een belangrijk kenmerk van Godlinze is het zicht over de wierde op de kerk. Dit wordt voor een 

groot deel bepaald door open grond, zoals akkers en weides op de wierde. Het is belangrijk 
dat deze open locaties behouden blijven. Dit zorgt ervoor dat de wierde niet dichtgroeit.

Om de sfeer in Godlinze te behouden is het belangrijk dat nieuwe bebouwing of verbouw van 
woningen, wordt gedaan onder de voorwaarde dat met de architectuur aangesloten wordt op 
het verhaal van het dorp. Hiermee wordt nieuwbouw passend in het dorp en zal het verhaal 
van Godlinze nieuwe hoofdstukken krijgen.

Waar het Bokkepad op de Rengersweg aansluit staat een groen hek. De functie hiervan is ondui-
delijk, mogelijk kan dit hek verwijderd worden.



25 Het verhaal van Godlinze – Terpen- en Wierdenland

3 Prioritering
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5 De maatregelen op kaart
Op de onderstaande kaart zijn alle potentiële maatregelen weergeven die naar voren zijn gekko-
men tijdens inspraakavonden, lezingen en excursies. Naarmate het proces vorderde in overleg 
met het dorp en de werkgroep de maatregelen geprioriteeerd.

 Figuur 19: De maatregelen op kaart
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De haven van Godlinze

figuur 20: De haven van Godlinze (huidige situatie)

In overleg met de werkgroep en tijdens een informatieavond is het volgende plan voor de haven 
tot stand gekomen (figuur21):
Om vanaf de weg en het daarnaast gelegen grasveld het zicht op de haven en het open wierden-

landschap te herstellen is de onderbegroeiing (bosplantsoen) verwijderd. Het terrein onder 
de bomen is ingezaaid met graszaad. De essen blijven vooralsnog staan. Deze lijden aan de 
essentaksterfte en zullen in de toekomst gekapt moeten worden

Het voetpad langs de haven is opnieuw gelegd en aangesloten op de boothelling zodat het geen 
doodlopend pad meer betreft. 

De kleine houten vlonder aan de oostkant in de haven is hersteld. 
In het verleden heeft er een picknickbankje bij de haven gestaan. Deze is vervangen door een 

Cultuur-infotafel (figuur 30). 

Figuur 21: Maatregelen haven.

6 Uitgevoerde maatregelen
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Figuur 22: SintPancratiuskerk

Het terrein van de Sint-Pancratiuskerk
De zichtbaarheid van de kerk vanuit verschillende punten van het dorp is verbeterd door de zieke 

es(doorns) te kappen (figuur 23). Hiervoor zijn lindes en een treurels terug geplant.
Vijftien bomen zijn gesnoeid (figuur 24).
De gracht rondom de kerk is gebaggerd. Daarbij is rekening gehouden met de acht wellen die in 

de ondergrond voorkomen.
De kerkepaden tussen de bruggetjes zijn opnieuw bestraat (figuur 25).
De grafzerken aan de oostzijde van de kerk hebben een onderhoudsbeurt gekregen.

Figuur 23: Kap zieke essen op het kerkterrein. Foto: Hans Wilpstra.
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Figuur 24: Gesnoeide bomen.  Figuur 25: Herstraat kerkepad. 
Foto: Hans Wilpstra  Foto: Henri Naaijer

Groen in het dorp
Op 15 particuliere erven heeft herstel van de beplanting plaatsgevonden. Hiermee is de groen-

structuur van de wierde versterkt.

Verhalen zichtbaar maken

Grafveld. Het grafveld ligt op een akkerperceel dat nog steeds in gebruik is. Dit maakt het moei-
lijk om op locatie ‘het verhaal te vertellen’. Daarom is gekeken naar moderne middelen om 
toch het verhaal van het grafveld van Godlinze te vertellen. Dit heeft geresulteerd in de app 
Historisch Godlinze.

Het complete grafveld, met de urnen en een aantal grafgiften is waarheidsgetrouw en in detail in 
3D nagemaakt. De app maakt ze met behulp van augmented reality zichtbaar. Daarnaast kan 
de gebruiker in virtual reality ‘daadwerkelijk’ door het grafveld lopen. Dit kan via het telefoon-
scherm of, om de geschiedenis nog beter te beleven, door het toestel in een 3D bril of cardbox 
te plaatsen. Naast de 3D AR en VR functies, zijn in de app ook unieke plekken en verhalen 
van Godlinze opgenomen. Zo kan de gebruiker een drone-video bekijken of met behulp van 
een interactieve kaart met foto’s en teksten het Ommetje van Godlinze wandelen. De app is 
beschikbaar voor iOS (>10.0) en Android (>5.0.0.).

 
Borgterrein Wolvejacht. In het kader van het project heeft allereerst bureauonderzoek plaatsge-

vonden. Op meerdere locaties in Godlinze zijn, daar waar mogelijk, weerstandsmetingen ge-
daan met behulp van de grondradar om de contouren van de borg terug te vinden. De exacte 
plek van de borg is echter niet gevonden. Naast de weerstandsmetingen zijn er ook grond-
boringen gedaan. Het onderzoek is langs de randen van het borgterrein uitgevoerd en ter 
hoogte van de borgstee. Helaas kon ter hoogte van de borgstee maar een beperkt onderzoek 
worden uitgevoerd omdat op grote delen van het terrein begroeiing aanwezig was. 
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Figuur 26: 3D app Historische Godlinze. Bron: MultiMediaMarkers BV
 
 Op basis van het geofysisch onderzoek en het booronderzoek kon de omvang van het borg-

terrein en de borgstee niet worden vastgesteld. Ook kon niet de relatie gelegd worden tussen 
het borgterrein en de borgstee. Dit betekende dat de wens van het dorp om de contouren te 
markeren niet uitgevoerd kon worden.

Figuur 27: Overzicht van de ingemeten terreinen waar met de grondradar onderzoek is gedaan. 
Bron: Medusa/Salisbury Archeology
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Figuur 28 en 29: Weerstandsmetingen met grondradar door Medusa

Cultuurinfotafel
Het verhaal van Godlinze is samengevat op de Cultuur-infotafel bij de haven. Deze moderne tafel 
is een combinatie van een informatiepaneel en een picknicktafel. De informatie op de tafel is 
gewijd aan de geschiedenis van Godlinze en verdeeld over acht panelen met de volgende onder-
werpen (figuren 30 en 31):
 De ontwikkeling van het wierdenland.
 Opbouw van de wierde van Godlinze.
 Leven met het water
 De geschiedenis van het Karolingische grafveld van Godlinze.
 De opgraving van het grafveld in 1919 door Albert van Giffen.
 Klooster Feldwerd en Godlinze.
 De Sint-Pancratiuskerk van Godlinze.
 Het ‘Ommetje van Godlinze’.

Figuur 30:  Cultuurinfotafel. Bron: www.bureaubiota.nl
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Figuur 31: Inhoud  
Cultuur-infotafel Godlinze

Begraafplaats Godlinze

Groningen kent een groot aantal cultuurhistorisch waardevolle terreinen. In het oog springen de 
vele oude kerkhoven en begraafplaatsen. Deze terreinen zijn nauw verbonden met de (ontwikke-
lings-) geschiedenis van Groningen. Ze behoren tot het cultureel erfgoed. Ook voor het landschap 
zijn de oude kerkterreinen van betekenis. Ze vormen belangrijke oriëntatiepunten en dragen zorg 
voor de stoffering van het landschap. Godlinze bezit een van deze cultuurhistorische waardevolle 
terreinen. Op de begraafplaats aan de zuidzijde van het dorp waren een aantal historische graf-
zerken toe aan herstel. De volgende werkzaamheden gedaan:
 Lijmen grafzerken
 Nieuwe betonfunderingen storten
 Muurtjes opnieuw metselen

Figuur 32: Verzakte en gescheurde grafzerken.  Figuur 33:  Werkzaamheden op de begraafplaats 
  in Godlinze. Foto’s: LBG.
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Ommetje Godlinze en toegankelijkheid
De historische plekken in het dorp zijn verbonden door een wandelroute. Deze route is opgeno-
men in het wandelnetwerk van wandelen.groningen.
nl. Het Ommetje van Godlinze (of Wierde-wandeling 
Godlinze) voert langs markante plekken in het dorp zoals 
o.a. de ossenwegen en kerkepaden, de Pancratiuskerk 
en het historische grafveld. De route is ca. 3 km lang en 
wordt gemarkeerd met het voetjeslogo. Ten zuiden van 
het dorp ligt een boerenlandpad. Het bruggetje over de 
sloot is verbeterd en er is een leuning aan gemaakt.

Figuur 33: voetjeslogo Ommetje Godlinze.

Figuur 35: Ommetje Godlinze Bron: Reinout Krajenbrink.

Figuur 36: Verbetering toegankelijkheid struinpad door leuning en antislipgaas. Foto:LBG
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Bijlagen
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Bijlage 1: Resultaten landschap-historisch onderzoek
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Godlinze is een radiaal wierdedorp in het noordoosten van Groningen. De wierde is rond de 
2de eeuw voor Christus ontstaan op een oeverwal van de inmiddels dichtgeslibde Fivelboezem. 
Doordat de wierde door de bewoners continu werd opgehoogd, ontstond er een hoogte van iets 
meer dan zes meter (6,22 meter). Godlinze is daarmee een van de hoogste wierden van Gronin-
gen. De naam Godlinze is afgeleid van een persoonsnaam. Het betekent letterlijk ‘de lieden van 
Godlev’. Deze Godlev was vermoedelijk een leidende figuur uit de adelstand. Het centrum van het 
dorp wordt al ruim 900 jaar opgesierd door de prachtige Pancratiuskerk, die deels uit tufsteen is 
opgetrokken. Vermoedelijk heeft er op deze plek een houten voorganger gestaan. Met de komst 
van de eerste kerken kwam er een einde aan de prechristelijke heidense cultuur. Het grafveld van 
Godlinze dat even buiten het dorp kan worden gevonden stamt uit de overgangsperiode van het 
heidendom naar het Christendom en bevat de meeste menselijke resten met wapens van heel 
Noord-Nederland. Tijdens een archeologische opgraving in 1919 werden 74 skeletten en 35 urnen 
aangetroffen. Samen met de doden werden er op deze plek verschillende grafgiften begraven, 
waaronder een aantal 1-zijdige en 2-zijdige zwaarden, klapmessen, lanspunten en schildknoppen. 
De voorwerpen lijken te wijzen op het bestaan van een regionale elite en dateren uit de periode 
625-850 na Christus.

Landschapsgeschiedenis Godlinze
Jeroen Wiersma
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Het ontstaan van het natuurlijke landschap

Diep in de ondergrond van Godlinze ligt keileem. Deze stugge grondsoort bestaat uit leem ver-
mengd met steengruis. Soms ligt er een grote zwerfkei verborgen in deze bodemlaag. Dergelijke 
stenen werden tijdens de een na laatste ijstijd (230.000 tot 115.000 jaar geleden) vanuit Scan-
dinavië helemaal naar Noord-Nederland geschoven door toedoen van een gigantisch pakket 
landijs. Het keileem werd door dit ijs als een bulldozer over de bodem uitgesmeerd. Het gletsjerijs 
van vele honderden meters dik bewoog zich als een logge bevroren massa richting het zuiden. 
Groningen en Friesland zagen er toen uit als een poolgebied. Zo’n 115.000 jaar geleden kwam er 
een einde aan de kou, waardoor het landijs begon te smelten. Tijdens deze warmere periode (het 
Eemien) stond de zeespiegel in Nederland gemiddeld zo’n een tot twee meter hoger dan tegen-
woordig, waardoor grote delen van het landschap onder water kwamen te staan. De oerstroom-
dalen van de Fivel kregen in deze periode vorm.

Het Eemien duurde ongeveer 20.000 jaar. 
Daarna werd het opnieuw koud. Deze koude 
periode, die tot ongeveer 12.000 jaar geleden 
duurde, staat bekend als het Weichselien. War-
mere en koudere periodes wisselden elkaar 
daarin af. Deze keer bleef het door gletsjers 
gevormde landijs, dat vanuit het hoge noorden 
langzaam naar het zuiden kroop, halverwege 
Denemarken steken. Door het aangroeien 
van de ijsmassa daalde de zeespiegel en het 
Noordzeebekken viel droog. In de koudste 

periode, tussen 26.000 en 13.000 jaar geleden, lag de zeespiegel 100-130 meter lager dan tegen-
woordig. De vegetatie en de fauna volgden de temperatuurschommelingen. In de warmere perio-
den was Noord-Nederland toendralandschap waarin dieren leefden als mammoeten, wolharige 
neushoorns, muskusossen, sabeltandtijgers, paarden, rendieren en reuzenherten. Dat die hier 
leefden blijkt uit botten uit de Noordzee. Dat hier ook mensen hebben geleefd blijkt bijvoorbeeld 
uit vondsten van Neanderthaler vuistbijlen bij Assen. 

Rondom Godlinze ligt op een diepte variërend van 5 tot 15 meter een dik pakket zand onder het 
kleidek dat tegenwoordig aan de oppervlakte ligt. Het zogenaamde dekzand werd door toedoen 
van stevige poolwinden in de laatste fase van de laatste ijstijd (12.000 tot 17.000 jaar geleden) 
vanuit het toen nog droge Noordzeebekken over het kale en bevroren toendralandschap van 
Noord-Nederland uitgestrooid.

Door het opwarmende klimaat begon het landijs ter hoogte van Denemarken af te smelten. In 
een paar duizend jaar tijd liep de hele Noordzee vol water. Doordat het steeds natter en warmer 
werd, veranderde het toenmalige Noord-Nederlandse landschap een aantal keren van karakter. 
Nadat de permanent bevroren ondergrond ontdooide, ontstonden er kansen voor berken en 
dwergdennen. Dit bostype ontwikkelde zich op de hogere zandige plaatsen tijdens het Atlanti-
cum (9000 tot 5500 jaar geleden) tot een dicht eikenlindenwoud. In de lagere terreindelen kwam 
veen tot ontwikkeling.
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Ooit groeiden er enorme eiken en linden ter in Noord-Nederland. Het laatste restant van dit 
 Atlantische woud is terug te vinden in Oost-Polen (Bialowiesa) Foto: Jeroen Zomer.

De paleogeografische kaart laat zien hoe Noord-Nederland er rond 5500 voor Christus in grote lijnen 
uitzag. Grote delen van Groningen en Friesland lag het pleistocene dekzand nog aan de oppervlakte. 
Aan de randen van de dekzandplateaus werd het steeds vochtiger door de stijgende zeespiegel waar
door hier veen tot ontwikkeling kwam. Iets ten noorden van de huidige Waddeneilanden ontstonden 
strandwallen.

Ongeveer 6000 jaar v.Chr. ontstonden er in West-Nederland en ten noorden van de huidige 
Waddeneilanden strandwallen. Dit waren zandbanken in zee die door de aanvoer van zeezand 
steeds groter werden, totdat ze uiteindelijk boogvormige zandplaten van enkele kilometers leng-
te vormden. Deze strandwallen verplaatsten zich voortdurend in de richting van het vaste land 
onder invloed van de relatieve zeespiegelstijging. Achter de reeks van strandwallen lag een soort 
lagune, een rustiger gebied dat door de voortdurende aanvoer van zand en slib steeds verder 
opgevuld raakte. Terwijl de strandwallen in West-Nederland zich onder invloed van voldoende 
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slibaanvoer en overheersende westenwinden uiteindelijk sloten tot een lange kustlijn, bleven de 
strandwallen in Noord-Nederland open. Oorzaken zijn de andere windrichting en een sterkere 
isostatische bodemdaling dan in West-Nederland, waardoor er meer slib nodig was ter compen-
satie van de bodemdaling. Achter de open kust met strandwallen begon de Waddenzee vorm 
te krijgen. Noordwest-Friesland, het gebied rondom het huidige Lauwersmeer en het overgrote 
deel van Groningen veranderden in een intergetijdengebied, waarin de verschillende wadplaten 
en geulen steeds weer van vorm veranderden. Langs de Noord-Nederlandse kust lagen tussen de 
strandwalbogen op verschillende plaatsen brede zeearmen die tot diep landinwaarts reikten. Het 
waren van oorsprong diepe smeltwatergeulen die al in de periode van de ijstijden waren uitgesle-
ten en later deels weer met dekzand waren opgevuld. We hebben het dan over de stroomdalen 
van de Marne, de Oer-Boorne, de Hunze, de Fivel en de Eems. Aan de kust veranderden die zeear-
men in getijdenbekkens, waarin zich sediment kon verzamelen.

Met het verstrijken van vele duizenden jaren kwam de zee steeds dichterbij. Het kantelpunt 
werd zo’n 4500 jaar geleden bereikt. Vanaf dat moment kon de zeespiegelstijging de aanvoer 
van kleiige en zandige deeltjes vanuit de zee richting de kust niet meer bijhouden, waardoor het 
land weer terrein won op de zee. Op de grens tussen land en zee ontstonden kwelders. Langs de 
randen van deze kwelders werden door de hogere stroomsnelheid van het zeewater voortdurend 
grove zandige deeltjes en schelpresten afgezet. Daarom ontstonden langs de kustlijn zandige 
ruggen met een hoogte van enkele decimeters: de kwelderwallen. De grond is hier vanwege het 
zandige karakter los van structuur. Voor de latere menselijke bewoners was dat gunstig: voor 
akkerbouw is deze grond uitermate geschikt. 

In het landschap rondom Godlinze kunnen verschillende elementen worden onderscheiden op basis 
van hoogteligging en bodemgesteldheid. De kwelderwal vormt als het ware de grens tussen het oude 
cultuurlandschap en de later ingepolderde Fivelboezem.
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De ontwatering van het kwelderlandschap vond plaats via een stelsel van geulen en prielen. 
Op de momenten dat de geulen buiten hun oevers traden, vond ook hier selectie van het sedi-
ment plaats, waardoor langs de geulen en prielen eveneens smalle zandige oeverwallen werden 
gevormd. In de komgebieden achter een kwelderwal stond het water langer stil zodat hier meer 
klei kon bezinken. In brakke milieus met stilstaand of traag stromend water, verder van de zee, 
werd kalkarme klei afgezet. Dit resulteerde in heel stugge grond met een slechte structuur, die in 
Friesland en Groningen knipklei of knikklei wordt genoemd. Gronden met een dergelijke bodem 
zijn tegenwoordig alleen geschikt als grasland. De knipklei die nu aan de oppervlakte ligt heeft 
een vroegmiddeleeuwse oorsprong. 

Knipkleigronden vind je in de kwelderbekkens direct ten oosten en ten zuidoosten van Godlinze.

Wanneer knippige kleigronden opdrogen ontstaan er scheuren in het kleidek. Deze scheuren zijn 
kenmerkend voor de zogenaamde knippoldervaaggronden. Foto: Jeroen Wiersma.
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De kwelderwal waarop Godlinze tot stand is gekomen markeert fraai de oostelijke oever van de 
voormalige Fivelboezem. Het natuurlijke landschap rondom de Fivelboezem werd bepaald door 
verschillende rivieren die zich meanderend een weg zochten vanuit het met veen begroeide 
achterland naar de lagere delen van het landschap. De meest imposante van deze rivieren was 
de Fivel, waarvan de naam in het oud-Fries ‘de verschrikkelijke’ betekent. Delen van de oude 
Fivelstroom zijn nog steeds in het landschap te herkennen als een gestold overblijfsel uit een ver 
verleden, onder meer in de omgeving van Godlinze. Door de zeespiegelstijging veranderden de 
rivieren steeds meer in getijdengeulen. De hoogtekaart laat een interessant patroon zien van de 
voormalige geulen in dit gebied. Oeverwallen langs deze geulen zijn op de bodemkaart nog te 
herkennen aan het voorkomen van zware zavelige gronden, die daardoor ook geschikt zijn voor 
akkerbouw. Deze oeverwallen hebben plaatselijk een breedte van 100 tot 150 meter. Ook de geu-
len zelf zijn op de bodemkaart nog terug te vinden in de vorm van kalkarme kleipoldervaagron-
den. Op deze plekken werd later vooral aan beweiding en hooiwinning gedaan. 

Rond 800 na Christus werd het landschap direct ten westen van Godlinze gekenmerkt door een getij
dengebied. Het duurde nog tot in de 12de eeuw voordat de Fivelboezem was dichtgeslibd. Vanaf die 
periode werden er actief dijken aangelegd om zodoende de opgeslibde kwelders in cultuur te kunnen 
brengen.
 
De Fivelboezem is het laatste van de grote getijdenbekkens dat dichtslibde. Dat kwam misschien 
omdat het in de luwte van het Hoog van Winsum lag, afgekeerd van de heersende windrichting. 
De vorming van kwelderwallen kwam daardoor pas laat op gang. De vroegste nederzettingen 
bevinden zich langs geulen aan de westzijde van de Fivelboezem. Het best onderzocht is Mid-
delstum-Boerdamsterweg, dat, in tegenstelling tot de meeste andere terpen/wierden, een echte 
vlaknederzetting was. Met een datering van rond 550 v.Chr. is het ook een van de eerste neder-
zettingen van het terpen/wierdengebied als geheel. Westerwijtwerd ontstond spoedig daarna. 
Pas op de paleogeografische kaart van rond 100 n.Chr. zijn er kwelderwallen te vinden langs de 
Fivelboezem. De dorpswierde van Godlinze is daarop ontstaan in de 2e of 1e eeuw v.Chr. Delen 
van deze kwelderwal zijn nog goed te zien langs de Godlinzerweg richting Zeerijp. 
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Op de fysisch-geografische kaart worden de contouren van de voormalige Fivelboezem in een 
 oogopslag duideljk (Mv4 en Mv9). 

Ten zuiden van deze kwelderwal toont de kaart wel verschillende terpenrijen, die aantonen dat 
zich ook langs vroegere kustlijnen kwelderwallen hadden gevormd. Ten westen van Godlinze 
vormde zich een volgende kwelderwal, waarop in de Romeinse tijd ’t Zandt als nederzetting zou 
ontstaan. Pas rond 1150 was de Fivelboezem voor het grootste deel dichtgeslibd.

Direct ten noorden van de wierde wordt de zandige kustlijn die als kwelderwal geïnterpreteerd 
kan worden, onderbroken door een geul die in het achterland in verbinding stond met de Gro-
te Heekt. De Grote Heekt was een slenk die dwars door het oude wierdenland sneed en via de 
Gaarwindertocht ter hoogte van Hoogwatum in zee stroomde. Delen van de Grote Heekt zijn 
vermoedelijk gegraven voor afwatering van het natte gebied rondom Appingedam. Andere delen 
van de bedding zijn volledig afgegraven nadat tichelwerken en later steenfabrieken zich langs 
de dichtgeslibde geul gingen vestigen. Het is daarom lastig om de oorspronkelijke loop van deze 
geul te achterhalen.
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Op de hoogtekaart wordt duidelijk dat het landschap ten zuidoosten van Godlinze voor een be
langrijk deel gevormd is door wadgeulen. De vorm van de percelen is hierop aangepast en hebben 
daardoor een onregelmatige blokvorm aangenomen. De geulen zijn licht geaccentueerd op basis van 
de AHN2.

Een belangrijk deel van het natuurlijke landschap rondom Godlinze werd gevormd door de ver-
schillende bovengenoemde geulen die in sierlijke bochten zich een weg zochten vanuit het met 
veen begroeide achterland in het zuiden richting de Fivelboezem in het noordwesten. Godlinze 
was door deze verschillende natuurlijke geulen enerzijds en de nabijheid van de Fivelboezem 
anderzijds een goed ontsloten plek in een wereld waar alle handel en vervoer hoofdzakelijk op 
het water georiënteerd was. Analyse van de hoogtekaart laat een interessant patroon zien van 
de voormalige geulen ten zuidoosten van de dorpswierde. Oeverwallen van deze geulen zijn op 
de bodemkaart nog te herkennen aan het voorkomen van zware zavelige gronden, die daardoor 
geschikt zijn voor akkerbouw. Deze oeverwallen hebben plaatselijk een breedte van 100 tot 150 
meter. Ook de geulen zelf zijn op de bodemkaart nog terug te vinden in de vorm van kalkarme 
kleipoldervaagronden. Op deze plekken werd later vooral aan beweiding en hooiwinning gedaan. 
Op de oeverwallen van deze geulen zijn de eerste wierden in het gebied opgeworpen. 

De wierde van Godlinze
 
Hoeveel mensenhanden precies hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de in totaal 
ruim zes meter hoge dorpswierde van Godlinze zullen we nooit weten. De hoogte is ontstaan 
doordat mensen kwelderplaggen vanuit de directe omgeving op een hoop bijeenbrachten om 
zo het zeewater een stap voor te zijn. Uit diezelfde kwelderplaggen werden ook de boerderijen 
gebouwd. De gemiddelde levensduur van zo’n boerderij bedroeg ongeveer 40 tot 60 jaar. Als een 
boerderij door ouderdom instortte, werd er bovenop het organische puin weer een nieuwe boer-
derij gebouwd. Deze manier van bouwen met kwelderplaggen heeft een belangrijke rol gespeeld 
bij het steeds hoger worden van de wierde. 
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De wierde van Godlinze 
vertoont voor drie vierde 
deel een radiaire verka-
veling. Het zuidwestelijke 
deel van de wierde bestaat 
uit één groot perceel, en 
wijkt daarin af van de ver-
der radiaire verkaveling. 
Dat de wierde hier nooit 
is opgedeeld in kleinere 
eenheden heeft vermoe-
delijk te maken met de 
ligging van de borgstee 
en het borgterrein. Het 
borgterrein werd ook wel 
Het Oude Hof genoemd. 
Rond 1832 was het perceel 
in gebruik als bouwland. 

De tufstenen Pancratiuskerk van Godlinze dateert uit de late elfde eeuw. Het eerste buurtje langs 
de binnenste rondweg (Peperstraat) zal rond deze periode zijn ontstaan. Karakteristiek is de 
omgrachting van het kerkgebouw, die middels twee houten bruggen kan worden overgestoken. 
De gracht is tegenwoordig voor een deel gedempt, maar zal vroeger rondom de kerk hebben 
gelopen. Binnen de omgrachting liep nog een pad rondom de kerk. 

Binnen de buitenste rondweg zijn in ieder geval drie oude boerderijplaatsen aan te wijzen, waar-
onder de pastorie. Net buiten deze rondweg ligt een boerenerf dat tot de reductie van 1594 in be-
drijf was als voorwerk van het klooster Feldwerd te Holwierde. De gracht rondom stond in directe 
verbinding met het Godlinzermaar. Langs het maar liep de Stelterweg, die het dorp verbond met 
het Olde Klooster te Feldwerd. Ten zuidwesten van de wierde ligt een Karolingisch grafveld.

Uit Archeologisch onderzoek ter hoogte van de Molenweg en de Dorpsstraat bleek dat vanaf cir-
ca 50 cm beneden maaiveld sprake was van diverse vrijwel onverstoorde wierdelagen, bestaande 
uit klei en zandige kwelderplaggen, afgewisseld met mestlagen. In en tussen de lagen bevonden 
zich archeologische grondsporen. Deze grondsporen bestonden uit kuilen en sloten, een water-
put, een oven en aslagen. De aangetroffen aslagen zijn mogelijk te koppelen aan sporen van ten 
minste twee mogelijk gelijktijdig afgebrande woningen. De sporen van deze twee afgebrande 
huizen en de doorlopende aslagen in vrijwel de hele dorpskern zijn mogelijk de weerslag van een 
opvallende gebeurtenis in Godlinze, waarschijnlijk van vóór circa 1000 na Chr. Hierbij kan gedacht 
worden aan een dorpsbrand, of wat sensationeler, een veldslag of strooptocht van Vikingen.

De oudste sporen dateren op basis van de eerste analyse van het gevonden aardewerk uit de 
periode van de negende tot de veertiende eeuw. Jongere sporen dateren uit de late middeleeu-
wen/nieuwe tijd. In de wierdelagen lijkt een duidelijke stratigrafie aanwezig waarbij sprake is 
van meer dan 1 m wierdeophoging op een woonlaag die ongeveer rond 1000 na Chr. kan worden 
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gedateerd. Onder de wierdelagen bevinden zich ongestoorde kwelderlagen. Aan de noordwest-
flank van de wierde werd het riool tot in deze kwelderlagen ingegraven en kon een profiel van de 
onverstoorde kwelderlagen gedocumenteerd worden. In het centrum van de wierde werden de 
resten van een middeleeuwse oven gevonden. Zeer curieus bleek de samenstelling van de oven-
vloer, waarin naast metaalslakken en stukken natuursteen ook aardewerkscherven gebruikt zijn. 
Deze scherven dateren uit diverse historische perioden (midden- tot vroege ijzertijd, verspoeld 
aardewerk uit de vroeg-Romeinse tijd en Badorf-aardewerk uit de negende eeuw). Ook komt er 
vuursteen voor in de ovenvloer, een materiaal dat in wierdecontext ongebruikelijk is. In de buurt 
van de kerk van Godlinze werd in de klei vlak onder de bestaande wegverharding een puntgaaf 
pelgrimsinsigne gevonden. Het betreft een penning met ridderfiguur, een Quirinus-insigne uit 
ca. 1475-1525. Quirinus is de beschermheilige van de Duitse stad en bedevaartsoord Neuss (bij 
Düsseldorf).

Het Grafveld van Godlinze
“Bij het leggen van draineerbuizen gedurende den zomer van 1918 stieten de arbeiders van den 
landbouwer H. Meinardi te Godlinze op vaatwerk en lijkresten. Het gebeurde had plaats in een stuk 
bouwland, kadastraal bekend Bierum, Sectie F, No. 307, eigendom van genoemden heer.” Zo begint 
de beschrijving van een Karolingisch grafveld bij Godlinze, door archeoloog dr. A. E. van Giffen. 
Van Giffen voerde het archeologisch onderzoek uit tussen 25 augustus en 20 september 1919. In 
totaal werden er door het team van van Giffen 74 skeletten en 35 urnen blootgelegd. De doden 
zijn destijds toegestopt met verschillende soorten wapentuig. Spectaculair zijn de verschillende 
soorten zwaarden bij de doden werden aangetroffen. Het Godlinzer grafveld is aangelegd op een 
opgeworpen heuvel aan de oever van een kreekje. De vondsten uit de grafheuvel stammen uit de 
tijd tussen 625 en 850 na Christus.

De manier waarop de verschillende doden zijn begraven, vertelt ons iets over de veranderende 
grafcultuur gedurende deze periode. Van Giffen kon op basis van de ligging van de verschillende 
skeletten en urnen drie manieren van bijzetting onderscheiden. Twee daarvan classificeerde hij 
als heidens. De heidense wijze komt door uitdrukking door het gebruik van urnen. Sommige van 
deze urnen werden begraven in de richting Noord-Zuid. Dit zijn vermoedelijk de oudste urnen ge-
weest. De andere urnen werden in de richting Oost-West begraven en verschillen fundamenteel 
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van vorm. Ze zijn meer fabrieksmatig gemaakt. De 74 skeletten die in het grafveld zijn aangetrof-
fen getuigen van een Christelijke begraving. Dat er op een iets hoger niveau toch nog een aantal 
urnen in het grafveld zijn bijgezet, lijkt erop te wijzen dat er in de tijd van het vroege Christendom 
toch nog een aantal conservatieven vast probeerden te houden aan de oude traditie.

De Middeleeuwen: Bedijkingen, kerkstichtingen en 

kloosters

Aanleg van de eerste dijken rondom Godlinze
De vraag wanneer er in het open kweldergebied vor het eerst zeewerende dijken werden aange-
legd houdt de gemoederen al vele jaren bezig onder onderzoekers. Overeenstemming over de 

exacte datering van de oudste dijken is er niet. 
Wel lijkt het aannemelijk dat de eerste dijken 
in Noord-Nederland vanaf het einde van de 
11de eeuw na Christus zijn aangelegd. Een dijk 
die fysiek dan wel als naam van een weg nog 
aanwezig is in het landschap rondom Godlinze 
is de Godlinzer Oude Dijk. Deze dijk vormt de 
scheiding tussen de van oudsher buitendijkse 
landerijen en het oude cultuurlandschap met 
haar (huis)wierden en uitgestrekte akkers. 
De dijk werd rond 1200 aangelegd zodat de 
drooggevallen kwelders in de Fivellboezem in-
tensiever in gebruik konden worden genomen. 

Het was niet de vroegste inpoldering in het gebied. Meer naar het zuiden toe waren namelijk al 
eerder delen van de Fivelboezem achter een dijk gelegd. Vanuit het zuiden raakte de Fivelboe-
zem in een aantal stadia bedijkt. De eerste zeewerende dijken zijn rond het jaar 1100 aangelegd 
langs de toenmalige kustlijn ter hoogte van Loppersum, Eenum, Leermens, Oldenklooster en 
Krewerd. De kwelderwal werd hier plaatselijk opgehoogd om overstromingen tegen te gaan. 
Deze ‘dijk’ lag tussen de Kapslaan en de Godlinzerweg. Vanaf Leermens liep de dijk of voormalige 
kustlijn naar het noorden en boog ter hoogte van het boerenerf Maarhuis af richting het oosten 
tot aan het boerenerf Sybelweer om vanaf daar weer naar beneden af te buigen richting Krewerd. 
Ten noorden van beide huiswierden Maarhuis en Sybelweer lag rond het jaar 1100 een brede geul, 
die nu nog duidelijk te herkennen is aan de ligging van het Godlinzermaar.

De dijk tussen Zeerijp, Godlinze en Spijk zal ook in de twaalfde eeuw zijn aangelegd. Hier is 
eerder sprake van een door de zee opgeworpen kwelderwal die hier en daar iets werd opgehoogd 
met kwelderplaggen. De dijk wordt voor een groot deel gemarkeerd door de Godlinzerweg. Rond 
1200 werd ten noordwesten van deze dijk een stuk grond met een oppervlakte van zo’n duizend 
hectare ingepolderd. Het betrof de percelen tussen de Godlinzerweg en de Omtadaweg. Moge-
lijk vond deze inpoldering in twee fasen plaats, waarbij de Boslaan in eerste instantie ook dienst 
heeft gedaan als waterkering. De kronkelende vorm doet vermoeden dat ook hier een natuurlijk 
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gevormde hoogte als basis is gebruikt voor de ruim 800 jaar oude Godlinzer Oude Dijk. Haaks op 
de Godlinzer Oude Dijk werd in het jaar 1257 de Korendijk aangelegd tussen de Omtadaburgh en 
‘t Zandstervoorwerk. Zowel ter hoogte van deze borg als bij het voorwerk werd een afwaterings-
luis aangelegd voor de afwatering van de ingepolderde kwelders.

In 1444 werd even ten noorden van de Korendijk haaks op de Oude Dijk een dijk aangelegd die 
ook bekend staat als de Oude Dijk. Relicten van deze dijk zijn nog te vinden nabij het buurtschap 
Kolhol. Rond 1652 raakte een groot stuk land ten noordoosten van de Oude Dijk bedijkt na het 
aanleggen van een zomerdijk, die in 1718 na een verwoestende stormvloed (de Kerstvloed van 
1717) werd opgehoogd tot zeewerende dijk. De kwelders ten noorden van deze dijk werden in 
1840 ingepolderd door aanleg van een dijk op de plek van de huidige zeedijk.
Met de aanleg van de dijken rondom de opgeslibde delen van de voormalige Fivelboezem werd 
het areaal cultuurland behoorlijk uitgebreid. Enerzijds zorgde dit voor rijkdom, aangezien de 
vruchtbare klei nu kon worden ingezet voor een intensievere vorm van akkerbouw en veeteelt. 
De kwelders werden door de wierdebewoners in cultuur gebracht door het graven van greppels 
en sloten. De grond werd verdeeld onder de verschillende boeren die zich gezamenlijk en met 
behulp van de lekebroeders van het nabijgelegen klooster Feldwerd inspanden voor de op de zee 
gewonnen akkers en weilanden. Maar de aanleg van dijken had ook een keerzijde.

 Bron: Otto S. Knottnerus (2005)

Dijkdoorbraken
Overstromingen waren namelijk minder desastreus toen de Godlinzenaren nog uitsluitend op 
wierden woonden, en de scheiding tussen land en zee nog niet zo scherp was als na de dijkbouw. 
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Tijdens stormvloed en springtij kon het opgestuwde zeewater zich gelijkmatig verdelen over 
de uitgestrekte kwelders. Een groot deel van de kwelders kwam onder water te staan, soms tot 
aan de flank van de wierde. Maar bovenop de wierde bleef het in de meeste gevallen droog. En 
daar stonden de boerderijen waarin de Godlinzenaren samen met hun vee het hoge water steeds 
dichterbij zagen komen, maar ook weer vrij vlot weg zagen kruipen via de vele geulen en prielen 
in het omliggende landschap. Die situatie veranderde nadat een groot deel van het dorpsgebied 
‘veilig’ achter een dijk lag. Het was er veilig, zolang de dijken het water keerden. Maar helaas 
gebeurde het maar al te vaak dat een dijk wel doorbrak. 

Anders dan in het onbedijkte kwelderlandschap werd tijdens zware stormen in combinatie met 
springtij het zeewater tegen de dijk aangestuwd. Daar waar de dijk op zijn zwakst was, kon het 
water zich een weg boren door de waterkering. Het gebied direct achter zo’n doorbraak kreeg in 
korte tijd ontzettend veel water te verwerken. Wanneer een storm weer over was, bleef het water 
soms dagenlang staan, omdat de dijken de natuurlijke afstroming blokkeerden. Het zoute water 
zorgde voor grote schade aan de akkers en de weilanden. Het kon jaren duren voordat het zout 
door regenwater volledig uit de bodem was gespoeld, zodat de hooi- en graanoogsten in de eer-
ste jaren na een overstroming beduidend lager waren. Boerderijen die na de eerste bedijkingen 
in toenemende mate in het vlakke veld werden gebouwd in plaats van op een wierde, waren niet 
bestand tegen het kolkende water, en spoelden soms volledig weg. De grote hoeveelheid zeewa-
ter die door het gat in de dijk werd geperst maakte korte metten met de eenvoudige dijkhuisjes 
op of langs de dijk waarin vaak arme mensen woonden. 

Verschillende ooggetuigenverslagen van verwoestende overstromingen wekken de indruk dat 
het dorpsleven na zo’n ramp volledig op zijn kop stond, door de vele slachtoffers en de materiele 
schade aan huizen, dijken, weilanden en akkers. Een van die getuigen was abt Emo van Bloem-
hof. De vermoedelijk in Fivelingo geboren Emo studeerde aan de beroemde universiteiten van 
Parijs, Orléans en Oxford, waar hij bekend stond als Emo van Friesland Hij werd als eerste buiten-
landse student aan deze vooraanstaande universiteit aangenomen. Naar zijn studie keerde hij 
terug naar het noorden, waar hij de verwoestende overstromingen van 1219 (eerste Sint-Marcel-
lusvloed), 1220 (Driekoningenvloed) en 1221 (zowel in februari als in november van dat jaar ging 
het mis) van dichtbij meemaakte. Hij schreef daarover het volgende:

“Toen dan het uur van slapengaan veiligheid had beloofd en het geweld van de zee plotseling veel 
sterker was geworden en ongeveer gedurende de tijd van een nachtelijk uur was gestegen, begonnen 
de ongelukkige stervelingen te vluchten en naar de daken van de huizen te klimmen, en ze liepen 
over de balken alsof het de vaste grond was; ze maakten openingen in de daken, want ze vonden het 
veiliger niet onder de daken maar erop hun toevlucht te nemen. Velen die de storm wel wilden maar 
niet konden trotseren om hun vergankelijke bezittingen in veiligheid te brengen, vonden de dood, 
want het geweld van het stromende water maakte het hun onmogelijk op de been te blijven. Ach, 
hoe vreselijk was het mensen als zeedieren te zien ronddobberen tussen de golven, ongelukkigen 
zonder vaartuig te zien varen op wat samengebonden stukken hout of op hooi of stro, als speelbal 
van het geweld der zee.”

Na iedere overstroming werden de beschadigde dijken zo goed en zo kwaad als het gaat her-
steld, maar het onvoorspelbare zeewater dat van tijd tot tijd vanuit de Fivelboezem tegen de 
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dijken beukte, bleef voor rampspoed zorgen. Na 1221 ging het in ieder geval weer mis in de jaren 
1249, 1277, 1287, 1362 (tweede Sint-Marcellusvloed), 1508, 1509 en in 1570 (Allerheiligenvloed). 
Ruim honderd jaar later was het weer goed mis. Van die overstroming op 13 november 1686 zijn 
veel details bekend, omdat de toenmalige predikant van Godlinze Jacobus Schickhardt er uitge-
breid verslag van deed. Hij schreef zijn verhaal op een blad in een Staten Bijbel.

“De meeste huizen zag men in de morgen van de oude dijk afgespoeld en verdreven. Op een hooiblok 
zijn twee mensen van de meden komen aandrijven. De huizen aan de noordkant waren zodanig met 
water bezet, dat er geen voet van de zolder vrij was. Dode varkens en schapen kwamen op de weg 
drijven.”

Volgens de predikant kwamen op de dag na de overstroming mensen op vlotten vanaf de oude 
dijk aangedreven. Ze hadden gezien dat er in totaal dertien huizen waren weggespoeld, en 
vertelden dat de muren van een werf hoger dan de oude dijk met een slag door de vloed omver 
waren geworpen. Ook kwam er een man vanuit Spijk aangedreven op een gebint van een huis. 
Hij had zijn voorraadkast met in totaal 600 gulden aan goederen weg zien drijven. Veel erger was 
dat ook zijn vrouw en zijn zoon in het water waren verdwenen. In totaal zijn er 47 Godlinzeraren 
verdronken tijdens deze zogenaamde Sint-Maartensvloed. 

In het landschap zijn de gevolgen van deze overstroming nog steeds zichtbaar. Daarvoor moet 
je vanaf de wierde een heel stuk door de voormalige buitendijkse hooilanden langs de Hooiweg. 
Zo’n halve kilometer links van het einde van de Hooiweg ligt een rond meertje. Daarachter ligt de 
boerderij Kolhol. Het meertje is ontstaan nadat hier in 1686 met veel geweld het water door de 
dijk brak. De grond direct achter de weggespoelde dijk werd door de kracht van het water weg-
gespoeld. Toen men de dijk weer wilde herstellen, moest er in een boog om het meertje worden 
gewerkt. 

 Op de Topografisch Militaire kaart uit het jaar 1850 staan zowel de dijk als het wiel aangegeven. 
Ter hoogte van het wiel maakt de dijk een duidelijke kronkel.
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Kort nadat het gezang van kerstliederen was verstomd en het kaarslicht in de Godlinzer Pancrati-
uskerk doofde en plaatsmaakte voor duisternis, kondigde zich in de nacht van 24 op 25 december 
1717 een zeer zware storm aan die het water met kracht tegen de Oude Dijk stuwde. Het dijkli-
chaam verkeerde net als vele andere dijken in de provincie in een slecht onderhouden staat. Geen 
wonder dus dat het water zich op een aantal plaatsen dwars door de dijk boorde. Het gehucht 
Dijkhuizen aan de Godlinzer Oudedijk spoelde volledig weg; het water stond zo’n 50 centimeter 
hoger dan tijdens de rampzalige overstroming van 1686. Toch vielen er in Godlinze minder slacht-
offers dan in 1686. 

Vooral het disctrict Hunzingo (het gebied dat ongeveer overeen komt met de huidige gemeenten 
De Marne, Eemsmond, Winsum en Bedum) had het die nacht zwaar te verduren. Hier werden de 
dijken compleet weggeslagen en in het landschap werden op verschillende plaatsen diepe kolken 
geboord. 1764 mensen kwamen tijdens dit watergeweld om het leven in dit deel van Groningen. 
Fivelingo werd minder zwaar getroffen. Toch zijn er in Godlinze die nacht in totaal achttien men-
sen, 39 paarden, 150 koeien, 22 varkens en 367 schapen verdronken. In de directe omgeving werd 
Bierum het zwaarst getroffen met 67 menselijke slachtoffers. In heel Fivelingo werden in totaal 
535 huizen door de golven kapotgeslagen. 311 mensen kwamen in de nacht van 24 op 25 decem-
ber om het leven in dit disctrict.

Kerstening: De eerste kerken verschijnen in het landschap
Rond het jaar 800 kwam de kerstening op gang in de Ommelanden. Een bekend verhaal over de 
ontmoeting tussen de missionaris Liudger en de blinde bard Bernlef te Helwert staat symbool 
voor de geestelijke ommekeer in deze contreien. Liudger bekeerde de blinde zanger, die vervol-
gens liederen ten gehore bracht over Christelijke martelaren, in plaats van over heidense goden-
wereld te zingen. 

Muur van de Pancratiuskerk te Godlinze. Foto: Jonathan Andrew 

De bekering van de Friezen rond het jaar 800 werd aangestuurd door Karel Martel (741), de hof-
meier van de Koning van de Franken. Hij bracht de Friezen definitief binnen het Frankische rijk. 
De Frankische koningen vonden het belangrijk dat de nieuw verworven gebieden bekeerd wer-
den tot het Christendom. Angelsaksische monniken als Willibrord, Bonifatius en Liudger werden 
voor dit karwei ingezet.
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De eerste kerk van Oostlauwers Friesland werd rond 800 in de stad Groningen gebouwd. Deze 
houten Sint-Maartenskerk is in de tiende eeuw vervangen door een tufstenen kerk. Het is de 
voorganger van de huidige Martinikerk. Spoedig verschenen er meerder kerken in de Ommelan-
den; in Usquert, Baflo, Leens, Oldehove, Farmsum en Loppersum. Hoe oud deze zogenaamde 
seendkerken precies zijn valt niet te zeggen, maar je mag er van uitgaan dat ze al voor het jaar 
1050 gesticht zijn. Vanuit deze kerken werden in de eeuwen daarna verschillende dochterkerken 
afgesplitst. De parochie van Godlinze werd afgesplitst van Loppersum. De kerk werd vernoemd 
naar de ridderheilige Pancratius. Volgens een legende was hij een viertienjarige jongen uit Rome 
die in de derde eeuw na Christus weigerde om een offer te brengen aan de Romeinse Goden. 
Om die reden werd hij onthoofd. De verering van Pancratius breidde zich vanaf de negende eeuw 
uit vanuit Noordwest-Duitsland.

De kerk van Godlinze werd afgesplitst van de seendkerk te Loppersum. Bron: Paul Noomen.

Wanneer er voor het eerst een kerk of kapel in Godlinze werd gesticht is niet bekend. De huidige 
kerktoren bevat tufsteen en is dus vóór 1200 gebouwd. Tufsteen is een vulkanisch gesteente en 
was erg kostbaar omdat het vanuit Duitsland geïmporteerd moest worden. Na 1200 werd deze 
steensoort niet meer gebruikt, omdat kloosters inmiddels bakstenen konden bakken uit lokaal 
gewonnen knipklei. Het is goed mogelijk dat er al in de tiende of elfde eeuw een houten kerk 
of kapel op de wierde heeft gestaan. De vroege verering van Pancratius vanaf 900 wijst in deze 
richting. Godlinze en Leermens mogen beschouwd worden als de oudste afsplitsingen van de 
oerparochie Loppersum. Vanuit de parochie Godlinze zijn vervolgens de parochies van Bierum, 
Losdorp Spijk en ’t Zandt ontstaan.

Kloostergoederen in het dorpsgebied van Godlinze
Vanaf het laatste kwart van de twaalfde eeuw werden er op een aantal plaatsen in de Omme-
landen kloosters gesticht. Eerst in de Marne (Oldenklooster, 1175), en vrij vlot daaropvolgend in 
Feldwerd, Thesinge en Aduard. Rondom de wierde van Godlinze heeft het klooster Feldwerd nog-
al wat gronden verworven. Het klooster stond net ten westen van Katmis, een wierdedorp dat 
in de Romeinse Tijds is ontstaan. Op deze wierde woonde in het midden van de twaalfde eeuw 
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een boer met de naam Alundus. Hij woonde daar samen met zijn vrouw Tetta. Lang had Alundus 
gehoopt op een zoon, maar toen de zwangerschap van zijn vrouw uitbleef, besloot hij Tetta te 
verlaten en te gaan werken als wapendrager voor een rijke boer uit Usquert. Op een nacht werd 
Alundus door een goddelijke stem gewekt, die aan Alundus kenbaar maakte dat hij terug moest 
keren naar zijn vrouw. Ze zouden een zoon krijgen die zijn leven in heiligheid zou leven. Alundus 
keerde terug naar Tetta en verwekte een zoon bij haar. De zoon kreeg de naam Hathebrand. Op 
vijftienjarige leeftijd werd hij naar school gestuurd waar hij tot geestelijke werd opgeleid. Nadat 
Hathebrand enige tijd als monnik in de Sint-Paulusabdij in Utrecht actief was geweest, keerde hij 
terug naar Katmis om daar het klooster Feldwerd te stichten. Dat deed hij in het jaar 1183.

De plek waar eeuwenlang het klooster heeft gestaan ademt nog steeds een bijzondere sfeer 
 vanwege het reliëfrijke terrein, de verruigde percelen rondom en de opgestapelde kloostermoppen die 
her en der langs de oprit kunnen worden aangetroffen. Foto’s: Jeroen Wiersma.

Het klooster Feldwerd wordt op een kaart uit 1850 vermeldt als Oldenklooster. De landerijen tussen 
Godlinze en Feldwerd waren voor een overgroot deel in bezit van het klooster. Bron: Topografisch 
Militaire kaart, kloosterbezittingen (fryske akademy).
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Het klooster groeide uit tot een rijke instelling. Die rijkdom vertaalde zich vooral in de enorme 
hoeveelheid grond die door tal van schenkingen almaar verder groeide. Rond 1580 was het 
bezit uitgegroeid tot ruim 1300 hectare. Een kleine 200 hectare lag binnen de dorpsgrenzen van 
Godlinze. Een deel daarvan behoorde tot het corpusland. Dat waren de landerijen die al vanaf 
het stichtingsmoment tot het klooster hoorden. De akkers en weilanden van het klooster werden 
bewerkt door lekebroeders. Zij woonden anders dan de monniken en nonnen niet op het klooster 
zelf, maar in kloosterboerderijen (voorwerken of grangia). Wel maakten ze deel uit van de kloos-
tergemeenschap. Dat betekende ook dat ze geacht werden om in de kloosterkerk naar de mis te 
gaan. 

Een van de voorwerken die tot het klooster Feldwerd behoorde, was de heerd Lippenhuizen. 
Tussen dit voorwerk en het klooster liep een pad met een lengte van drie kilometer dwars door 
de landerijen. Dit pad, dat vooral door de lekebroeders zal zijn gebruikt voor het bijwonen van de 
mis in de kloosterkerk, was nog tot de ruilverkaveling in de jaren ’50 van de vorige eeuw duidelijk 
herkenbaar en ook begaanbaar. Daarna verdween de zogenaamde Stelterweg deels van de kaart. 
Een deel van de weg rondom de wierde van Godlinze draagt nog wel de naam. Daar waar de 
Sintelweg nu doodloopt op een boerenerf, liep het pad vroeger door als Stelterweg richting het 
klooster Feldwerd.

Het Godlinzer maar
 Het Godlinzermaar heeft lange tijd een belangrijke functie vervuld als aanvoerroute over water 
voor allerhande waren als turf, graan, vlas en bier. De watergang stond in verbinding met de 
omgrachting van de voormalige kloosterboerderij Lippenhuizen. Het Godlinzermaar doet deels 
natuurlijk aan door zijn kronkelende verloop, maar lijkt op sommige plaatsen te zijn vergraven. 
Kloosterlingen van het klooster Feldwerd hebben hier vermoedelijk een rol in gehad. Als je let 
op de verkaveling ten zuiden van het dorp, dan lijkt het Godlinzermaar in vroegere tijden in 
verbinding te hebben gestaan met het open water ter westen van het dorp. De voormalige geul 
is tijdens de vorming van de kwelderwal voor een belangrijk deel dichtgeslibd. De ligging van 
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Lippenhuizen midden in de voormalige loop van het Maar zou erop kunnen wijzen dat het kloos-
tervoorwerk een rol heeft gespeeld in de afdamming van de geul. 

Wonen en werken in de 16de tot 20ste eeuw

Adel in Godlinze
Naast de geestelijkheid heeft ook de adel zijn stempel gedrukt op het middeleeuwse landschap 
rondom Godlinze. Ze woonden in verdedigbare stenen huizen. Een steenhuis werd in eerste 
instantie voor defensieve doeleinden gebouwd, maar veel steenhuizen hebben zich in een latere 
periode ontwikkeld tot woonhuis. In de zestiende en soms ook nog in de eerste helft van de ze-
ventiende eeuw werden borgen gebouwd, meest op plekken waar vroeger een steenhuis had ge-
staan. In Godlinze zijn in ieder geval nog twee van deze voormalige borgterreinen aan te wijzen.

De vroegste vermelding van adel in Godlinze dateert uit de 14de 
eeuw. Het betreft de Familie Allema Tho Godlinze. De familie resi-
deert in de De Borg te Godlinze. Aan het einde van 15de eeuw sterft 
de mannelijke lijn van deze familie uit. Via de vrouwelijke lijn komt de 
borg in handen van de familie Ripperda. De eigenaren van de borg 
hadden in de parochie Godlinze grote invloed. De borgheer had een 
vergaande inspraak en medezeggenschap bij de aanwijzing van de 
pastoor. Meestal volgden de andere stemgerechtigden de stem van 
de borgheer. In het jaar 1501 werd de toenmalige borgheer Eggerik 
Ripperda door de Groningers gevangen genomen en werd het gou-
den kleed van het sint Pancratiusbeeld verkocht om zo losgeld voor 
Eggerik te krijgen. De Ripperda’s bezaten naast de borg in Godlinze 
ook steenhuizen in Holwierde, Krewerd, Oosterwijtwerd, Tjamswerd, 
Jukwerd en Uitwierde. De laatste familie die in de borg heeft ge-
woond, was de familie Polman. Folckert Polman kocht het steenhuis 
en de bijbehorende 35 grazen land in het jaar 1712 van Gerhard Ho-
renken. Nadat de borg een tijdje in bezit was geweest van Folckert’s 
zoon Enno, die in het jaar 1723 kwam te overlijden, kwam de borg 
weer toe aan zijn vader. Folckert verkocht het bezit in 1730. 

Schematische tekening van een steenhuis. Bron: P. Noomen, De stinzen 
in Friesland en haar bewoners (2009).
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Kort daarna werd de borg gesloopt. Het borgterrein tussen de Hoofdweg en de Stelterweg is als 
zodanig amper nog te herkennen. Alleen een klein stukje sloot verwijst nog naar de ligging van de 
vroegere gracht rondom het borgstee.

Op een kaart uit het jaar 1850 staat is het borgterrein nog duidelijk te herkennen aan de dubbele laan 
rondom het complex. 

Even buiten het dorp werd in de 16de eeuw de Rengerdaborg gesticht als steenhuis. De borg 
bestond uit twee zalen, een kelderkamer, een keuken, een lugthuis(stookhut) en twee schuren. 
Het complex was omgeven door een gracht, die nu nog aanwezig is. Binnen het omgrachte ter-
rein was ruimte voor een perenhof en ruime hoven. Het terrein was bereikbaar via een laan met 
veel bomen. In het midden van de zeventiende eeuw wordt de naam Sicco Rengers genoemd als 
bewoner van de borg. Wie daarvoor het huis heeft bewoond, is niet bekend. In het jaar 1713 komt 
het huis in handen van Emo Polman. Vanaf dat moment zijn beide Godlinzer borgen in handen 
van één familie. Uit een verkoopacte uit het jaar 1780 blijkt dat er bij het huis zo’n 66 grazen land 
hoorde, wat neerkomt op zo’n 20 hectare grond. De bomenrijke laan die in de verkoopacte wordt 
genoemd, lijkt afgaande op de Topografisch Militaire Kaart uit 1850 nog aanwezig te zijn en liep 
geheel rondom het complex. Op een kaart die ruim vijftig jaar later is gemaakt heeft de singelbe-
planting plaats moeten maken voor een strookje hakhout her en der.

Herenboeren
Vanaf de late 18de eeuw nam de machtige positie van de hoofdelingen af. Het machtshiaat 
werd voor een belangrijk deel ingevuld door de eigenerfde boeren. Ze bezaten grote boerderijen 
met uitgestrekte landerijen. De grote boerenbedrijven waren als het ware de opvolgers van de 
kloosterboerderijen (Lippenhuizen is een voorbeeld van zo’n voormalige kloosterboerderij in 
Godlinze). Om de grote hoeveelheid land te bewerken in een pre mechanisch tijdperk waren vele 
handen nodig. Op de landerijen krioelde het van de boerenarbeiders en de vaak Duitse maaiers 
die als seizoenarbeider naar Groningen kwamen. De arbeiders woonden in verspreid liggende 
arbeidershuisjes van rode baksteen, vaak in de buurt van zo’n grote boerderij of bij elkaar in een 
buurtje in het dorp. Langs de Pörhorn woonden vele dagloners of boerenarbeiders bij elkaar.
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Het boerenbedrijf: Akkerbouw
Akkerbouw vond en vindt nog steeds hoofdzakelijk plaats ter hoogte van de kwelderwal. Het 
landschap vertoont hier een op een aantal plaatsen een interessant reliëf, doordat de akkers in 
vroegere tijd vanaf de randen van het perceel naar binnen zijn geploegd. 

Foto Godlinze, genomen tijdens de fietsexcursie voorjaar 2016.

Hierdoor hebben ze een bolle vorm gekregen. Boeren deden dit om ervoor te zorgen dat het 
overtollige regenwater zich gemakkelijk vanaf het hoogste punt van de akker een weg richting de 
omringende sloten wist te vinden, zodat de gewassen zo weinig mogelijk schade ondervonden 
tijdens natte periodes. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van moderne drainagetechnie-
ken. Daarnaast zijn er door schaalvergroting veel kleine percelen samengevoegd tot één groot 
perceel. Het aantal kruinige percelen is door deze ontwikkelingen in de afgelopen decennia flink 
terug gelopen.

Landgebruik binnen de 
dorpsgrenzen van God
linze. De witte percelen 
waren in het jaar 1832 in 
gebruik als bouwland. De 
groene percelen werden 
als weiland gebruikt. Bron: 
Hisgis, Fryske Akademy
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Tussen de jaren 1814 en 1888 is het areaal bouwland in de gehele provincie Groningen toegeno-
men met 58%. Deze trend is ook rondom Godlinze zichtbaar wanneer je het grondgebruik in 1832 
vergelijkt met het grondgebruik in 1900. Vooral in de voormalige hooilanden lands de regelmatig 
verkavelde blokpercelen aan weerszijden van de hooiweg is een duidelijke toename van het aan-
tal percelen bouwland waarneembaar. Dit alles had te maken met de stijging van de graanprijs, 
waardoor het voor veel boeren aantrekkelijk werd om hun weilanden om te ploegen. De vele 
greppeltjes die de weilanden een reliëfrijk aanzien gaven maakten plaats voor stenen drainage-
pijpen. Het waterpeil in de sloten kon aanzienlijk worden verlaagd door de aanleg van nieuwe 
kanalen en het uitdiepen van bestaande kanalen en sloten. Kleine boerenpolders voegden zich 
samen tot grote waterschappen zoals het waterschap Fivelingo, dat in het jaar 1872 werd opge-
richt. Door de betere organisatie van de waterschappen kon men het zomerpeil laten zakken tot 
ruim 1 meter beneden NAP. Na de Tweede Wereldoorlog is het peil nogmaals verlaagd tot 1,20 
beneden NAP. In 1987 is het waterschap Fivelingo opgegaan in het waterschap Noorderzijlvest.

De weilanden en de hooilanden
Voor het hooi waren de Godlinzer boeren van oudsher aangewezen op de landerijen ten westen 
van de wierde achter de Oude Dijk. Tijdens de ruilverkaveling die in de jaren ’50 plaats heeft ge-
vonden is dit gebied ingrijpend veranderd. Percelen werden vergroot, de Oude Dijk werd groten-
deels geëgaliseerd, en oude wadgeulen werden gedempt. Het voormalige buitendijkse terrein 
dat in 1718 bedijkt raakte, is lange tijd hoofdzakelijk in gebruik geweest als weiland en hooiland. 
De Hooiweg herinnert nog aan deze situatie. Rond 1850 waren er nog een vijftal dobben terug te 
vinden. Het zijn zoetwaterdrinkdobben zodat het vee in het onbedijkte zilte kweldermilieu (vóór 
de bedijking van 1718) toch een zoetwatervoorziening had.

De zoetwaterdobbes die nog tot aan de ruilverkaveling aan weerszijden van de Hooiweg waren te 
vinden, dateren vermoedelijk uit de tijd dat de landerijen nog niet bedijkt waren en van tijd tot tijd 
met zout water overspoeld raakten. De grond die vrijkwam bij het graven van een dobbe vormde een 
aarden wal, waarop het vee kon schuilen bij hoog water.



63 Het verhaal van Godlinze – Terpen- en Wierdenland

Van veel hooiwinningsgebieden in Noord-Nederland is bekend dat er in de negentiende en twin-
tigste eeuw vaak gebruik werd gemaakt van seizoensarbeiders die vanuit Duitsland naar de natte 
hooilanden werden getrommeld. Vooral in de periode na 1800 werden de Duitse maaiers een 
vertrouwd beeld bij de hooioogst. Gedurende de zestiger en zeventiger jaren van die eeuw nam 
het aantal Duitse seizoensarbeiders juist weer af. De werkzaamheden in het hooiland bestonden 
uit het maaien van het hooi met een zeis, dat vervolgens bijeen werd geharkt in lange losliggen-
de stroken. Zulke stroken werden ook wel zwelen genoemd. Het in zwelen liggende hooi lag zo 
een paar dagen in het hooiland te drogen. Wanneer er nattigheid werd voorspeld, werd het hooi 
in kleine bultjes gelegd. Zo’n bultje hooi had een naam: een hooiopper. Vervolgens werd het in 
zwelen of in oppers liggende hooi met een vork op een grote bult gestoken. De soms wel drie 
meter hoge hooibulten of zogenaamde roken werden vervolgens op een hooikar gesleept. Volle 
hooikarren denderden vervolgens in de zomermaanden over de hooiweg richting de verschillen-
de boerderijen. Eenmaal op het boerenerf aangekomen, werd het hooi vanuit de wagen de hooi-
zolder opgesleept. Ook kwam het voor dat het hooi in een zogenaamd hooivak werd bewaard.
Rondom de dorpswierde zien we een krans van weilanden. Dit heeft vermoedelijk als oorzaak dat 
de boeren van de boerderijen op de wierde tenminste één perceel dichtbij de boerderij wensten 
voor het laten weiden van het vee. Deze weilanden dicht bij de boerderij werden vennen ge-
noemd. Ze werden zelden of nooit voor hooiwinning gebruikt. 

Ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied vanaf 1832 tot heden
Het landschap rondom de dorpswierde kenmerkt zich door een regelmatige blokvormige ver-
kaveling, die naar het oosten toe iets onregelmatiger is van vorm. De onregelmatige vorm van 
sommige percelen kan verklaard worden door te wijzen op verlandde meanders van het Godlin-
zermaar waar de verkaveling zich op heeft aangepast. Pas echt onregelmatig wordt de verkave-
ling ter hoogte van Krewerd en Arkwerd. Hier is het voorkomen van voormalige wadgeulen veel 
duidelijker aan de verkaveling af te lezen.
Direct ten westen van de Godlinzer Oude Dijk ligt de voormalige Fivelboezem. Dit is aan de 
verkaveling af te lezen door de iets grotere en regelmatige blokken aan weerszijden van de 
kaarsrechte hooiweg. Het middeleeuwse zeekleipolderlandschap strekt zich vanaf hier richting 
het noordnoordoosten uit richting de huidige zeedijk. Wanneer we de kaartbeelden uit de jaren 
1850, 1900, 1950 en nu naast elkaar liggen, dan blijken daaruit een aantal in het oog springende 
veranderingen. Vooral de ruilverkaveling die tussen 1959 en 1960 werd uitgevoerd heeft grote 
delen van de historische verkaveling uitgewist. In die periode is ook een groot deel van de Godlin-
zer Oudedijk vlakgemaakt. De bedding van de Kleine Tjariet werd gedempt, wellicht met grond 
afkomstig van de Godlinzer Oudedijk.
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Ruimtelijke ontwikkeling in de dorpskern vanaf 1832 tot heden

Op de kadastrale kaart van 1832 zien we duidelijk de radiaire structuur van Godlinze, met een 
bijna perfect ronde buitenste rondweg en een intacte binnenste rondweg. Het terrein binnen de 
binnenste rondweg was het domein van de kerk en de pastorie. De wierde had in deze periode 
een uitgesproken agrarisch karakter met veel open plekken tussen de spaarzame bebouwing. 
De vele tuinen rondom de erven zullen in gebruik zijn geweest als moestuin, terwijl vooral in 
het noordoostelijke deel van het dorp ruimte was voor boomgaarden, deels in het bezit van de 
kosterij. Het oudste buurtje bevond zich langs de Peperstraat. Hier woonden vooral ambachtslie-
den zoals een schoenmaker/leerlooier, een verver en een wever. Langs de Pörhorn zien we rond 
1832 een concentratie van dagloners. Het buurtje is gelegen tussen twee van de drie boerderijen 
binnen de buitenste rondweg van het dorp.

Tussen 1832 en 1858 lijkt er nog weinig veranderd te zijn in de ruimtelijke opbouw van het dorp. 
Hier en daar zijn nieuwe woningen verschenen. Langs de Molenweg verscheen in 1854 de pelmo-
len “Werklust”. Al eerder had op deze plaats een molen gestaan. Al voor 1628 had Godlinze de 
beschikking over een korenmolen, die op besluit van de provincie in 1628 werd afgebroken.

Op topografische kaarten uit het jaar 1908, 1950, 1963 is een ontwikkeling zichtbaar van ver-
dichting qua bebouwing binnen de buitenste rondweg. Langs de Stelterweg worden woningen 
gebouwd, en ook in het blok tussen de Hoofdweg en de Stelterweg zien we nieuwe woningen 
verschijnen. Opvallend zijn de groene stroken die vooral in het noordoostelijke deel van het dorp 
prominent aanwezig zijn en langs het Gloepke, wat zoiets betekent als verstopplaats. 
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Godlinze 1858

Het zijn hakhoutstroken, die zeker hun nut hadden in de jaren dat de kachels op hout, turf en 
kolen werden gestookt. 

Grote verandering in de ruimtelijke structuur van het dorp zijn echter uitgebleven. De aanleg van 
de rondweg in 1960 heeft de grootste landschappelijke impact gehad. Hier en daar zijn huizen bij-
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gebouwd en er zijn een aantal sloten gedempt. Maar van grote uitbreidingen buiten de buitenste 
rondweg is het in Godlinze nooit gekomen. Bijzonder is dat het grote perceel ten zuiden van 
de Hoofdweg vrijwel vrij van bebouwing is gebleven. Het “Oude Hof’ is zodoende als ruimtelijk 
element nog steeds goed te herkennen. Dit geldt ook voor een klein deel van de borggracht, die 
tussen het “Oude Hof” en het voormalige borgstee nog te herkennen is als een sloot.

Godlinze 1963
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Bijlage 2: Resultaten archeologisch onderzoek
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Godlinze: van krijgersgraf tot adellijke borg
Johan Nicolay, Sebastiaan Pelsmaeker, Adriana Bakker, Gerard Aalbersberg &  
Annet Nieuwhof

Fig. 1: Luchtfoto van Godlinze vanuit zuidwestelijke richting. In het midden de kerk, vooraan het 
voormalige borgeterrein.  Foto © Terpen en Wierdenland/Aerophoto Eelde.

Inleiding
Het dorp Godlinze ligt op één van de meest imposante wierden van Groningen. De wierde is ruim 
6 m hoog, met de kerk op het hoogste punt. Godlinze is een van de weinige wierden die niet 
zijn afgegraven in de 18e en begin 19e eeuw. De wierde is dus nog vrijwel gaaf. De wierde was 
oorspronkelijk wellicht radiair ingedeeld, al is de huidige indeling gedeeltelijk blokvormig (fig. 1).1 
Het omvangrijke lege perceel op het zuidwestelijke deel van de wierde valt op: hier lag een borg-
terrein met de naam ‘Het Oude Hof’, zuidelijk van het kleinere perceel waar de laatmiddeleeuwse 
borg heeft gestaan. Ook in de 8e eeuw is al lokale adel herkenbaar, aan enkele wapengraven in 
een grafveld iets ten zuidwesten van het dorp. Dat grafveld is opgegraven in 1919. De wijze waar-
op de doden waren begraven vormt een directe afspiegeling van twee ingrijpende historische 
gebeurtenissen die hand in hand gingen: de verovering van het Fries-Groningse kustgebied door 
de Franken en de introductie van het Christendom. Dankzij inventariserend booronderzoek in de 
jaren 1980 en de aanleg van nieuwe riolering in 2013 was enige informatie over de opbouw van de 
wierde voorhanden. 

1  De Langen & Mol 2016, 112-116.
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In het kader van het project Terpen- en wierdenland is booronderzoek uitgevoerd; bovendien is 
het borgterrein geofysisch onderzocht, om vast te stellen welke resten nog in de bodem herken-
baar zijn. Ook is geprobeerd de begrenzing van de ‘grafwierde’ met behulp van booronderzoek 
te bepalen. Eén van de zwaarden uit dit grafveld is gereconstrueerd en vormt zo een tastbaar 
aandenken aan het rijke verleden van Godlinze. 

Wonen aan het Fivelbekken

De locatie van het huidige Godlinze lag in de ijzertijd nog in het getijdegebied van de Waddenzee. 
Rond het begin van de jaartelling had zich langs de rand van de kwelder een brede kwelderwal 
gevormd. Deze wal, waarop de eerste bewoners van Godlinze zich vestigden, vormde de oostelij-
ke oever van het komvormige getijdebekken van de Fivel. Het Fivelbekken slibde in de volgende 
eeuwen stapsgewijs dicht, het snelst aan de westzijde. Hier stak een brede kwelderwal als een 
soort stormbreker het Fivelbekken in; door de afnemende stroomsnelheid in de luwte achter 
deze wal vond vooral hier opslibbing plaats. De oostzijde van het bekken lag onbeschermd en 
groeide veel langzamer aan; in de vroege middeleeuwen ontstonden hier enkele smalle kwelder-
wallen ten zuidwesten en westen van Godlinze, waarop ’t Zandt zou ontstaan. Op een gedetail-
leerde hoogtekaart van het huidige gebied rond Godlinze zijn deze wallen nog herkenbaar (fig. 2).

Fig. 2: Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland (van hoog, oranjebruin, naar laag, don
kerblauw), waarop verschillende wierden en enkele kwelderwallen zichtbaar zijn. Figuur A. Nieuw
hof/Actueel Hoogtebestand Nederland.

In haar overzicht van de wierden in Oost-Fivelgo bespreekt Marijke Miedema ook Godlinze.2 
Doordat de wierde nog vrijwel intact is, zijn nauwelijks vondsten voorhanden die inzicht geven in 
de ouderdom van deze woonplaats. De vroegste scherf is van handgemaakt terpaardewerk, met 
een karakteristieke versiering van smalle groeven onderaan de hals. Aardewerk met een derge-

2  Miedema 1990, 127-128.
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lijke karakteristieke streepband-versiering was in gebruik van de late ijzertijd tot in de vroeg-Ro-
meinse tijd (ca. 200 v.Chr.-100 n.Chr.), zodat een aanvang van de bewoning rond of wellicht al 
enige tijd vóór het begin van de jaartelling aannemelijk is. 

Luxe geschenken uit de Romeinse tijd

Het terpen- en wierdengebied is rijk aan Romeinse objecten, zoals aardewerk en munten. Deze 
vondsten getuigen van een intensieve uitwisseling tussen de bewoners van het kustgebied en 
die in het Rijnland. Als het gehele palet aan Romeinse importen wordt overzien, vormen drie 
vondsten van wierden rond het Fivelbekken het neusje van de zalm: een imposante vingerring 
van bergkristal met de ingegraveerde afbeelding van Dionysus uit Westerwijtwerd (3e eeuw), 
een stijlvol vormgegeven medicijn- of cosmeticadoosje van taxushout uit Eenum (2e-3e eeuw), 
en een ivoren mesheft met de buste van een Romeinse keizer, eveneens uit Eenum (3e-4e eeuw) 
(fig. 3).

Fig. 3: Drie luxe importen uit de Romeinse tijd uit het wierdengebied rond het Fivelbekken: een vinger
ring van bergkristal uit Westerwijtwerd, een schmink of medicijndoosje van taxushout en een ivoren 
mesheft uit Eenum. Collectie en foto’s Groninger Museum, J. Stoel. 

De archeoloog Wim van Es heeft terecht gewezen op het uitzonderlijke karakter van deze voor-
werpen en probeert te verklaren hoe ze in Noord-Groningen terecht zijn gekomen.3 De ring is zo 
nauw dat deze alleen door een vrouw kan zijn gedragen. Ook het kistje kan het toiletdoosje van 
een vrouw zijn geweest, of – minder waarschijnlijk – het instrumentdoosje van iemand die binnen 
het Romeinse rijk geneeskunde heeft geleerd. Voor beide objecten wordt aangekomen dat ze 
op de markt in één van de Romeinse steden ten zuiden van de Rijn zijn gekocht. Het mesheft is 
van een andere orde: luxe objecten met een keizerportret werden vermoedelijk door de keizer 
zelf aan hoge functionarissen gegeven. Ook voor het mes waaraan het ivoren heft uit Eenum was 
bevestigd, denkt Van Es aan een ‘vorstelijk cadeau’, bijvoorbeeld voor een ‘Germaans edelman, 
heer van een groot gevolg’. Hoewel het mogelijk is dat terpbewoners deze objecten ergens 
hebben gekocht, zijn ook de ring en het doosje zo uitzonderlijk dat voor beide eveneens aan een 
geschenk valt te denken. 

3  Van Es 2005, 181.
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Deze objecten tonen dat de samenleving waartoe de bewoners van Godlinze gedurende de 
Romeinse tijd behoorden intern sociale verschillen kende. Terwijl op de meeste wierden boeren 
woonden die vooral zelfvoorzienend waren, is voor de grotere wierden, zoals die van Wester-
wijtwerd, Eenum én Godlinze, aan te nemen dat hier ook vooraanstaande families woonden die 
tot de lokale en wellicht zelfs regionale elite behoorden. Het zullen de leiders van deze families 
zijn geweest die als vertegenwoordigers van het latere Hunsego en Fivelgo contacten met het 
Romeinse gezag onderhielden. Vooral in de 3e en 4e eeuw, als de rijksgrenzen in het zuiden 
onder druk komen te staan, werd politieke steun noordelijk van de Rijn gezocht – steun die met 
geschenken in de vorm van gouden munten, zilveren vaatwerk of de luxe objecten uit Wester-
wijtwerd en Eenum werd bekrachtigd.4 

Een grafwierde uit de Karolingische periode

Godlinze heeft onder archeologen vooral bekendheid dankzij de ontdekking van een vroegmid-
deleeuws grafveld, dat in 1919 werd opgegraven door de beroemde archeoloog Albert Egges van 
Giffen (fig. 4-5). Hij publiceerde zijn bevindingen in het vierde Jaarverslag van de pas opgerichte 
Vereniging voor Terpenonderzoek.5 Het grafveld was enkele maanden eerder per toeval ontdekt 
tijdens het leggen van drainagebuizen op een akker, 240 m ten zuidwesten van de dorpswierde. 
Tijdens het graven van smalle sleuven kwamen aardewerk, waaronder ‘eene gave, versierde urn 
met verbrande beenderen’, en menselijke botten aan het licht. Toen deze vondsten Van Giffen 
ter ore kwamen, vermoedde hij dat hier een grafveld was aangesneden. Een persoonlijk bezoek 
ter plekke bevestigde zijn vermoedens, zeker toen bleek dat ter plekke een lage verhoging in het 
landschap zichtbaar was. Oorspronkelijk moet de verhoging prominenter zijn geweest, aangezien 
het terrein al voorafgaand aan de opgraving ‘een paar steek’ verlaagd zou zijn. 

De opgraving werd uitgevoerd in de maanden augustus en september, en moest onder grote 
tijdsdruk plaatsvinden. Dit niet alleen omdat de akker weer ingezaaid moest worden, maar vooral 
om te voorkomen dat de blootgelegde resten ‘ten prooi vallen aan de belangstelling van het al 
te weetgierige publiek’. Tijdens het graven van enkele smalle proefsleuven stuitte Van Giffen al 
snel op restanten van het grafveld, dat vrijwel volledig kon worden blootgelegd (fig. 5). Hoewel 
Van Giffen in eerste instantie dacht dat de graven in de natuurlijke ondergrond waren begraven, 
bleek tijdens het veldwerk dat de doden in ‘verwerkten grond’ waren bijgezet. Het onderscheiden 
van natuurlijke en opgebrachte lagen was echter uiterst complex; de grenzen tussen verschillen-
de grondsoorten ‘slechts met groote moeite’ konden worden vastgesteld. Na een nauwkeurige 
bestudering van enkele profielen bleek een ‘koepelvormige verhooging’ met een resterende dikte 
van slechts 25 cm aanwezig. Dat geen sporen van bebouwing zijn aangetroffen, toont aan dat de 
verhoging doelgericht als grafwierde was opgeworpen. Speciale grafwierden kwamen vaker voor 
in die periode.6 De ondergrond bestaat uit gelaagde, zavelige klei, kenmerkend voor de kwelder-
wal waarop Godlinze ligt.

4  Voor geschenken in de vorm van gouden munten en zilveren vaatwerk, zie Roymans 2017.
5  Van Giffen 1920. 
6  Knol 1993a, 156.



77 Het verhaal van Godlinze – Terpen- en Wierdenland

Fig. 4: Overzichtstekening van het grafveld dat Van Giffen in 1919 ten zuidwesten van Godlinze 
opgroef. Kleine cijfers zijn inhumatiegraven, crematiegraven worden aangegeven met een omcir
keld cijfer. Rode cirkels: graven met wapens (vier crematies en één inhumatie). Op het kleine kaartje 
rechtsonder is de locatie van het grafveld ten opzichte van het dorp zichtbaar (aangegeven met een 
pijl), met de slingerende laagte die tussen beide loopt. Naar Knol & Bardet 1999, fig. 1.
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Fig. 5: Ligging van de inhu
maties tijdens de opgra
ving van de ‘grafwierde’. 
De graven liggen deels in 
doorlopende rijen. Foto © 
Rijksuniversiteit Gronin
gen, Groninger Instituut 
voor Archeologie.

Een interessante observatie is dat de westelijke voet van de grafwierde ‘ingeklemd werd gevon-
den tusschen van nature afgezette klei’. Dit toont dat de flanken van de grafwierde vermoedelijk 
ten tijde van het gebruik als grafveld nog regelmatig overstroomd werden, wat ook blijkt uit het 
verschil in hoogte van het maaiveld ónder (1,05 +NAP) en rond de grafwierde (1,1-1,7 +NAP). Het 
grafveld lag vermoedelijk op de zuidelijke oever van een geul of priel die ook nu nog ten zuiden 
van Godlinze in het slotenpatroon en als laaggelegen strook (de ‘Godlinzermaar’) herkenbaar is 
en als het ware een natuurlijke scheiding vormde tussen de wereld van de levenden en die van de 
doden (zie detailkaart in fig. 4). In 2017 is binnen het project Terpen- en Wierdenland een boor-
onderzoek naar de grafwierde uitgevoerd, om de vast te stellen in hoeverre nog intacte resten 
aanwezig zijn.7 Helaas bleek de ophogingslaag die Van Giffen had waargenomen ook buiten zijn 
opgravingsput volledig te zijn vergraven.

De graven die tijdens de opgraving worden blootgelegd, waren enerzijds lijkbegravingen ofwel 
inhumaties (74x) en anderzijds crematiegraven, waarvan 35 graven met en zes graven zonder 
urn. Slechts eenmaal zijn de resten van een vermoedelijk grafkist herkend, als een dun laagje 
houtskool, van ‘een door branden uitgeholde boomkist’. De inhumaties tonen dat de overledenen 
liggend op hun rug in verschillende richtingen waren begraven, met het hoofd aan de zuid-, de 
zuidwest- of westzijde. Een deel van de west-oostgerichte graven lag in rijen naast elkaar (fig. 5), 
een traditie die teruggaat op oudere, Frankische ‘rijengrafvelden’. Interessant is dat enkele van de 
skeletten elkaar oversnijden, waarbij twee graven (oost-west) eenmaal over een dieper gelegen 
graf (noord-zuid) liggen. Verder zijn urnen zowel onder als boven het niveau met de inhumaties 
aangetroffen, zodat is aan te nemen dat crematie gedurende de gehele gebruiksperiode van het 
grafveld plaatsvond. 

Als container van crematieresten zijn lokaal vervaardigde, handgemaakte potten gebruikt, en in 
mindere mate ook geïmporteerd vaatwerk uit het Rijnland. De handgemaakte potten bestaan 
respectievelijk uit a) tonvormige potten met platte bodem, b) fles- of buidelvomige potten met 
afgeronde bodem, en c) kogelvormige potten met afgeronde bodem (fig. 6). Dat het aardewerk 
lokaal is gemaakt, zou blijken uit de magering van de klei met ‘wadschelpfragmenten’. Dat tevens 

7  Bakker 2018, 28-30, bijlage 1: locatie 1 (boorlocaties).
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granietgruis als magering werd gebruikt, zou wijzen op een herkomst van de vervaardigers van 
de zandgronden (of, zoals Van Giffen zegt, op de aanwezigheid van ‘Saksen’). Belangrijk is dat 
Van Giffen de drie aardewerkvormen voor het eerst als ‘typologisch en ook chronologisch ver-
schillende vormenreeksen’ ziet, die elkaar in de tijd opvolgen – van tonvormige naar kogelvormi-
ge potten.8

Fig. 6: Potten uit het graf
veld van Godlinze:  potten 
met platte bodem, fles- of 
buidelvomige potten met 
afgeronde bodem, en  
kogelvormige potten, die 
elkaar in de tijd opvolgen. 
Uit Van Giffen 1920, Pl. IV.

De bijgiften bij de crematies bestaan uit ijzeren zwaarden, messen, gespen en sleutels, bronzen 
pincetten, benen kammen en glazen kralen. Slechts twee van de inhumaties bevatten bijgaven, 
respectievelijk in het graf van een vrouw en van een man: 

– Graf 41: éénsnijdend ijzeren zwaard, met resten van het houten gevest nog herkenbaar in de 
corrosie; aan de linker zijde van een skelet waarvan de schedel op het zuiden was gericht.

– Graf 46: snoer van 47 kralen (fig. 7), om de hals van een skelet waarvan het hoofd naar het 
westen was gericht.

Fig. 7: Tekening van het 
kralensnoer uit inhuma
tiegraf 46. Uit Van Giffen 
1920, plaat X.
 

8  Van Giffen 1920, 53vv.
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Verder werden bij het blootleggen van de skeletten ‘ter hoogte van borst, heup of dij meerdere 
malen conglomeraties van ijzerozyd en klei, die op mesjes en dergl. wezen’ herkend, maar in een 
dusdanig slechte toestand dat conservering op dat moment niet mogelijk was.

Op basis van de urnen wordt het grafveld gedateerd van de 7e tot vroeg in de 9e eeuw, ofwel 
in de Karolingische periode. De handgevormde potten worden als ‘late of verlopen vormen van 
typisch Saksisch aardewerk’ gezien (dus ná de 5e eeuw te dateren), zonder de knobbels, lijn-
versiering en fraaie afwerking die zo kenmerkend is voor aardewerk in Angelsaksische stijl. Het 
importaardewerk is typisch voor de ‘vroeg-Karolingischen tijd der 7de en 8de eeuw’; ook hiertussen 
ontbreken de vroege, Merovingische vormen. Al met al komt Van Giffen op een begindatering 
rond 600, en een einddatering rond 825 n.Chr.

Het staat voor Van Giffen vast dat het grafveld werd gebruikt door de bewoners van de naastge-
legen wierde. Op basis van het aantal graven en de gebruiksperiode van het grafveld probeert hij 
een uitspraak te doen over de omvang van de bevolking in de Karolingische periode. Uitgaande 
van een sterftecijfer van 2,5% komt hij bij een totaal aantal van oorspronkelijk ca. 200 graven en 
een gebruiksduur van ca. 200 jaar op een populatie van ca. 50 personen.9

De combinatie van inhumatie- en crematiegraven, evenals de vorm van het handgemaakte 
aardewerk, ziet Van Giffen als ‘Angel-Saksische elementen’, die samenhangen met de komst van 
Angelen en Saksen als nieuwe bewoners van het Fries-Groningse kustgebied in de 5e en 6e eeuw. 
Het geïmporteerde vaatwerk vormt daarbij een afspiegeling van het uitbreide handelsnetwerk 
waar deze bewoners van vroegmiddeleeuws Godlinze gedurende de hierop volgende eeuwen aan 
deelnamen.

Klompen roest geven hun geheimen prijs

Het is te danken aan Egge Knol, conservator bij het Groninger Museum, dat een deel van de ijzer-
vondsten uit de grafwierde na bijna 80 jaar werden herontdekt, schoongemaakt en onderzocht.10 
De veldtekeningen en andere vondsten uit het grafveld waren al eerder opnieuw door Knol beke-
ken,11 zodat het beeld dat Van Giffen schetst deels kan worden genuanceerd.

Tijdens de opgraving zijn door Van Giffen de resten van in totaal 115 graven blootgelegd. Dat 
in het grafveld oorspronkelijk meer personen waren begraven, blijkt uit het volledig ontbre-
ken van kindergraven. Tijdens de opgraving van een vroegmiddeleeuws grafveld bij het Friese 
Oosterbeintum waren kindergraven moeilijk herkenbaar, 12 zodat ze gezien de snelheid van het 
onderzoek in Godlinze vermoedelijk zijn gemist. Verder zal het aantal crematies aanzienlijk hoger 
zijn geweest, zeker gezien de weergave van allerlei concentraties houtskool in de gepubliceerde 
profielen. Desondanks schat Knol het oorspronkelijke aantal bijzettingen iets lager in dan Van 
Giffen deed, rond de 175.13

 

9  Van Giffen 1920, 90.
10  Knol 1998; 2001; Knol & Bardet 1999.
11  Knol 1993a, 164-165.
12  Knol et al. 1996.
13  Knol 1993a, 165.
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Het aardewerk kan op grond van nieuwe vondsten en betere typologieën tegenwoordig nauw-
keuriger worden gedateerd dan 100 jaar geleden. Het importaardewerk, inderdaad afkomstig uit 
het Rijnland, is kenmerkend voor de 7e en vroege 8e eeuw. Het handgevormde aardewerk toont 
de al door Van Giffen waargenomen ontwikkeling van lompe, buidelvormige potten naar beter 
afgewerkte, kogelvormige potten. De vroegste potten zijn inderdaad in de 7e eeuw te dateren, 
en de kogelpot op basis van de magering met schelpgruis tot in de late 8e eeuw. Het aardewerk 
beslaat daarmee globaal de 7e en 8e eeuw. Rekening houdend met het aantal ontbrekende 
kinderen komt ook Knol op een populatie van ca. 50 personen, wat hij gelijkstelt aan de bewoners 
van negen boerderijen op de wierde Godlinze.14

In zijn publicatie van het grafveld merkte Van Giffen al op hoe slecht de voorwerpen van ijzer 
bewaard zijn gebleven. De meeste objecten zijn, zoals hij zelf zegt, ‘totaal geoxydeerd’. Wat 
resteert is een roestklomp, waarin soms nog de vorm van het originele object herkenbaar is (o.a. 
van sleutels, gespen en messen). Tot deze roestklompen horen drie grote brokken die als losse 
vondsten zijn verzameld, onder de vondstnummers 54-45:
“No. 43. Groote brokken sterk geoxydeerd ijzer en klei met ijzeroxyd. Daarin blijkbaar allerlei zaken 
bijeen, waartoe o.a. een gesp, groote platte helmvormige stukken ijzer met sporen van brons, ver
moedelijk umbo’s, holle staafvormige ijzeren bouten, enz. No. 44 en 45. Als No. 43.”15

De vondsten uit deze drie nummers zijn samen met een ander vondstnummer (No. 43a) ver-
mengd geraakt en zo in het depot van het Groninger Museum beland. In 1997 konden de roest-
klompen alsnog worden geconserveerd, waarbij de corrosielaag voorzichtig is verwijderd. Het 
eindresultaat is verbluffend: onder de corrosie bleken zwaarden, landspunten, schildknoppen, 
stijgbeugels, scharen en messen aanwezig. De vondsten lijken in vier of vijf ‘assemblages’ te 
zijn begraven, elk met een tweesnijdend zwaard (een spatha). Eenmaal was het zwaard samen 
met een schildknop (een umbo) en een speerpunt begraven (fig. 8, nrs. 1 en 2), eenmaal met een 
schildknop (fig. 8, nr. 4), en tweemaal met stijgbeugels (fig. 8, nrs. 5 en 6). 

De overige brokken ijzercorrosie bevatten verder fragmenten van meerdere spathae, twee een-
zijdig snijdende zwaarden (langsaxen), zoals er ook al één in een inhumatiegraf was gevonden, 
een derde schildknop, een zogenaamde ‘vleugellans’ (fig. 8, nr. 3), messen, scharen en gespen. 
Dat de wapens en andere ijzeren objecten oorspronkelijk bijgaven van niet herkende crematieg-
raven vormden, blijkt uit stukjes crematie die soms in de corrosie werden aangetroffen. Om in de 
crematiekuil te passen, zijn de zwaarden opzettelijk gebogen (zie fig. 8, nrs. 5 en 7).

De spatha’s en een reconstructie 

Van de tweesnijdende zwaarden uit Godlinze zijn de sterk gebogen bladen en in totaal tenminste 
vijf gevesten aangetroffen. Elk gevest bestaat uit drie delen: de centrale angel waarin het blad 
uitloopt, de pareerstang op de overgang van zwaardblad naar een niet bewaard gebleven greep 
van organisch materiaal, en de afsluitende pommel of gevestknop. De pommel bestaat weer uit 
twee delen: de knopstang, die dezelfde vorm heeft als de pareerstang, en een afsluitende knop 
die driehoekig en iets bol van vorm is. 

14  Knol 1993a, 165.
15  Van Giffen 1920, 66.
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Fig. 8: Wapens uit 8eeeuwse crematiegraven in Godlinze. Beschrijving van de deels samengeklon
terde fragmenten naar Knol 1998: 1. Een tweesnijdend zwaard, een schildknop en een lanspunt. 
2. Brede lanspunt. 3. Schacht van een vleugellans. 4. Schildknop. 5. Tweesnijdend zwaard en twee 
stijgbeugels. 6. Paar stijgbeugels en fragmenten van de greep van een tweesnijdend zwaard. Teke
ningen J.M. Smit (RUG/GIA); naar Knol 1998.

Aangezien de voorzijde van deze knop bij alle vijf de grepen uit één vlak bestaat, kunnen de 
zwaarden aan het type Immenstedt worden toegewezen. Zwaarden van dit type zijn in de decen-
nia rond het midden van de 8e eeuw te dateren (ca. 730-770 n.Chr.).16 Het type kent een versprei-
ding langs de Nederlandse en Duitse Noordzeekust, waarbinnen ook Godlinze valt.

De naamgever van dit zwaardtype is het Duitse Immenstedt, waar een complete spatha samen 
met speerpunten, stijgbeugels, messen en gespen als bijgaven in een grafheuvel zijn aange-

16  Knol & Bardet 1999, 216 (met verdere referenties); voor de verspreiding, zie Stein 1967, Taf. 115.
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troffen.17 Het zwaard heeft een langgerekt, tweesnijdend blad, uitlopend in een smalle angel 
waaraan de greep is bevestigd. De pareer- en knopstang zijn iets biconisch, terwijl de eindknop 
afgerond driehoekig is. Het zwaard heeft een totale lengte van 97 cm. 

Vergelijkbare zwaarden zijn binnen Groningen onder andere bekend uit Saaxumhuizen en An-
tum.18 Een van de zwaarden uit Antum komt uit een rijk ‘ruitergraf’, van een man die samen met 
zijn paard was begraven. De Groninger zwaarden hebben eenzelfde gevestknop als de zwaarden 
uit Godlinze. Verder tonen ze een karakteristiek element dat bij de zwaarden uit Godlinze niet 
(meer) herkenbaar is: het middendeel van de zwaardbladen bestaat twee of drie banen breed uit 
een golvend patroon, dat is ontstaan door smalle platen ijzer met een verschillende samenstel-
ling op elkaar te smeden, te torderen en weer plat te slaan – een proces dat ‘damascering’ wordt 
genoemd. De zwaarden uit Godlinze, Saaxumhuizen en Antum wijken af van de gelijktijdige, 
meer exclusief ogende zwaarden uit Wierhuizen en Maarhuizen: deze hebben een greep met 
halfronde eindknop die aan de bovenzijde drie welvingen vertoont.19 De greep is rijk versierd met 
ingeslagen draden en strips van messing. 

In het kader van het project Terpen- en Wierdenland is een reconstructie gemaakt van een spatha 
die in Godlinze was begraven (fig. 9). Hiertoe zijn eerst de bewaard gebleven fragmenten uit 
Godlinze nauwkeurig opgemeten, evenals de spatha uit Antum en het iets luxere zwaard uit 
Maarhuizen. Uiteindelijk is er voor gekozen om het best bewaarde gevest uit Godlinze (vondstnr. 
GM 1919-VIII-43/45.7) te reconstrueren. Door de gebruikte conserveringsmethode zijn er helaas 
slechts weinig details zichtbaar in dit gevest, maar wel is duidelijk dat zowel de pareerstang als de 
tweedelige gevestknop sterk afgerond zijn. Tevens is er een zeer dun draadje of plaatje messing 
zichtbaar tussen de eindknop en de knopstang. 

Voor de reconstructie zijn de ijzeren gevestdelen eerst grofweg in vorm gesmeed, waarna ze 
met behulp van slijpmachines, vijlen en schuurpapier tot hun definitieve vorm en afmeting zijn 
gebracht. In de pareerstang is een sleuf gemaakt waar de angel van het zwaardblad doorheen ge-
stoken is. Tussen de knopstang en eindknop is een plaatje van 1 mm dik messing aangebracht om 
de decoratieve lijn te creëren die zichtbaar is bij het gevest uit Godlinze. Bij het originele gevest is 
van de greep geen organisch materiaal bewaard gebleven. Gebaseerd op informatie van andere 
zwaardvondsten is een tweedelige greep van beukenhout gemaakt, die nauwkeurig om de angel 
past. De greep is ingesmeerd en omwikkeld met een strook dun kalfsleer, dat is geverfd. Onder 
het leer van de greep is één verhoogde dwarslijn aangebracht ter decoratie.

Hoewel geen van de fragmenten van de zwaardbladen uit Godlinze overtuigende sporen van 
damascering laat zien, is deze versiering een belangrijk kenmerk van veel spathae uit de 8e eeuw. 
Geïnspireerd door de zwaarden uit Antum is daarom gekozen voor een damascering in twee 
banen. Er zijn vele damasceringspatronen bekend, maar in dit geval bestaat de damascering uit 
twee tegengesteld getordeerde damaststaven – elk bestaande uit een afwisseling van smalle 
ijzerstroken van licht en donkerder staal. Het uiteindelijke zwaardblad is maar licht geëtst, omdat 
nog onduidelijk is of en hoe dit historisch gebeurde. Het is mogelijk dat de zwaarden historisch 

17  Stein 1967, 348-349 (grafheuvel L9).
18  Ypey 1961, 368-369, 372-376; voor verdere vondsten uit Noord-Nederland, zie Knol 1993a, tabel 17.
19  Ypey 1961, 376-378.
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Fig. 9: Acht fasen uit de reconstructie van een spatha, zoals die in het grafveld van Godlinze is be
graven, van het vormen van hen het zwaardblad uit samengevoegde en getordeerde platen tot het 
maken van het gevest en de schede. Foto’s S. Pelsmaeker, ARRE Remaining History.



85 Het verhaal van Godlinze – Terpen- en Wierdenland

zwaarder geëtst waren met bijvoorbeeld (paarden)urine, maar dat zal zullen toekomstige expe-
rimenten moeten uitwijzen. Het maken van een gedamasceerd zwaard is ten opzichte van een re-
gulier ‘enkelstalen’ zwaard zeer arbeidsintensief en vereist een enorme specialisatie van de smid. 
Toch tonen experimenten dat de meerwaarde van damascering in 8e-eeuwse spathae in functio-
nele zin minimaal is, dus waarschijnlijk was het gebruik van damascering grotendeels decoratief 
en wellicht gerelateerd aan de status van de zwaarddrager en zijn familie.20

De vorm en constructie van de schede is onder meer gebaseerd op archeologische vondsten uit 
het Zweedse Välsgarde (7e eeuw), het Engelse Coppergate in York (9e-11e eeuw eeuw) en het 
Ierse Dublin (10e-11e eeuw).21 De schedes bestaan in de meeste gevallen uit een houten kern 
met een omwikkeling van leer, al zijn er enkele voorbeelden met omwikkelingen van linnen of 
berkenbast. Binnen Nederland zijn geen resten van dergelijke schedes uit deze periode bewaard 
gebleven, zodat buitenlandse vondsten als inspiratie voor de reconstructie dienden. Voor de 
schede zijn eerst twee houten planken uitgehold, zodat ze nauwkeurig om het zwaardblad pas-
sen; het zwaard moet klem genoeg zitten om niet zomaar uit de schede te kunnen glijden, maar 
los genoeg om gemakkelijk getrokken te kunnen worden. De twee schedehelften zijn vervolgens 
op elkaar gelijmd. Originele schedes zijn vrij dun, dus de gereconstrueerde houten schede is 
nergens meer dan 5 mm dik. 

Op de houten schede is een leren koord vastgelijmd om twee decoratieve parallelle lijnen te 
vormen. Hierna is een stuk dun geitenleer om de schede gestikt. De decoratie op de schede, met 
onder het leer liggende parallelle lijnen, is een stijl die al voorkomt sinds de laat-Romeinse tijd en 
vooral bekend is uit de 6e-7e eeuw – doorlopend tot in de 11e-13e eeuw.22 De kleur van de schede 
is gebaseerd op een, iets jonger, archeologisch voorbeeld uit York.23 Hier zijn resten van een rode 
kleurstof (kwiksulfide) teruggevonden op een riem waaraan mogelijk een zwaard werd gedragen. 
Historische afbeeldingen laten een grotere variatie in kleuren van de zwaardschedes zien. Sinds 
de Romeinse tijd kennen we afbeeldingen van zwarte, rode, blauwe en groene schedes, en op 
het tapijt van Bayeux (11e eeuw) komen ze voor in wit, geel, groen, rood en zwart. Dit maakt het 
waarschijnlijk dat zwaardschedes veelal geverfd waren. Omdat alleen rood als kleurstof archeolo-
gisch bekend is, is bij de reconstructie voor deze kleur gekozen.

De schede is voorzien van een schouderriem. Er zijn verschillende manieren om zwaarden te 
dragen, maar meestal aan een schouderriem of aan een heupgordel. Zowel archeologische als 
historische bronnen laten zien dat zwaarden tot de 7e eeuw meestal aan een schouderriem wer-
den gedragen, en vanaf de 11e eeuw worden ze voornamelijk aan een heupgordel gedragen. In 
de tussenperiode zijn beide methoden gangbaar.24 In het geval van deze reconstructie is gekozen 
voor een schouderriem, omdat dit bij de Franken tot in elk geval de 9e eeuw een veel gebruik-
te methode was die vooral voor ruiters praktisch bleek. Al met al toont deze reconstructie een 
8e-eeuwse spatha, zoals deze er ooit ‘nieuw’ uit kan hebben gezien.

20  Zie Pelsmaeker 2010, 77-80.
21  Arwidsson 1954, 62-63; Mould et al. 2003, 3355-3366; Cameron 2007.
22  Mould et al. 2003, 3364; Oakeshott 1996, 77, 88.
23  Mould et al. 2003, 3220.
24  Zie voor voorbeelden en meer informatie Davidson 1962, 88-96.
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De Franken rukken op

De zwaarden uit Godlinze staan niet op zichzelf, maar maken deel uit van een omvangrijke groep 
zwaarden en andere wapens uit wapengraven. Terwijl het meegeven van wapens in graven ge-
durende de 6e en 7e eeuw een uitzondering vormt, zijn gedurende de 8e eeuw enkele tientallen 
wapengraven bekend uit het Nederlands-Duitse kustgebied (fig. 10). In deze graven is vaak een 
twee- of eensnijdend zwaard meegegeven, al dan niet in combinatie met een schild, één of meer 
speren, stijgbeugels en ook glazen drinkbekers. Vermoedelijk bestaat er een relatie tussen deze 
graven en de paarden en honden die vaak in grafvelden uit de Karolingische periode voorkomen: 
het gaat hier vermoedelijk om de rijdieren en ‘oorlogshonden’ van de overleden krijgers.

Fig. 10: Overzicht van tweesnijdende zwaarden uit het Noord-Nederlandse en aangrenzende Duitse 
kustgebied, veelal afkomstig uit 8e-eeuwse graven. Godlinze is met nr. 18 aangegeven. 1: water; 2: 
strand en duinen; 3: kwelder; 4: knikkleizone; 5: veen; 6: vindplaats. Naar Knol & Bardet 1999, fig. 2.

Zoals het onderzoek in Godlinze toont, kunnen gedurende de 8e eeuw in hetzelfde grafveld 
meerdere personen met wapens zijn begraven. Als vondstlocaties van de zwaarden binnen het 
grafveld worden weergegeven, is te zien dat deze een ruime spreiding hebben – wellicht gekop-
peld aan de graven van verschillende families (zie fig. 4). Elders komen de wapengraven ook meer 
geïsoleerd, of als clusters van enkele graven voor. Volgens Knol vormen de graven een getuigenis 
van twee belangrijke aspecten van de vroegmiddeleeuwse levensstijl: krijgshaftigheid (wapens) 
en feestelijke banketten (glazen bekers).25 Dat kostbare objecten niet als erfstukken werden 
doorgegeven maar als bijgiften in een graf belandden, hangt vermoedelijk samen met een perio-
de van sociaal-politieke onrust.26 Juist dan is het nodig om de positie van de groep nabestaanden 
extra te benadrukken, waarvoor het grafritueel bij uitstek gelegenheid biedt.

Als deze aannames correct zijn, met welke sociaal-politieke onrust zouden de graven dan ver-
band kunnen houden? Uit historische bronnen is bekend dat de Frankische hofmeier Karel Martel 
na de dood van de ‘Friese koning’ Redbad in 719 het West-Nederlandse kustgebied tot aan het 
Vlie veroverde. Na een slag tussen Karel Martel en ene Poppo of Bubbo bij de Friese Boorne, in 

25  Knol 2001, 119.
26  Zie Theuws & Alkemade 2000.
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732, werd ook het Noord-Nederlandse kustgebied tot aan de Lauwers aan het Frankische rijk toe-
gevoegd. Het duurde vervolgens tot na de ‘Saksische oorlogen’ (772-804) totdat Karel de Grote 
ook het Groningse gebied in zijn macht had. De noordgrens van het Frankische rijk werd toen 
verlegd naar de Danevirke, een aardwal ten westen van het huidige Schleswig. 

Het is niet toevallig dat de wapengraven in de decennia rond het midden van de 8e eeuw zijn te 
dateren, als het Fries-Groningse kustgebied het toneel van Frankische veroveringen is.27 Door 
het begraven van hun overledenen met wapens kunnen bestaande of nieuwe, door de Frankische 
koning gesteunde leiders hun machtspositie hebben getoond. Ook is het mogelijk dat de gra-
ven juist horen bij een laatste generatie van ‘oude leiders’, die in het grafritueel hun weerstand 
tegen de Frankische overheersing toonden. De eerste optie lijkt het meest waarschijnlijk, vooral 
omdat de meegegeven bekers Frankische importen (of geschenken?) zijn. Na de 8e eeuw zijn de 
machtsposities blijkbaar weer gestabiliseerd, zodat het niet meer nodig is deze positie via het 
grafritueel te bekrachtigen. 

Heidenen worden Christenen

De komst van Frankische machthebbers heeft niet alleen gevolgen op het sociaal-politieke vlak. 
In het kielzog van de Franken grijpen missionarissen hun kans om het Christendom te verspreiden 
en het immense Frankische rijk zo ook via religieuze weg tot een eenheid te smeden. Het is Egge 
Knol die het proces van kerstening voor het Noord-Nederlandse kustgebied heeft bestudeerd, 
specifiek in het licht van het grafbestel.28 Volgens Knol zijn er drie aspecten van het grafritueel die 
op de introductie van het Christendom kunnen wijzen: 1. de afwezigheid van crematie, 2. het ont-
breken van bijgaven en 3. de begraving van de overledene met het hoofd in het westen. Van deze 
‘regels’ kon echter worden afgeweken, bijvoorbeeld door toch te kiezen voor het cremeren van 
de dode of door het meegeven van enkele (Christelijke) objecten. West-oost-begravingen komen 
al voor op pre-Christelijke grafvelden, zodat niet elke persoon die met het hoofd naar het westen 
is begraven ook daadwerkelijk volgens Christelijke normen hoeft te zijn bijgezet.

Uit historische bronnen over het werk van verschillende missionarissen is het moment van 
kerstening voor specifieke delen van Nederland vrij goed bekend. De belangrijkste personen 
voor Noord-Nederland zijn Willibrord en Bonifatius, later gevolgd door Willehad en Liudger.29 
Na enkele eerdere, weinig succesvolle pogingen in de late 7e en 8e eeuw, vormt het jaar 786 voor 
het Groningse deel van het kustgebied een belangrijk moment: de kerstening van de Groninger 
gouwen wordt door Karel de Grote opgedragen aan Liudger, die daarmee de vrijheid (en bescher-
ming) krijgt om het Christendom hier onder de wiedebewoners te verspreiden. Aangenomen 
wordt dat na het zendingswerk van deze monnik de kerstening van Noord-Nederland is voltooid 
– hoewel het tot in de 10e of 11e eeuw zal duren voordat grootschalig kerken worden gebouwd 
en Christelijke symbolen (met name schijffibulae met een kruismotief) meer algemeen worden 
gedragen.30 

27  Knol & Bardet 1999, 217-219; Knol 2001, 118-120.
28  Knol 1993b.
29  Knol 1993b, 62; zie ook Van Giffen 1920, 77.
30  Voor de schijfvormige fibulae en hun datering, zie Bos 2008.
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Voor zijn onderzoek naar de kerstening van Noord-Nederland had Knol de beschikking over 
informatie uit zo’n 120 vroegmiddeleeuwse grafvelden, onder te verdelen in een vroege groep 
(5e-7e eeuw) en een late groep (8e eeuw). Tot de eerste groep behoren de grafvelden die een 
sterk ‘Angelsaksisch’ karakter hebben. Ze kenmerken zich door het tegelijk voorkomen van inhu-
matiegraven zonder vaste oriëntatie en crematiegraven. Vermoedelijk werden de doden binnen 
‘familieclusters’ begraven, de mannen met een mes of gesp, de vrouwen met een fibula, kralen-
snoer, spinklos of kam. Incidenteel is in het mannengraf ook een wapen meegegeven. In de 8e 
eeuw komen crematies steeds minder voor, skeletten worden naast elkaar, vaak met het hoofd 
naar het westen begraven, en in de graven komen nog maar weinig bijgiften voor. De bijgiften 
zelf dragen soms christelijke motieven. Slechts gedurende enkele decennia wordt afgeweken van 
deze 8e-eeuwse ‘norm’, en worden in een relatief groot aantal graven de al besproken wapens 
meegeven.

Het grafveld dat bij Godlinze is opgegraven dateert uit de 7e én 8e eeuw, en werd gebruikt 
gedurende een periode dat de oude rituelen plaats maakten voor nieuwe. Van Giffen wijst in zijn 
publicatie al op het verschil in oriëntatie en diepteligging van de inhumaties, in relatie tot een ver-
anderende geloofswereld.31 Terwijl de noord-zuidgerichte skeletten, net als de crematies, van een 
oude, heidense traditie zouden getuigen, horen de skeletten die west-oost (of zuidwest-noord-
oost) zijn bijgezet in een jongere, christelijke traditie thuis. Dat de jongere inhumaties gelijktijdig 
zijn met enkele van de crematiegraven past volgens hem bij de geleidelijke, soms haperende 
introductie van het Christendom: 
“Men krijgt den indruk, dat die min of meer regelmatige “Reihengräber” [rijengraven] reeds den tijd 
aanwijzen van een meer gevestigd Christendom, terwijl de enkele in hooger niveau bijgezette urnen 
de herinnering bewaren van enkele conservatieven, vasthoudend aan de oude traditie, of wel, dat zij 
wijzen op een’ kleine terugslag [in de acceptatie van het Christendom].”32

Het definitief verlaten van de vroegmiddeleeuwse grafvelden rond 800 n.Chr. is te zien als een 
vierde aanwijzing voor de geleidelijke introductie van het Christendom. Vermoedelijk werden de 
doden daarna bijgezet in begraafplaatsen rond kerken, die op of vlak naast de bestaande terpen 
en wierden werden gebouwd. Het moment dat de ‘oude’ grafvelden werden verlaten, dateert 
daarmee het verschijnen van de eerste, nog houten kerken. Deze datering komt overeen met de 
datering van de vroegste kerken van Noord-Nederland, zoals die onder de huidige kerk van het 
Drentse Emmen (9e eeuw).33 Toch is het maar de vraag of er al rond 800 zoveel kerken waren ge-
bouwd dat alle doden rond de kerk konden worden begraven. Het zou nog duren tot de late 10e 
en vooral de 11e eeuw voordat de meeste volkskerken in Noord-Nederland werden gebouwd als 
onderdeel van een dieptekerstening die bedoeld was om de bevolking als geheel religieus onder 
dak te brengen.34

Het grafveld van Godlinze neemt binnen het onderzoek naar de kerstening van Noord-Nederland 
een uitzonderlijke plaats in. De inhumatie- en crematiegraven tonen dat de overgang van ‘hei-
dens’ naar ‘Christelijk’ een geleidelijk proces was, waarbij soms werd afgeweken van de standaar-

31  Van Giffen 1920, 71.
32  Van Giffen 1920, 77.
33  Den Hengst 2013. 
34  Mostert 1993; zie ook de datering van kerken in Noord-Nederland door De Langen & Mol (2016).
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doriëntatie van inhumaties en doden tot ver in de 8e eeuw werden gecremeerd. Met het verlaten 
van de grafwierde lijkt het beëindigen van het heidense grafritueel een feit. Onduidelijk is echter 
waar de doden in de 9e en 10e eeuw werden begraven: rond een houten kerk die op dat moment 
al centraal op de wierde stond, of elders op een wierde die op dat moment misschien grotendeels 
als ‘akkerwierde’ in gebruik was?35

Boringen in en rond de wierde

Voor haar onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Oost-Fivelgo heeft Marijke Miedema in 
en rond de wierde Godlinze kleinschalig booronderzoek uitgevoerd (fig. 11). De acht boringen in 
de wierde zijn vrij willekeurig geplaatst, op de 
rechthoekige kavel waar de borg heeft gestaan 
(nr. 7), centraal op het aangrenzende borg-
terrein (nr. 6), en op de noordelijke flank van 
de wierde (nrs. 1-4). Zuidelijk van de ringweg 
zijn twee aanvullende boringen net buiten de 
wierde gezet, op twee locaties waar zich lichte 
verhogingen bevinden (nrs. 5 en 8) (fig. 11).
 Boring 7 (top 3,4 m +NAP) is iets ten zuiden 
van de kerk geplaatst en vertoont de volgende 
opbouw:

– 0-30 cm: recent opgebrachte laag;
– 30-260 cm: wierdelagen, met 45 scherven 

terpaardewerk uit de Romeinse tijd;
– 260-285 cm: kleilagen met veenbandjes.
– 285-390 cm: wierdelagen, scherven aarde-

werk (datering onbekend) op drie dieptes’
– 390-400 cm: veen;
– 400 cm: einde boring.

Fig. 11 De boorpunten (in de blauwe cirkels) uit het 
onderzoek van Miedema. Naar Miedema 1990.

Opmerkelijk is de vermelding van veenlagen in en direct onder de wierde; waarschijnlijk gaat het 
echter niet om veen maar om mest, zodat is aan te nemen dat op een diepte van 4 m onder maai-
veld de basis van de wierde nog niet was bereikt. De andere boringen in de wierde tonen eenzelf-
de opbouw, met klei- en mestlagen. Soms zijn ‘vegetatiebandjes’ herkend, waarmee humeuze 
loopvlakken kunnen zijn bedoeld, op plaggen die zijn gestoken in een nat milieu. Uit enkele van 
de boorkernen zijn op verschillende dieptes dateerbare scherven aangetroffen. Naast de scher-
ven terpaardewerk uit boring 7 gaat het om kogelpotaardewerk uit boring 4 (tussen 30 en 240 cm 
diepte) en boring 6 (265 cm diepte).

35  Voor een transformatie van veel terpen en wierden in de 9e-10e eeuw naar ‘akkerwierden’, zie De Langen & 
Mol 2016.
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In één van de twee boringen die net buiten de wierde zijn gezet, zijn ook antropogene lagen 
herkend (boring 5, top 1,6 m +NAP)). Het gaat om een pakket wierdelagen, waaronder een laag 
‘klei met fosfaatvlekken’, tussen 30 en 80 cm onder het maaiveld. Mogelijk was hier een verhoog-
de boerderijplaats aanwezig. In de andere boring (nr. 8) bevinden zich 30 cm onder de bouwvoor 
natuurlijke kwelderlagen.

Een rioolsleuf door het dorp

Pas in 2013 gaf gravend onderzoek voor het eerst inzicht in de opbouw en ouderdom van de wier-
de zelf. Aanleiding voor dit onderzoek was de aanleg van een nieuwe riolering onder de Hoofd-
weg, de Molenweg en een deel van de Stelterweg, die in een boog met een lengte van 550 m 
over de zuidelijke helft van de dorpswierde lopen (fig. 12).36 De straten werden over de volledige 
breedte tot 70 cm diep ontgraven, waarna rioolsleuven in de as van de weg werden gegraven. 
Deze sleuven waren ca. 1,5 m breed, en reikten tot een diepte van maximaal 3 m. 

Fig. 12: Het onderzochte tracé van de nieuwe riolering, op een kaart van Godlinze 
uit het Actueel Hoogtebestand Nederland. Uit Wieringa 2015, Afb. 2.3.

Het onderzoek van het profiel en waar mogelijk het vlak van de verdiepte sleuf bestond noodge-
dwongen uit niet meer dan een begeleiding tijdens de werkzaamheden aan de riolering: relevante 
delen van het profiel werden getekend, waarna een deel van de profielen (nrs. 1-16) werd onder-
zocht op vondsten. Zo werden 43 profielen met een totale lengte van ca. 150 m gedocumenteerd. 
Tweemaal is ook een vlak getekend, om de oriëntatie van sloten of greppels en eenmaal de positie 
van een oven vast te leggen. Door tijdgebrek zijn van de profielen helaas weinig foto’s gemaakt.

Het hoogste punt van het onderzochte deel van de wierde ligt op ca. 6 m +NAP; aan de oostzij-
de van de wierde lag het maaiveld op 1,15 m +NAP, aan de westzijde op 0,7 m +NAP. Door een 
boring bij het profiel aan de uiterste zuidoostzijde van de sleuf tot in de natuurlijke kwelder kon 
de top van de kwelder hier worden vastgesteld op 0,35 m +NAP. Aan het andere uiteinde van de 
sleuf, aan de westzjde, lag de top van de kwelder onderin het profiel op 0,30 m +NAP. Alleen in 
dat profiel (profiel 23) kon de natuurlijke ondergrond worden blootgelegd (fig. 13). Direct onder 
de terplagen is op de profielfoto een mooi gelaagd pakket van zand- en kleibandjes zichtbaar. 
Daaronder is een oud loopvlak aanwezig, herkenbaar aan een golvende betredingsniveau met 
een iets humeuze bouwvoor. Gezien de positie van profiel 23, in de flank van de wierde, is het 
oude loopvlak vermoedelijk gelijktijdig met de oudste bewoning, waarvan de resten zich moe-

36  Wieringa 2015.



91 Het verhaal van Godlinze – Terpen- en Wierdenland

ten bevinden onder het centrale deel van de wierde. Dat sedimentatie rond de oudste woonkerk 
doorging ten tijde van bewoning, zoals Van 
Giffen ook bij de ‘grafwierde’ had gezien, blijkt 
uit het gelaagde pakket waarmee de oude 
bouwvoor is afgedekt.

Fig. 13: Profiel 23. Het meetlint bevindt zich op 
een hoogte van 0,15 m +NAP. Helemaal boven 
zijn opgebrachte plaggen te zien, rond het lint is 
sprake van natuurlijk opgeslibde laagjes
zand en klei. Vlak daaronder, met golvende 
lijnen aangegeven is een oude betredingslaag
en/of bouwvoor aanwezig. Aan de basis van het 
profiel zijn typische kwelderwalafzettingen met 
zandlaagjes te zien, met daarop een natuurlijk 
afgezet, doorworteld kleipakket. Foto MUGin
genieursbureau/archeologie.

Doordat binnen de profielsleuf profielen met een maximale hoogte van 3 m konden worden 
gedocumenteerd, zijn alleen de bovenste wierdelagen in beeld gekomen. Deze lagen bestaan 
uit vrij dikke, in meer of mindere mate humeuze kleilagen op de flanken (fig. 14). Meer centraal 
op de wierde liggen bovendien pakketten van dunnere, meer afwisselende lagen: kleiige opho-
ginglagen, meer humeuze en vuilere woonniveaus, en vaak ook aslagen. Aan de zuidzijde van de 
wierde is een brede sloot aangesneden die misschien als ‘ringsloot’ rond de terpvoet liep. Andere 
ingravingen zijn enkele kuilen en een waterput waarvan de insteek rondom met kleizoden was 
bekleed. Tweemaal werd een stapeling van kwelderzoden aangetroffen, mogelijke huiswanden. 

Fig. 14: Profiel 37, met verbrande lagen en daarboven gestorte kwelderzoden.  De lagen worden 
doorsneden door een waterput; bovenin de vulling van de put ligt een laag mosselschelpen. Foto’s 
MUGingenieursbureau/archeologie.
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Drie profieldelen in het hogere deel van de wierde, tonen de complexiteit van de hier aanwezi-
ge lagen.37 In profiel 8 is een mooie opeenstapeling zichtbaar van schone of iets vuile kleilagen, 
afgewisseld met meer humeuze woonniveaus waarin as en houtskool aanwezig zijn. Vermoede-
lijk is hier de vloer van een huis aangesneden; die vloer is enkele malen van een nieuwe kleilaag 
voorzien. 

In profiel 22 zijn boven de opvulling van een diepe kuil twee dikke ‘brandlagen’ aanwezig, de 
onderste met veel brokken verbrande leem en de bovenste met veel witgrijze as. De dikte van 
de lagen wijst mogelijk op het egaliseren van een afgebrand gebouw, of wellicht een afgebroken 
oven – wat tot ophoging van het loopvlak leidde. Beide lagen liggen op en worden afgedekt door 
een schone ophogingslaag van klei, waarmee de wierde doelbewust werd opgehoogd.

In profiel 37 is aan weerszijde van de al genoemde waterput een dikke laag van verband materi-
aal zichtbaar, bestaande uit stukjes verbrande leem en as (fig. 14). Zowel boven als onder deze 
laag was een doorlopende aslaag aanwezig, met eronder een afwisselend pakket van schonere 
ophogings- en vuilere woonlagen. De onderste aslaag hangt samen met de aanwezigheid van 
een ovenvloer. Deze vloer bestond uit een in situ verbrande kleilaag, op een aangestampte 
funderingslaag met stukken aardewerk, natuursteen en metaalslak. De oven was afgedekt door 
de genoemde laag met verbrand materiaal, waaronder grote stukken verbrande klei, vermoe-
delijk afkomstig van de mantel van de oven (fig. 15). De oven kan voor het bakken van brood zijn 
gebruikt; verbrande gerstkorrels in een laag verkoold materiaal op de ovenvloer tonen dat voor 
het aansteken van de oven stro werd gebruikt.38 De korrels zelf zijn 14C-gedateerd, waaruit bleek 
dat de oven tussen ca. 775-975 n.Chr. is gebruikt.39 Interessant is dat de laag met ovenresten door 
eenzelfde aslaag wordt afgedekt als eronder is waargenomen. Deze hangt vermoedelijk met een 
nieuw gebouwde oven samen. Beide aslagen tonen dat de ovens geregeld werden opgeschoond, 
waarbij de verwijderde as op het loopvlak rond de oven werd uitgespreid.

Fig. 15: Resten van een oven in het wandprofiel 
van de rioolsleuf. Bij de rode pijlen bevinden zich 
in de wand oranje brokken verbrande klei, bij de 
groene pijl de ovenvloer. Foto MUGingenieurs
bureau/archeologie.

Het aardewerk dat tijdens de begeleiding is verzameld, geeft een vollediger beeld van de bewo-
ningsgeschiedenis van Godlinze.40 Het vroegste aardewerk dateert uit de 1e en uit de 2e-3e eeuw; 
het lijkt in de in situ-ovenvloer te zijn hergebruikt. Slechts twee scherven dateren uit de hierop 

37  Voor het beschikbaar stellen van de opgravingsfoto’s waarop de beschrijving van de drie profieldelen is 
gebaseerd, danken wij M.J.M. de Wit (MUG ingenieursbureau).

38  De Roller 2015.
39  Beta – 408846 (Beta Analytic Inc., Miami), 1150 ± 30 BP (Wieringa 2015, Bijlage 10). 
40  Kuiper 2015.
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volgende eeuwen: een scherf aardewerk in Angelsaksische stijl uit de 4e-5e eeuw, en een scherf 
ruwwandig draaischijfaardewerk uit de 7e eeuw. Al deze scherven zijn als ‘opspit’ te beschouwen: 
ze zijn tijdens graafwerk uit oudere wierdelagen naar boven gekomen. Het merendeel van het 
aardewerk is jonger en dateert de blootgelegde wierdelagen zelf. Het gaat om handgevormd en 
draaischijfaardewerk uit de 8e tot en met de 13e of 14e eeuw, waarvan de vroegste vormen gelijk-
tijdig zijn met het jongste aardewerk uit de ‘grafwierde’. 

De ouderdom van de lagen is ook af te leiden uit 14C-dateringen. Naast de al genoemde oven-
vloer zijn er twee dateringen voorhanden, de eerste van een aslaag in de profielen 13 en 32. De 
datering van de eerste aslaag, 780-990 n.Chr.,41 komt overeen met die van de oven. Beide lagen 
bevinden zich op een diepte van 1,5 tot 2 m onder maaiveld. De tweede datering van een aslaag 
op de flank van de wierde, is aanzienlijk jonger: 1045-1250 n.Chr.42 Deze aslaag ligt op een diepte 
van ca. 1 m onder het maaiveld.

Vooral de twee vroegste dateringen zijn interessant, omdat ze aangeven dat ophoging van het 
centrale deel van de wierde na de 8e eeuw niet ten einde kwam, zoals voor de centrale delen van 
Ulrum en Warffum waarschijnlijk is.43 Bewijs dat het centrale deel van de wierde enige tijd als ak-
kerland werd gebruikt voordat hier ruimte voor de bouw van een kerk werd gemaakt, ontbreekt 
dus.44 Vooralsnog kunnen we van doorgaande bewoning gedurende de vroege én late middeleeu-
wen uitgaan, waarbij de gedeeltelijk radiaire dorpsstructuur een vroegmiddeleeuwse of oudere 
oorsprong kan hebben. 

Bijzondere vondsten uit dit onderzoek zijn twee laatmiddeleeuwse pelgrimsinsignes: een insigne 
in de vorm van een schelp uit Santiago de Compostella (14e eeuw), en een ronde insigne met 
de heilige Quirinus uit Neuss ( ca. 1474-1515; fig. 16). Beide getuigen van spirituele tochten door 
bewoners van Godlinze naar bedevaartsoorden in Spanje en Duitsland.

Fig. 16 Twee pelrgrimsinsignes, links uit 
Santiago de Compostella (14e eeuw; 
circa 23 mm), en rechts uit Neuss 
(1475-1525; diameter: 28 mm). Foto’s 
MUGingenieursbureau/archeologie.

 

41  Beta – 408844 (Beta Analytic Inc., Miami), 1120 ± 30 BP (Wieringa 2015, Bijlage 10); gekalibreerd 
waarschijnlijk (91,8%) tussen 860 en 995 n.Chr. 

42  Beta – 408845 (Beta Analytic Inc., Miami), 870 ± 30 BP (Wieringa 2015, Bijlage 10); kalibratie met OxCal 
v4.3.2.

43  Eveneens onderzocht in het kader van het project Terpen- en Wierdenland.
44  Voor deze aanname, zie De Langen & Mol 2016, 113-116, 123.
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Hernieuwd booronderzoek: een geschiedenis in lagen

Ter aanvulling op de boringen van Miedema is in 2016 onder leiding van de derde auteur een 
uitgebreider booronderzoek uitgevoerd (fig. 17). Het onderzoek bestond uit 19 boringen, zoveel 
mogelijk in doorlopende rijen ten westen en ten noordoosten van de kerk (fig. 18). In 2018 zijn ten 
zuidwesten van de kerk nog elf aanvullende boringen gezet, aan de voet van de wierde en op een 
verhoging net buiten de ringweg. Het eindresultaat zijn twee min of meer doorlopende boorpro-
fielen, van noordwest naar zuidoost, iets slingerend over de wierde, en haaks hierop vanuit het 
centrum naar het noordoosten.

Fig. 17: Het uitmeten van een volgend boorpunt. 
Foto Project Terpen en Wierdenland/A. Venema.

Fig. 18 Overzicht van locaties op en rond het 
borgterrein waar grondboringen zijn gezet. Uit  
Bakker 2018.

De twee boorprofielen tonen dat de ondergrond van de wierde, zoals verwacht mag worden, uit 
wad- en kwelderafzettingen bestaat. Veen is niet aangetroffen. In de boringen zijn centraal onder 
de wierde diepe ingravingen (sloten of waterputten) aangesneden, zodat het lastig is de hoogte 
van de originele bovenkant van de kwelder te bepalen. Deze bovenkant lijkt in de boring op de 
oostelijke flank van de wierde nog intact en ligt daar rond 0,12 m -NAP. Een oude bodem is hier 
niet herkend. Opvallend is dat de top van de kwelder onder de westelijke wierdeflank aanzienlijk 
hoger ligt (0,75 m +NAP). Zoals ook uit booronderzoek in Ulrum en Warffum bleek, ging sedimen-
tatie langs de flanken van de wierden door tijdens de bewoning, waardoor het oorspronkelijke 
maaiveld waarop de wierdelagen zijn aangebracht aan de buitenkant aanzienlijk hoger ligt dan 
centraal onder de wierde. 

Een vergelijkbare situatie is zichtbaar aan de oostzijde van de wierde, waar op de kwelderlagen 
een pakket natuurlijk sediment ligt dat zandiger is (‘kwelderwalafzettingen’). Ook voor deze 
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afzettingen geldt dat ze ten tijde van bewoning rond de flanken van de toenmalige wierde zijn 
gevormd. Meer westelijk is hetzelfde type afzettingen herkend. Aangezien ze geen doorlopende 
laag op de onderliggende kwelder vormen, gaat het hier vermoedelijk om ophogingslagen van 
zandig kweldermateriaal waarmee de wierde in één van de bewoningsfasen naar het westen is 
uitgebouwd. Ook in een andere boring zijn sterk zandige afzettingen aangeboord, hier vermoe-
delijk als opvulling van een priel die de natuurlijke kwelder doorsneed. 

De wierdelagen zelf vallen binnen het oost-westprofiel in twee pakketten uiteen: een dik pak-
ket van de dorpswierde zelf, en een tweede, aanzienlijk dunner pakket van een latere ophoging 
aan de oostzijde van de wierde. Op een pakket met relatief veel mest- en mestrijke lagen ligt 
een pakket van (humeuze) kleilagen waarin geen mest voorkomt. De mest- en mestrijke lagen 
worden afgewisseld met ophogingslagen van kwelderzoden, en vuilere, meer humeuze lagen die 
als woon- en vloerlagen zijn te interpreteren. Soms zijn ook aslagen aanwezig, en in het bovenste 
pakket eveneens woon- en vloerlagen. In geen van de boringen is aan de basis van de wierde een 
ophogingspakket van schone kwelderplaggen waargenomen, die als ‘kernpodium’ is te interpre-
teren. Dikke pakketten ‘schone ophogingslagen’ zijn wel zichtbaar ten noorden van de kerk, en 
hangen hier vermoedelijk met een sterke uitbouw van de wierde of de aanleg van een huispodi-
um op de terpflank samen. Opvallend is het grote aantal ingravingen in de wierde; uit opgravin-
gen in terpen en wierden blijkt dat het daarbij om kuilen, sloten en waterputten gaat.

Ten oosten van de wierde ligt een tweede ophoging, die een andere opbouw heeft. Mest- en 
mestrijke lagen zijn hier niet herkend; deze wierdelagen bestaan uit schone ophogingslagen met 
zandbrokken en vuilere, relatief humeuze woon- en vloerlagen. In een van de boringen is ook een 
aslaagje aanwezig. Deze opbouw komt overeen met die van de middeleeuwse woonpodia van 
verhoogde boerderijplaatsen bij Warffum en Hallum.

De conservering van organisch materiaal in de wierdelagen is uitstekend. Eenmaal is een vogel-
botje herkend. In de opvulling van een ingegraven grondspoor waren resten van hout aanwezig. 
Verder zijn in mestlagen en spoorvullingen plantenresten, waaronder zaden, nog uitstekend 
met het blote oog herkenbaar. Bijzonder zijn verder twee vondsten uit een van de boorkernen: 
een ‘coproliet’ (hard geworden uitwerpselen van mens of dier) en een rond, gedroogd stuk mest 
waarin een platgedrukte schapenkeutel herkenbaar is.

Voor de datering van de wierdelagen is een aanzienlijk aantal scherven uit de boorkernen be-
schikbaar. Ondanks de beperkte grootte van de scherven is een groot deel op basis van het baksel 
en de afwerking globaal dateerbaar. Een meer nauwkeurige datering is voor de enige rand-
scherf te geven. De randscherf is kenmerkend voor de 1e eeuw n.Chr.45 Van een jongere scherf, 
vermoedelijk uit de midden-Romeinse tijd (2e-3e eeuw n.Chr.), is de buitenzijde gepolijst. Een 
minutieus stukje kogelpotaardewerk is de enige vondst uit de middeleeuwen (8e-14e eeuw). Tot 
de late middeleeuwen of Nieuwe tijd horen een scherf roodbakkend en een scherf witbakkend 
aardewerk. De boringen met dateerbaar materiaal zijn gezet op het perceel van de borg, en op de 
westelijke flank van de wierde.

45  Groningen type G5 (volgens de typologie van Taayke, 1996).
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Met uitzondering van een vermoedelijk opgespitte scherf, zijn alle vroeg gedateerde scherven 
afkomstig uit wierdelagen op een diepte van 2,5 tot 5,5 m onder maaiveld, ofwel uit het pakket 
met mest- en mestrijke lagen. De enige scherf kogelpotaardewerk is gevonden op een diepte 
van 1,5 m, in een ingraving die mogelijk de gracht rond de borg heeft gevormd. De twee jongere 
scherven komen uit het bovenste, recent opgebrachte pakket (diepte 0,25 en 0,5 m). Op basis van 
de diepte van de scherven en hun datering is aan te nemen dat het pakket met mest- en mestrijke 
lagen in de periode van de late ijzertijd tot in de Romeinse tijd is opgeworpen, waarna de kleiige 
ophogingslagen in de middeleeuwen zijn aangebracht. Vooralsnog wordt een begindatering van 
de nederzetting in de 2e of 1e eeuw v.Chr. aangenomen, misschien iets vroeger dan Miedema 
veronderstelde op grond van streepbandaardewerk.46

In 2016 en 2018 zijn ook enkele boringen op de voormalige locatie van de borg en langs de 
zuidrand van het borgterrein gezet, om vast te stellen of hier ingravingen te herkennen waren die 
met de geschiedenis van de borg samen kunnen hangen. Het onderzoek richtte zich daarbij op 
het traceren van de westelijke gracht van het rechthoekige perceel waarop de borg stond. In een 
van de boringen is inderdaad een de opvulling aangetroffen van een ingraving die een diepte had 
van 2,3 m, mogelijk de voormalige gracht. In enkele boringen zijn stukken bouwpuin en mortel 
aangetroffen die met de afbraak van de borg kunnen samenhangen. 

Grondradaronderzoek: op zoek naar resten van de borg

De borg die op de zuidflank van de dorpswierde heeft gestaan was één van vele borgen in de pro-
vincie Groningen.47 Een borg is van oorsprong een omheining waarbinnen personen en bezittin-
gen in veiligheid werden gebracht. Zowel rond het woonhuis zelf (de borgstee), als rond de aan-
palende bezittingen was daarom een gracht gegraven. Na het passeren van de buitenste gracht, 
vaak door een poortgebouw, vormde een beplante singel de toegangsweg naar de borgstee. Op 
het borgterrein stond een veestal, afgeleid van het Oud-Friese woord voor vee (scat of skat) ook 
wel ‘schathuis’ genoemd. Borgen werden bewoond door de lokale elite, de hoofdelingen.

Over de borg van Godlinze is weinig historische en geen archeologische informatie voorhanden.48 
De eerste vermelding van de borg gaat terug tot de 16e eeuw, en vanaf het jaar 1631 zijn enkele 
van de eigenaren bij naam bekend. Zo’n 60 wordt hun bezit omschreven als ‘de borg met schuur 
en het heem daarachter, met singel, grachten, hoven, geboomten en plantages... en verder 23 
grazen land om de borg’.49 Uiteindelijk wordt de borg ergens tussen 1730 en 1753 gesloopt, zoals 
blijkt uit een document waarin staat dat de plaats werd verkocht waar vroeger de borg van God-
linze heeft gestaan, met hoven, singels, bomen en plantages.50 Dit is vermoedelijk het moment 
dat de borgstee met ca. 1 m werd afgegraven en de grachten rond het woonhuis en het borgter-
rein grotendeels werden gedempt.51 

46  Miedema 1990, tabel 1: aanvang begin jaartelling, mogelijk al vanaf ca. 100 v.Chr.
47  Broekhuis 2002.
48  Zie Formsma et al. 1987, 135-136.
49  Formsma et al. 1987, 136. 
50  Formsma et al. 1987, 136.
51  Het afgraven vermeldt Miedema (1990, 127).
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Op oude historische kaarten is het borgterrein zuidelijk van de borgstee goed herkenbaar in een 
onbebouwd perceel (fig. 19). Op de kadastrale kaarten uit 1832 heeft de sloot langs de oost- en 
noordzijde van de borgstee een afgeronde hoek, een restant van de voormalige gracht.52 Dat is 
ook zichtbaar op een luchtfoto van de dorpswierde uit 1960 (fig. 20). De kadastrale kaart waarop 
Miedema haar boringen heeft geprojecteerd, toont dezelfde sloot daadwerkelijk als gracht, deels 
ook langs de zuidzijde van de borgstee (zie fig. 11). Uit gesprekken met dorpsbewoners blijkt dat 
deze gracht nog niet zo lang geleden is gedempt. Wat nog resteert is alleen de dubbele rij bomen 
direct ten zuiden van de borgstee, langs ‘de prachtig met bomen omlijste oprijlaan’, zoals Miede-
ma hem beschreef.53 Ter plekke van de borgstee zelf ligt nu een fraaie tuin.

Fig. 19: Kaart van Godlinze met indeling en gebouwen. Kaart J.W. Wiersma.

Bij aanvang van het onderzoek in 2017 was het de bedoeling een zo groot mogelijk deel van de 
borgstee en het aansluitende, nog onbebouwde borgterrein met grondradar te onderzoeken 
om in de bodem aanwezige resten zo in kaart te brengen.54 Helaas werd voor het grootste deel 
van het borgterrein geen toestemming voor onderzoek gekregen, zodat alleen de westelijk en 
oostelijke uiteinden konden worden onderzocht. Op en direct rond het terrein van de voorma-
lige borgstee zijn binnen de siertuin en tussen de aangrenzende huizen grondradarmetingen 
verricht (fig. 21). Tot slot is ook een onderzoek uitgevoerd op een terrein aan de oostzijde van de 
wierde om de bewoners van Godlinze op een goed toegankelijke locatie een indruk te geven van 
wat geofysisch onderzoek behelst. Alleen het onderzoek op het borgterrein zelf zal hier worden 
besproken.

52  Te raadplegen op www.hisgis.nl.
53  Miedema 1990, 127.
54  Bakker 2018.
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Fig. 20: Luchtfoto uit 1960, 
vanuit het zuidwesten. Het 
terrein van de borgstee is 
nog onbebouwd (fotograaf 
onbekend).

Met grondradar (Ground Penetrating Radar) worden elek-
tromagnetische signalen de grond in gestuurd en na weer-
kaatsing met objecten in de ondergrond weer opgevangen, 
zodat eventueel aanwezige resten van gebouwen, in dit 
geval van de borg, in beeld komen. De verwachting was dat 
vooral puinbanen waar muren hebben gestaan en voormalige 
grachten goed zichtbaar zouden zijn, vanwege hun andere 
samenstelling dan de omliggende bodem. 

Fig. 21: Grondradaronderzoek op het voormalige borgterrein 
van  Godlinze, in de hier aanwezige siertuin. Foto Terpen en 

Wierdenlandproject/A.Venema.

De resultaten zijn enigszins teleurstellend. Van aaneenge-
sloten funderings- of muurresten is alleen aan de westzijde van het borgterrein een mogelijk 
restant herkend). In een controleboring op deze locatie zijn alleen wierdelagen aangetroffen, en 
niet de verwachte fundering. De ‘steenclusters’ komen zowel aan de west- als aan de oostzijde 
van het borgterrein voor (fig. 22). Uit enkele boringen blijkt dat op deze locaties relatief veel 
puin voorkomt, tot op een diepte van maar liefst 3 m onder maaiveld. Mogelijk gaat het hier om 
uitbraaksleuven van voormalige funderingen van bijgebouwen van de borg. De kleinere ‘steen-
clusters’ rond de borgstee zelf zijn vermoedelijk gedumpte resten van het afgebroken woonhuis. 
De meeste stenen van de borg moeten echter zijn afgevoerd om ergens anders te worden herge-
bruikt.55

55  Ook op andere borg- en stateterreinen ontbreken vaak herkenbare resten, bijv. op het stateterrein Hoxwier 
bij Mantgum (Nieuwhof & Tuinstra 2004).
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Fig. 22: Overzicht van de 
locaties van het grondra
daronderzoek en van de 
steenclusters die tijdens 
dat onderzoek zijn aan
getroffen. Concentraties 
van steenpuin zijn met een 
zwarte lijn omgeven; bin
nen deze lijnen is de dikte 
van de puinlagen aange
geven van rood (dun) naar 
blauw (dikker). De dikte 
varieert van ca. 5 tot 124 
cm. Uit Jonkman 2017.

Conclusie

De geschiedenis van de wierde Godlinze gaat vermoedelijk terug tot de 1e eeuw v.Chr. Toen werd 
op de kwelderwal langs de oostelijke oever van het Fivelbekken een eerste huispodium opge-
worpen. Dit podium werd geleidelijk opgehoogd, eerst voor een belangrijk deel met mest- en 
mestrijke lagen, later uitsluitend met kleilagen. Dat is ook in veel andere terpen en wierden het 
geval. De onderste, mest- en mestrijke lagen dateren vooral uit de Romeinse tijd. Daarbovenop 
werden in de vroege middeleeuwen kleilagen aangebracht. Of er in Godlinze ook sprake is van 
een bewoningshiaat in de volksverhuizingstijd, zoals op heel veel andere plaatsen in het terpen- 
en wierdengebied, kan niet worden vastgesteld. Vondsten uit die tijd zijn in elk geval niet bekend. 
De opbouw van de wierde is complex; ophogings-, woon- en aslagen wisselen elkaar af. Tijdens 
de aanleg van de nieuwe riolering werden onder meer de restanten van een oven uit de periode 
tussen 775 en 975 n.Chr. ontdekt.

In de Karolingische periode lag ten zuidwesten van de wierde een verhoogd grafveld. Daarin 
vertegenwoordigen enkele wapengraven uit de 8e eeuw de turbulente periode van de verovering 
door de Franken. De komst van de Franken, en daarmee van het Christendom, bracht een belang-
rijke omslag in de omgang met de doden met zich mee; de doden werden vanaf de 9e eeuw niet 
meer in het grafveld begraven, maar vermoedelijk rond een eerste, houten kerk centraal op de 
wierde. 

Ophoging van de wierde, zowel in het centrum als aan de flanken, ging door tot in de late mid-
deleeuwen en Nieuwe tijd. De huidige, min of meer blokvormige indeling van de wierde heeft 
de oudere radiaire dorpsstructuur voor een deel vervangen. Ten eerste werd een gracht rond de 
kerk gegraven en de binnenste ringweg aangelegd. Een tweede wijziging van de radiaire inde-
ling volgt met de bouw van de borg op het zuidelijke deel van de wierde. De bewoners van de 
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borgstee keken uit op een grote, blokvormige kavel, waarvoor de oudere indeling plaats moest 
maken.
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Monumentnummer : 9468

Status : rijksmonument
Complexnummer : 
Oorspr. Functie : 
Hoofdadres : Hoofdweg 29 9908PA te Godlinze, Delfzijl(Groningen)

 
Monumentnummer : 9469

Status : rijksmonument
Complexnummer : 
Oorspr. Functie : Kerk
Hoofdadres : Hoofdweg 36 9908PB te Godlinze, Delfzijl(Groningen)
  

Monumentnummer : 9470

Status : rijksmonument
Complexnummer : 
Oorspr. Functie : 
Hoofdadres : Hoofdweg 40 9908PC te Godlinze, Delfzijl(Groningen)
  
 
Monumentnummer : 9471

Status : rijksmonument
Complexnummer : 
Oorspr. Functie : 
Hoofdadres : Peperstraat 3 9908PE te Godlinze, Delfzijl(Groningen)
  
 
Monumentnummer : 9472

Status : rijksmonument
Complexnummer : 
Oorspr. Functie : 
Hoofdadres : Peperstraat 18 9908PE te Godlinze, Delfzijl(Groningen)
  
 
Monumentnummer : 45589

Status : rijksmonument
Complexnummer : 
Oorspr. Functie : 
Hoofdadres : te Godlinze, Delfzijl(Groningen)
  
 

Bijlage 3: Lijst met Rijksmonumenten
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Monumentnummer : 516186

Status : rijksmonument
Complexnummer : 516185 - Pastorie en stookhut
Oorspr. Functie : Pastorie(K)
Hoofdadres : Hoofdweg 16 9908PB te Godlinze, Delfzijl(Groningen)
  
 
Monumentnummer : 516187

Status : rijksmonument
Complexnummer : 516185 - Pastorie en stookhut
Oorspr. Functie : Stookhok
Hoofdadres : Hoofdweg 16 9908PB te Godlinze, Delfzijl(Groningen)
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Bijlage 4: Legenda landschapsstructuurkaart
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